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Extra afvalbrengpunt voor grof huishoudelijk afval
Het is voor inwoners van de gemeente Dinkelland vanaf nu mogelijk om bij Werktuig en
Bouwdienst in Denekamp grof
huishoudelijk afval in te leveren.
Het bedrijf is naast Postel in Tilligte het tweede afvalbrengpunt
in de gemeente Dinkelland waar
inwoners terechtkunnen voor het
storten van afval.

Telefonisch bereikbaar:
ma t/m do: 08.30 - 17.00 uur
Vrij: 08.30 - 12.30 uur
Openingstijden burgerzaken:
Vanwege de maatregelen tegen
het coronavirus hebben wij onze
dienstverlening aangepast. Zo
kunt u alleen op afspraak terecht.
Kijk voor de openingstijden en andere wijzigingen in de dienstverlening op
www.dinkelland.nl/informatiecoronavirus of neem telefonisch
contact op.

De gemeente Dinkelland werkt
samen met ROVA voor de inzameling van (grof)huishoudelijk afval, inclusief glas, papier, pmd, karton,
KCA, AEEA. Het college kan besluiten naast deze inzameldienst ook
andere inzamelaars aan te wijzen
voor het afzonderlijk inzamelen van
categorieën huishoudelijk afval.
Door Werktuig en Bouwdienst aan
te wijzen als afval- en grondstoffeninzamelaar, neemt de gemeente
Dinkelland een stap richting een afvalloze en duurzame samenleving.

@Dinkellandinfo
gemeentedinkelland

Blijf op de
hoogte van
het nieuws
uit Dinkelland!

facebook.com/
gemeente.dinkelland

Storingen openbare ruimte
Buiten kantooruren:
06-54975991
(uitsluitend voor spoedeisende zaken)

Volg ons op
Facebook, Twitter
en Instagram!

Storingen rioolgemaal:
06-54933882
(24 uur via gemeentelijke storingsmonteur)

Voor overige dringende klachten
en/of calamiteiten buiten kantooruren die niet kunnen wachten tot
de volgende werkdag en betrekking hebben op veiligheid en
handhaving kunt u bellen met
06-14758549:
Voor meer informatie
kijk in de gemeentegids of op
www.dinkelland.nl
Redactie:
Gemeente Dinkelland,
Team Communicatie
De ambtelijke organisatie van
de gemeente Tubbergen en
Dinkelland werken samen onder
de naam:

€ 80 van de
gemeente voor
huiseigenaren
Vanaf 17 mei tot half juni worden naar alle
huiseigenaren van Noordoost Twente bonnen met een waarde van € 80 verstuurd, bedoeld voor de aanschaf van kleine
energiebesparende maatregelen of om een
uitvoerige energiescan van de eigen woning
te laten maken.
Deze Bon van Noordoost Twente kan worden besteed bij de bouwmarkten in Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen en in
de online Bespaarshop. Het adres voor deze
bespaarshop vindt u op de bon. De bonnen,
die tot het eind van 2021 geldig zijn, worden in elke gemeente in een periode van 5
weken gefaseerd verspreid, om druk op de
bouwmarkten te voorkomen.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden: armband, fiets,
kentekenplaat, ov-chipkaart
Verloren: oorbel

THEMAPAGINA
WATER

WATER & RIOLERING

Water is een belangrijk onderdeel van het leven voor iedereen. We gebruiken
het dagelijks. Om te drinken, te douchen of het toilet door te spoelen. Dat
water verdwijnt allemaal het riool in, waar het in sommige gevallen samenkomt met regenwater. Regenwater wordt steeds vaker apart afgevoerd of in
de bodem geloosd via vijvers, wadi’s, etc. Op deze pagina nemen we u graag
mee in de wereld van water, riolering en wat goed waterbeheer voor u kan
betekenen.

SOORTEN WATER

Er zijn 3 soorten water te onderscheiden,namelijk:

AFVALWATER

Afvalwater gaat via de gootsteen, het toilet of het doucheputje
naar het riool. Het is het water dat we dagelijks gebruiken om te
drinken, koken, douchen, wassen en het toilet door te spoelen. Afvalwater gaat via het riool naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie
(hierna RWZI). Daar wordt het gezuiverd. Daarna komt het schone
water terecht in het oppervlaktewater, zoals het kanaal, de beek
of de sloot.

