
 

 

Raad gemeente Dinkelland 
 

Raadscommissie Omgeving en Economie 11 juni 2019 
  
Voorzitter:              dhr. E.H.J. Hemmer  Tijd:  19.30 uur 
Commissiegriffier: dhr. O.J.R.J. Huitema  Plaats:  raadszaal  

 

 
1. Opening 

 
2. Vaststelling agenda 

 
3. Informatie vanuit het college 

Het college en de leden van het college krijgen de gelegenheid kort het woord te voeren om 

te kunnen voldoen aan hun actieve informatieplicht. 
Portefeuille: wethouder Brand, wethouder Blokhuis 

 
4. Rondvraag 

Tijdens de rondvraag mag iedere fractie over maximaal twee onderwerpen vragen stellen. Per 

onderwerp mogen maximaal drie vragen worden gesteld. Het onderwerp en de daarbij te 
stellen vragen dienen uiterlijk 10 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier te 

worden gemeld.  
Portefeuille: wethouder Brand, wethouder Blokhuis 

 
5.  Spreekrecht zienswijzen bestemmingsplanprocedures 

Burgers die een zienswijze tegen een ontwerp-bestemmingsplan hebben ingediend, kunnen  

bij dit onderwerp gebruik maken van spreekrecht. 
 

6. Voorstel inzake afwijzen verzoek tot herziening bestemmingsplan voor kavel 4 in het  
huidige bestemmingsplan Gammelkeresweg 6-8 Deurningen 

Er is een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan ingediend voor kavel 4  

in het huidige 'bestemmingsplan Gammelkeresweg 6-8 te Deurningen'. De raad  
wordt voorgesteld om het verzoek tot herziening van het bestemmingsplan voor  

kavel 4 in het huidige bestemmingsplan Gammelkeresweg 6-8 te Deurningen" af  
te wijzen, zodat het niet mogelijk wordt om de Rood voor Rood woning buiten het vigerende  

bestemmingsplan te bouwen. 

Portefeuille: wethouder Brand 
 

7. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Postweg 22 en Bornsestraat 66 Saasveld” 
Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding van een schuur ten behoeve van het ter plaatse  

aanwezige schildersbedrijf aan de Postweg 22 en een nieuwe bijgebouw aan de Bornsestraat  
66 planologisch mogelijk in ruil voor de sloop van een schuur aan de Langemaatsweg 9 te  

Geesteren. 

Portefeuille: wethouder Brand 
 

8. Presentatie activiteiten Twence 
Twence geeft een presentatie over haar activiteiten waarbij ook het strategisch beleidsplan 

dat later dit jaar aan de raad zal worden aangeboden, wordt betrokken.  

Portefeuille: wethouder Blokhuis 
 

9. Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA inzake bomenkap Ottershagen Lattrop 
De fractie PvdA heeft verzocht dit onderwerp te behandelen tijdens een raadscommissie voor  

opheldering en gedachtewisseling over de nu toch wel aan de orde lijkende illegaliteit van de  
bomenkap. 

Portefeuille: wethouder Brand 

 
 



 

 

10. Raadsbrief 2019-19 programmeringsnotitie kwalitatieve woningbouw Dinkelland  

2019-2028 
De VVD-fractie heeft verzocht dit onderwerp te agenderen voor een raadscommissie om  

verduidelijking te krijgen over een aantal vragen waaronder aantallen nieuw te bouwen  
woningen.   

Portefeuille: wethouder Blokhuis 

 
11. Sluiting 


