
 

 

Raad gemeente Dinkelland 
 

Raadscommissie Omgeving en Economie 5 juli 2022 
  

Voorzitter:              dhr. A.P.M. Maathuis  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 

 
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 

 
5. Voorstel inzake vaststellen vaststellen bestemmingsplan ‘Weerselo, hoek Bisschopstraat en  

Sint Remigiusstraat’ 

Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om de huidige winkel met bedrijfswoning en de  
voormalige locatie van de bibliotheek te her ontwikkelen naar 21 appartementen en een  

winkel. 
Portefeuille: wethouder Brand 

 

6. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Beekdorpweg 12 Weerselo” 
Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om de bestemming 'Wonen' toe te kennen aan  

zijn perceel Beekdorpweg 12 te Weerselo, overeenkomstig het reeds in 2007 vergunde  
gebruik. 

Portefeuille: wethouder Brand 

 
7. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan "Grotestraat 8 Rossum” 

Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om de bestemming ‘Maatschappelijk’ te wijzigen 
naar ‘Wonen’ om de voormalige bedrijfswoning als reguliere woning te gebruiken. 

Door medewerking te verlenen aan de aanvraag tot het wijzigen van de bestemming wordt 
leegstand voorkomen en blijft het pand functioneel in de toekomst. 

Portefeuille: wethouder Brand 

 
8. Voorstel inzake gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Peddemorsweg 6-8, 

Frensdorferweg 37-39-41 en Bellinckhofweg 10”  
Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om aan de Peddemorsweg 6 te Saasveld extra 

bijgebouwen te mogen realiseren, om aan de Peddemorsweg 8 de planologische situatie in 

overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie, om aan de Frensdorferweg 41 te 
Lattrop-Breklenkamp een Rood voor Rood woning te mogen bouwen en om de huidige 

woning Frensdorferweg 41 te betrekken als tweede bedrijfswoning bij de 
paardenhouderij aan de Frensdorferweg 37-39. Als slooplocatie voor deze plannen worden 

een agrarische schuur aan de Bellinchofweg 10 te Weerselo en alle voormalige agrarische 
schuren aan de Frensdorferweg 41 ingezet. 

Portefeuille: wethouder Brand 

 
9. Sluiting 