GRONDWATER

RIOLERING

Een goed werkend riool is belangrijk voor de
volksgezondheid. Afvalwater in het riool wordt
gezuiverd en het schone water stroomt terug de
natuur in. De gemeente zorgt voor een goed
werkende riolering. De riolering moet ongeveer
eens in de 60 jaar worden vervangen.
Deze werkzaamheden worden zoveel mogelijk
gecombineerd met andere werkzaamheden
(afkoppelen regenwater, kabels & leidingen,
bestratingswerk, etc.) Op deze manier heeft u als
inwoners zo min mogelijk overlast.

In de bodem zit grondwater. Dit is water dat o.a. via sloten, meren
en rivieren in de bodem zakt, regenwater hoort hier ook bij. Het
water zakt net zolang tot het op een laag in de bodem stuit waar
het niet doorheen kan. Hier blijft het water op staan, net zolang tot
het geen water meer op kan nemen. De hoeveelheid water die op
deze laag blijft staan, bepaalt ook de grondwaterstand. Een te hoge
grondwaterstand kan voor overlast zorgen, denk aan kruipruimtes
of kelders die vol water staan. Een te lage grondwaterstand zorgt
voor uitdroging van de bodem, hierdoor kunnen funderingen en
muren beschadigd raken. Grondwater op peil houden is dus belangrijk voor bomen, planten en gewassen, maar ook voor het eigen
woongenot

RIOOL VERSTOPT?

rein beperken. Bijvoorbeeld door water op te
Bij verstopping van de riolering bent u in eerste vangen in een regenton of te inﬁltreren en uw
instantie zelf aan zet, hiervoor gelden onder- tuin niet volledig te verharden, maar juist groen
te houden of maken. Dit kan ook onderhoudsstaande spelregels:
• Kijk of er water staat in de controleput, deze arm.
zit op de erfgrens op eigen grond
WIE IS WAARVOOR
• Staat de put vol water dan kunt u met de
gemeente bellen. Is de put leeg dan zit
VERANTWOORDELIJK?
de verstopping in uw eigen riolering.
1. De eigenaar van een woning is
• Kosten die gemaakt worden voordat u de put
verantwoordelijk voor:
heeft gecontroleerd kunnen niet worden
•
een goed gebouwd (waterdicht) huis
ingediend bij de gemeente.
en de ligging van een huis;
• Bij een verstopping op gemeentegrond
•
het onderhoud en de ligging van de
komt de storingsdienst alleen wanneer de
riolering op eigen terrein
controleput vrij ligt.
•
de ontwatering van het perceel.

Om het milieu te ontlasten en de RWZI te
ontzien wil de gemeente afval- en regenwater
scheiden. Hierdoor hoeft er minder water naar WATER OP DE STRAAT
2. De gebruiker is verantwoordelijk voor de
de zuiveringsinstallatie te worden gepompt. Nederland heeft steeds vaker te maken hevige
problemen ontstaan door verkeerd
Regenwater kan direct op het oppervlaktewater buien. Daarnaast is er steeds meer verharding,
rioolgebruik.
worden geloosd doordat het schoner is.
zoals wegen en betegelde tuinen. Hierdoor komt
meer regenwater in het riool terecht. Er is dan 3. De gemeente is verantwoordelijk voor:
Het riool in Dinkelland en Tubbergen meer water dan de riolering aankan met als
•
de hoofdriolering in het openbaar
- 272 km vrij verval riolering
gebied;
gevolg dat er soms water op straat blijft staan.
•
ontwatering in de openbare ruimte
- 586 km drukriolering
Omdat buien steeds heviger worden, is water(zonder
garantie op een bepaalde
- 92 rioolgemalen
overlast af en toe onvermijdelijk. Het kost veel
grondwaterstand).
- 31 km persleiding
geld om de riolering aan te passen aan de piekbelasting. De gemeente onderzoekt alternatieve
- 16.200 kolken
mogelijkheden om wateroverlast te beperken.
VRAGEN OF MEER INFORMATIE?
- 77 wadi’s
Neem
dan contact met ons op per e-mail naar
- 1640 pompunits drukriolering
Wat
kunt
u
zelf
doen?
info@dinkelland.nl
of door te bellen naar 0541buitengebied
Als inwoners kunt u wateroverlast op eigen ter- 854100.

