
 
 

 

Voortbordurend op onze vraag 2 die wij volgende week dinsdag 6 oktober stellen 
zien wij  op grond van artikel 39 van het reglement van orde van de raad 
volgende vragen graag beantwoord. 

Zoals al eens eerder door de Hr. Schepers van Lokaal Dinkelland is opgemerkt 
over de toegankelijkheid van Landgoed Singraven heeft dit ons getriggerd om 

zelf ook eens poolshoogte hier te nemen.  
 
Wij hebben geconstateerd dat: 

 
- Arboretum niet vrijelijk toegankelijk is tussen zonsondergang en zonsopkomst 

(zie bijlage 1) 

- Er geen extra paden zijn geopend die vroeger ook niet toegankelijk waren, in 
een eerder besluit is aangegeven  

  dat het Singraven ook oude waterlopen zou herstellen, dit hebben wij op dit 
moment nog niet kunnen constateren,  

  heeft u hier als Gemeente al controle op uitgevoerd? Zo ja, wat was uw 
bevindingen? Zo nee, wat gaat u hieraan doen en wanneer? 

- Er zijn ook nieuwe palen geplaatst met borden b.v. bij het “Freule hoes” 
waarop vermeld dat er geen toegang meer is? Hoe zit dit? 
- Zijn er over bovengenoemde zaken overleggen geweest tussen de Gemeente 

en het Singraven? Wat zijn hiervan de uitkomsten? En 
  kunnen deze gedeeld worden met de Raad? 

- Er is ons ook gebleken dat de vlonders welke over de Dinkel waren aangelegd, 
niet meer voorhanden zijn? Hoe zit dit. Is dit in 
  overleg gebeurd met het College en wat is de redenen hiervoor? 

- Dat er een pad wordt aangelegd evenwijdig aan de Molenweg die ca. 2 Mtr. 
breed is tot aan het Singraven.  

  Is hier een vergunning voor aangevraagd, was of is deze vereist? En waarvoor 
dient deze weg? 
- Is er ook toestemming /vergunning nodig om dit pad te laten aansluiten op ons 

openbaar wegennet? 
 

Tot slot de volgende vraag: 
 
- Bij het nieuw aan te leggen Landgoed aan de Linderdijk hebben wij sterk de 

indruk dat er reeds nu permanente bewoning plaatsvind in  
  de daar staande containers. Heeft u dit ook geconstateerd, zo ja, mag dit , zo 

nee, wanneer gaat u controleren en handhaven. 



 
 
 