De riolering zorgt voor:

- Het voorkomen van ziekten
(dé reden om riolen aan te leggen);
- De afvoer van ons afvalwater;
- Een schoner milieu.
- Droge voeten, door de afvoer
van regenwater;

VOORKOMEN IS BETER DAN
GENEZEN

U kunt zelf bijdragen aan een goed werkend riool
en schoon water door het riool alleen te gebruiken
waarvoor het bedoeld is: poep, plas en toiletpapier! Dus géén vochtige doekjes, deze horen
in de grijze afvalcontainer.

REGENWATER

Regenwater loopt nu nog vaak het riool in, dit
gebeurt via kolken op straat en via regenpijpen
vanaf de daken. Dat regenwater wordt nog in
60% van de gevallen gemengd met afvalwater
en in één buis afgevoerd. Dit is extra belasting
voor de RWZI. Bij veel regen in korte tijd kan
wateroverlast ontstaan. Dankzij zogenaamde
overstorten (noodafvoer bij hoog water) leidt dit
in de meeste gevallen niet tot wateroverlast in
de bebouwde kom.
Direct infiltreren van regenwater
De beste oplossing is om regenwater apart af te
voeren of direct te inﬁltreren in de bodem. Dan
stroomt het regenwater van daken en straten direct naar sloten, vijvers of wadi’s (verlaagde
groenstrook). Of beter nog, in uw eigen tuin
(mits geschikt). Hiermee wordt het riool en de
RWZI minder belast en wordt uitdroging van de
bodem tegengegaan. Vergroening van de ruimte
rondom uw eigen woning, zorgt voor minder
wateroverlast bij hevige stortbuien en voorkomt
uitdroging van de bodem en hittestress, zowel
voor uzelf als voor omliggende percelen.
Het hebben van een groene tuin heeft veel
voordelen.
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‘Wij vertellen het positieve verhaal achter het boerenbestaan’
Marcel (44) en Marloes (39) zetten met plezier de deuren van hun boerderij open voor publiek. Samen met hun kinderen Noa (10) en Mats (7) laten ze belangstellenden graag proeven van de mooie kanten van het boerenleven en hun bedrijf. Figuurlijk én letterlijk, want
in de boerderijwinkel is naast verse melk uit de tank sinds eind vorig jaar tevens vlees van
eigen koeien te koop. En dat smaakt mede dankzij het uitgebalanceerde veevoer zo goed
dat zelfs een van de grootste supermarktconcerns van Nederland contact zocht met de
ondernemers uit Deurningen.

Het familiebedrijf Maatschap Vrielink draagt dagelijks zorg voor 110 koeien en 50 stuks jongvee.
Wat koeienboer Marcel zich tien jaar geleden echter niet kon voorstellen gebeurde onlangs toch
toen de veestapel werd uitgebreid met drie scharrelvarkens.
Verse melk, rechtstreeks uit de tank
De agrarische sector staat de laatste jaren in een nogal negatief daglicht. Marcel en Marloes bedachten een plan om mensen dichterbij de boerderij te brengen en de boerderij bij de mensen.
“We begonnen met de verkoop van melk van onze eigen koeien”, begint Marcel zijn relaas. “In
eerste instantie wilden we een speciale tank laten aanleggen maar daar hing een behoorlijk prijskaartje aan. Bij een collega-boer zagen we dat de melk rechtstreeks uit de melktank werd getapt.
Een geweldig idee dat wij in Deurningen overnamen. Verser kun je koemelk niet krijgen. Soms
tappen klanten melk terwijl de koeien nog worden gemolken. De melk is natuurlijk nog niet gepasteuriseerd dus moet deze voor consumptie eerst worden gekookt.” De verkoop verliep boven
verwachting. Al snel dacht het stel na over de volgende stap. Marcel: “We gingen kijken bij een
andere collega die hamburgers verkocht van eigen koeienvlees. We waren zo enthousiast dat
we niet veel later door slager Lindeman in Weerselo een van onze koeien lieten slachten. Uit een
halve koe haalde de slager vervolgens 1600 hamburgers. Onze kinderen vormden het testteam.
Ze proefden het vlees en zeiden nooit meer ander hamburgers te willen. We waren benieuwd
hoe het zou lopen.” Marloes deelde het nieuws vorig jaar oktober op de Facebookpagina van
de boerderij. “Het is niet te geloven maar in april hadden we alle hamburgers verkocht”, vertelt
Marloes. “Omdat de vraag naar andere vleesproducten ondertussen toenam, besloten we om
meer vleesproducten aan het assortiment toe te voegen.”
Dubbeldoelkoeien
Dus toog Marcel met de tweede koe naar slagerij Lindeman met het verzoek om het vlees ook
te verwerken tot gehakt en worst. Binnen mum van tijd waren de Vrielinks door de voorraad
heen. Van de derde koe werden ook de T-bone, entrecote en ossenhaas gebruikt. De slager
was laaiend enthousiast over het gemarmerde kwaliteitsvlees. Trots vertelde Marcel dit aan
de voerleverancier. Want volgens Marcel en Marloes is -naast het verwerken van de voor- en
achterbout door het vlees- het veevoer grotendeels de reden van de excellente vleeskwaliteit.
“Sinds 2015 voeren wij onze koeien met speciale veevoeder die zorgt voor extra energie en
een verhoogd vetgehalte. Oorspronkelijk puur voor de melk, maar het bleek tevens van positieve invloed op het vlees.” Via via kwam het bericht de slagers van een groot Nederlands supermarktconcern ter ore. Een afgevaardigde van de grootgrutter kwam langs bij Marcel en
Marloes om informatie in te winnen. “Momenteel doen zij proeven naar de invloed van het
voer op de vleeskwaliteit”, licht de veehouder toe. “Dit zien we als een enorme eer.” “Het grappige is dat veel mensen denken dat je vlees van melkkoeien niet kunt eten”, vult Marloes haar
man aan. “Dat is een misvatting. Onze koeien worden ook wel ‘dubbeldoelkoe’ genoemd. Die
geven eerst melk, dan vlees en doen niet onder voor het Black Angus ras uit Ierland.” Inmiddels
is de winkelcollectie verder aangevuld met zuivel, kaas, boerderij ijs, pannenkoekenmix en
cakemeel.

Purk en Pork
Als echte koeienboer dacht Marcel er niet over om
varkens aan de veestapel toe te voegen. Maar
twee weken geleden kregen drie scharrelvarkens een nieuw onderkomen binnen het familiebedrijf. “Stilstand is achteruitgang”,
vindt Marcel. “Onze nieuwe ambitie is
om zelf droge worst te maken.
Daar zijn varkens voor nodig. We
schaften er drie aan waarvan
we de eerste gelijk lieten
slachten. Diezelfde avond
waren de eerste speklappen verkocht.” De andere
twee varkens scharrelen
nog gezellig rond in de wei.
Ze kregen de namen Purk
en Pork en trekken veel bekijks. “Regelmatig komen ouders of grootouders met kleine
kinderen kijken. Aangezien we
een open bedrijfsfilosofie hebben,
kunnen ze ook de stal inlopen om
de kalfjes te aaien. We hebben niks
te verbergen”, benadrukt Marcel. “Op
Hemelvaartsdag hield een kameradengroep hier een pauzestop tijdens
hun kameradenfeest. Ze reden met de
auto door de stal en vonden het prachtig. Onze zoon Mats reed met de kinderen rond in ons treintje. Dat
maakten we van een staltrekkertje
met daarachter wagonnetjes van
olievaten. Op dat soort dagen
draai je geen omzet maar maken
we reclame voor ons vak en de
winkel. De waardering die we ervoor terug krijgen is onbetaalbaar.
En wij zijn juist dat we mensen de positieve en eerlijke kant van het boerenbestaan kunnen
laten ervaren. Er heerst al genoeg negativiteit rondom de agrarische sector.”
Twee middelvingers op weg naar het Malieveld
“Als boer wordt je in een bepaalde hoek gedrukt die weerstand oproept”, is de ervaring van Marcel. “Daarom was ik samen met andere leden van de actiegroep TTB, Trotse Twentse Boeren, een
van de eerste boeren die op 1 oktober vorig jaar op het Malieveld in Den Haag stond voor de
protestactie. In totaal zijn we vier keer naar Den Haag gereden. Ook de kinderen gingen een keer
mee. Het is fantastisch hoeveel applaus je onderweg krijgt. Op de trekker rijd je er 26 uur over.
In al die keren kreeg ik slechts twee keer een middelvinger onderweg. Nou, dan doe je het in
mijn ogen toch goed?”, klinkt het trots. “Vanzelfsprekend staan we pal achter de acties. Toch was
het afsluiten van de A1 achteraf een minder goed idee. Daarom houden we nu alleen nog maar
acties waar we de burgers niet mee schaden.” Ondanks de goede bedoelingen hing er volgens
Marcel rondom de acties een negatieve sfeer. “Ik had er best last van”, bekent de gedreven boer.
“Sinds we het winkeltje hebben, ben ik veel beter te pas. Mensen zijn er zo positief over, daar
krijg ik goede zin van.” Daarnaast geniet het gezin er ook van dat de moeder van Marcel, oma
Truus (79) nog regelmatig meehelpt op de boerderij. “Zij verzorgt het jongvee”, licht Marloes
toe. “Zo blijft ze betrokken bij het bedrijf en voor haar is het pure ontspanning.”
Duurzaam en vernieuwend
Over een toekomstige bedrijfsovername maakt Maatschap Vrielink zich geen zorgen. Zowel Noa
als Mats voelen zich als een vis in het water op de boerderij. “We denken dat ze op termijn allebei
wel de ambitie hebben om het familiebedrijf voort te zeten. Ze mogen ook overal mee helpen,
we verplichten ze tot niets”, merkt hun vader op. Ondertussen gaat de moderne veehouderij
met de tijd mee. Duurzaamheid viert er hoogtij. Zo investeerden de ondernemers in zonnepanelen op het staldak en een warmtewisselaar die van de warmte van melk gebruikt om een watertemperatuur van 50, 60 graden te krijgen. Dit scheelt aardgasverbruik door de boiler.
Stroomgebruik wordt gereduceerd dankzij een plaatverkoeler en een frequentieregelaar. “Uiteraard gaan we met de tijd mee”, zegt Marcel. “De laatste tijd hebben we heel veel veranderingen en vernieuwingen toegepast in het bedrijf. Nu maken we even pas op de plaats zodat het
ons niet boven het hoofd groeit. Dat zal niet lang duren vrees ik”, zegt hij grijnzend. “We hebben
nog veel meer wensen en ideeën. Alles, uiteraard, vanuit positiviteit. Want dat is wat de agrarische
sector verdient.”
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Deurningen, Nieuwe Grensweg 13

Officiële publicatie
Actualiteiten
E- mailservice en app “Berichten over uw buurt”
Wilt u een bericht krijgen over bijvoorbeeld vergunningen, bouwplannen, bestemmingsplannen
of verkeersbesluiten bij u in de buurt of in de hele gemeente? Dan kunt u:
- zich aanmelden voor de e-mailservice; dan krijgt u een e-mail telkens als er een publicatie is;
- de nieuwe app voor smartphone of tablet installeren. Deze app is beschikbaar voor Apple
(iOS), Android en Windows.
U kunt zelf instellen welk type berichten u wilt ontvangen en binnen welke straal om uw huis
of bedrijf. Inschrijven kan via www.overuwbuurt.overheid.nl. Via deze link kunt u ook op het
internet informatie opvragen zonder dat u bent ingeschreven. Dat kunt u dan doen door het
opgeven van uw postcode.

Omgeving en milieu

Denekamp, Molendijk kadastraal bekend
sectie P, nr. 2448

het bouwen van een woning

28-05-2021

Denekamp, Nordhornsestraat 19

het verbouwen van een woning
en garage

01-06-2021

Denekamp, Voltaweg 3

het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. een kringloopbedrijf

31-05-2021

Denekamp, Weerinkstraat 18

het plaatsen van een erker

01-06-2021

Lattrop-Breklenkamp, Ottershagenweg 31 het bouwen van een woning

28-05-2021

Nutter, Vlasreutenweg 3

het realiseren van een B&B

31-05-2021

Ootmarsum, Moerbekkenkamp
kadastraal bekend sectie A, nr. 3919

het verbouwen en uitbreiden van
een supermarkt

31-05-2021

Ootmarsum, Stobbenkamp 42

het kappen van een boom

29-05-2021

Rossum, Everlostraat 27

het kappen van een eik

03-06-2021

Tilligte, Vollenhoekweg 19

het wijzigen van de inrichting

28-05-2021

Weerselo, Gunnerstraat 10

het bouwen van een woning

01-06-2021

Weerselo, Noorderhoekdijk kadastraal
bekend sectie P, nr. 1885

het verbouwen van een woning

28-05-2021

Omgevingsvergunning; verlenging beslissingstermijn
Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de zogenaamde reguliere
voorbereidingsprocedure. Er moet dan in principe binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag worden beslist. Maar die termijn kan zo nodig worden verlengd. Tegen een beslissing om
een termijn te verlengen kan alleen bezwaar gemaakt worden door degene die daarbij een belang heeft dat los staat van het te nemen besluit.
Burgemeester en wethouders hebben de beslissingstermijn verlengd met betrekking tot een
aanvraag om omgevingsvergunning voor:
Waar?
Project
Ingekomen
Weerselo, Grote Maat 15
het plaatsen van een kap op
11-04-2021
een bestaande berging

Verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure een of meer omgevingsvergunningen verleend. Belanghebbenden kunnen
gedurende 6 weken na de datum van verzending aan de aanvrager schriftelijk bezwaar maken
bij het college van burgemeester en wethouders. Gedurende de bezwarentermijn liggen de
stukken ter inzage op het gemeentehuis. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken.
Meestal mag van een omgevingsvergunning pas gebruik gemaakt worden als de bezwarentermijn is verstreken. Alleen van een omgevingsvergunning om te bouwen mag doorgaans meteen
gebruik gemaakt worden. Maar wie begint te bouwen zolang de bezwarentermijn nog niet is
afgelopen, bouwt wel op eigen risico.
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Waar?
Project
Verzonden
Denekamp, Begoniastraat 2
het bouwen van een erker
01-06-2021
Denekamp, De Loaboer 11

het bouwen van een woning

02-06-2021

Denekamp, Meester Berninkstraat 6

het verbouwen van een woning

03-06-2021

Denekamp, Meester Lazonderstraat 14

het verbouwen van een woning
met een erker en dakkapel

03-06-2021

Denekamp, Schiltmanweg 4

het verbouwen van een schuur

03-06-2021

02-06-2021

Deurningen, Oude Deurningerstraat 4A het uitbreiden van een bedrijfspand

01-06-2021

Lattrop-Breklenkamp,
Jonkershoesweg 11

het bouwen van twee woningen en
drie bijgebouwen ter vervanging
van een bestaande boerderij met
bijgebouwen

31-05-2021

Lattrop-Breklenkamp. Dorpsstraat 40

het verbouwen van een woning

03-06-2021

Rossum, Haarstraat 47

het bouwen van een woning

04-06-2021

Rossum, Haarstraat 59A

het verbouwen van een woonboerderij 02-06-2021

Saasveld, Bornsestraat 49A

het plaatsen van een kap op een
aanbouw

07-06-2021

Tilligte, Varwick 3

het plaatsen van een veranda en een
schutting

03-06-2021

Weerselo, Legtenbergerstraat 24

het bouwen van de helft van een
dubbelblok (rechterhelft)

31-05-2021

Weerselo, Legtenbergerstraat 26

het bouwen van de helft van een
dubbelblok (linkerhelft)

31-05-2021

Weerselo, Weerselerveldweg 19

het verbouwen en uitbreiden van
een bestaande aanbouw en voor het
aanleggen van een nieuwe in/uitrit

02-06-2021

Aanvraag omgevingsvergunning
Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de zogenaamde reguliere
voorbereidingsprocedure. Er moet in principe binnen 8 weken op de aanvraag worden beslist.
Van de ontvangst van een aanvraag moet openbaar kennis worden gegeven. Het is echter niet
mogelijk naar aanleiding van die kennisgeving bezwaren of zienswijzen in te dienen.
Bij de gemeente is binnengekomen een aanvraag - reguliere procedure - voor:
Waar?
Project
Ingekomen
Denekamp, De Loaboer 10
het uitbreiden van een garage
31-05-2021

het plaatsen van een daglicht

Besluit vergunning archeologisch monument
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij het volgende ontwerpbesluit van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben ontvangen:
Plaats, adres
Project
Rossum, Everlostraat 16; Locatie Het Everloo het baggeren van een gracht, het verwijderen
(rijksmonumentnummer 46007)
van een opslag en het kappen van bomen
Aan het besluit zijn voorwaarden verbonden.
Het ontwerpbesluit heeft op grond van artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Belanghebbenden kunnen, op grond van de
Algemene wet bestuursrecht, binnen 6 weken beroep instellen. De termijn voor het indienen
van een beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is
gelegd. De beschikking treedt in werking na afloop van de beroepstermijn tenzij gedurende
die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB
Zwolle. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is wel een elektronische
handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden
Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u
naar de genoemde website.

Meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer
Voor het “oprichten of veranderen” van bepaalde categorieën van inrichtingen is geen omgevingsvergunning vereist. Wel moet op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer vooraf
een melding worden ingediend en moeten landelijk vastgestelde voorschriften worden nageleefd. Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot deze bedrijven wel nog zogenoemde “maatwerkvoorschriften” vaststellen. Een melding is ingediend voor een inrichting te:
Plaats, adres
Betreft:
Maatwerk?
Saasveld, Drosteweg 23
het plaatsen van vier tafels en stoelen op het
nee
terras in de maanden april tot oktober

Rechtsbescherming
Contactgegevens van de gemeente, ook voor het indienen van zienswijzen en bezwaarschriften: Adres: Nicolaasplein 5, 7591 MA Denekamp / Postbus 11, 7590 AA Denekamp.
Telefoon: 0541- 854100 Fax: 0541- 854320 E- mail: info@Dinkelland.nl.
Zienswijzen en bedenkingen
Zienswijzen en bedenkingen kunnen worden ingediend op een moment dat er nog geen besluit is vastgesteld. Het gaat daarbij dus niet zozeer om rechtsbescherming maar om een zorgvuldige voorbereiding
van het nog te nemen besluit.
Bezwaar
Een bezwaarschrift wordt ingediend bij de instantie die het besluit genomen heeft. Als het tijdig is ingediend, vindt op basis van het bezwaarschrift een heroverweging plaats. Die heroverweging kan ertoe leiden dat een besluit wordt herroepen en dat in plaats daarvan een nieuw besluit wordt genomen. Tegen
de beslissing op het bezwaarschrift staat beroep open bij de bestuursrechter.
Beroep
Beroep wordt ingesteld bij een bestuursrechter. Als beroep openstaat tegen een besluit is bij de bekendmaking daarvan vermeld welke bestuursrechter bevoegd is. Ook wordt daarbij vermeld wat de voorwaarden zijn om in beroep te kunnen gaan. Voor de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen kunt u kijken
op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Hoger beroep
Hoger beroep wordt ingediend bij een hogere rechter tegen een uitspraak van een rechtbank. De rechtbank vermeldt de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen bij haar uitspraak.
Voorlopige voorziening
Meestal treedt een besluit meteen in werking nadat het is bekendgemaakt. Dat kan onomkeerbare gevolgen
hebben. Wie bezwaar of beroep heeft ingesteld en de beslissing op bezwaar of de uitspraak van de rechter
niet kan afwachten, kan aan de bevoegde rechter vragen om het besluit te schorsen of om een andere voorlopige maatregel te treffen. Voor de mogelijkheid om digitaal een verzoek om voorlopige voorziening in te
dienen, kunt u kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

