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Waarom Burgerbelangen Dinkelland? 
 
Wij hebben de politieke partij Burgerbelangen Dinkelland opgericht omdat we constateerden dat de 

kloof tussen de politiek en de burgers, ook in onze Gemeente Dinkelland, steeds maar groter wordt.  

Met de oprichting van onze partij pogen we o.a. dit proces een halt toe te roepen.  

Deze ommekeer kunnen wij niet alleen te weeg brengen. 

Wij hebben daarbij u, de inwoners van de Gemeente Dinkelland, nodig.  

De politiek kan niet bepalen wat goed voor u is, dat doet u zelf. 

 

Bij Burgerbelangen Dinkelland staan de inwoners centraal. Als lokale partij zijn wij diep geworteld in 

de haarvaten van de Dinkellandse samenleving, waarvoor wij ons maximaal willen inzetten.  Wij zijn 

bereid en in staat om met iedereen die dat wil in harmonie en op oprechte wijze te communiceren.  

Wij willen toekomst gericht denken zonder gebonden te zijn aan traditionele– en/of ideologische 

partijpolitieke uitgangspunten. Onze partij die gevormd wordt door u als kiezer beoogt door goed te 

luisteren en in samenspraak met u de belangen van de inwoners van Dinkelland voor nu en in de 

toekomst zo concreet mogelijk te dienen. 

 

Rondweg Weerselo 

Een van onze punten is dat we tegen het plan zijn voor een rondweg om Weerselo. De mogelijke 

aanleg van deze weg betekent een aantasting van het mooie coulisselandschap in onze Gemeente.  

Daarnaast zien vele agrariërs de toekomst van hun bedrijf verdampen omdat ze voor de rondweg 

grond moeten afstaan. 

 

 

Burgerbelangen Dinkelland ziet geen noodzaak 

voor een ruim 4 kilometer geldverslindende 

rondweg. Wij steunen daarom de werkgroe-

pen in Weerselo die op basis van o.i. goede 

argumenten, strijden tegen de aanleg van de 

rondweg. 

 

Wij zijn voornemens alle politieke partijen van de Provincie Overijssel uit te nodigen om met ons en 

de vertegenwoordigers van de werkgroepen in gesprek te gaan. 

Dit overleg zal uiterlijk in de maand juni/juli dienen plaats te vinden.  
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Tijdens de Raadsvergadering van 26 
maart 2019 deed Burgerbelangen 
Dinkelland haar intrede als nieuwe 
Fractie in de Gemeenteraad van Dinkel-
land. Voorlopig bestaat onze Fractie uit:  
 
Fons Maathuis (Raadslid) en de heren 
Jan Broekhuis en Andre Maathuis 
(Commissieleden) 
 
Wij willen u middels nieuwsbrieven  
1 keer per maand op de hoogte houden 
van de belangrijkste ontwikkelingen 
binnen onze Gemeente Dinkelland. 
 
Hierbij ontvangt u de eerste uitgave, 
waarbij wij allereerst iedereen willen 
bedanken voor de vele positieve  
reacties die wij ontvingen in de vorm 
van berichtjes, bloemen, kaarten, 
warme– en bemoedigende woorden. 
 
Nogmaals bedankt iedereen. 



BOERDERIJ AVESKAMP 

Nieuwe kans voor Aveskamp, oudste wo-

ning van Denekamp 

Met deze kop kwam Tubantia woensdag 20 

maart 2019  maar  er zal nog veel water 

door de Rijn vloeien voordat er daadwerke-

lijk iets gaat gebeuren.  

 

Volgens Archeoloog Benerink: 

“Aveskamp is het oudste gebouw van 

Dinkelland” hij baseert zijn conclusies op 

basis van archiefonderzoek, de gebinten en 

hun jaarringen 

 

Maar liefst vijf partijen hadden voor deze commissievergadering hun rondvragen ingediend.  

Burgerbelangen Dinkelland streeft ernaar om vragen spontaan te kunnen stellen tijdens de ver-

gadering en deze niet verplicht 24-uur van te voren te moeten indienen. Het ontneem de dyna-

miek uit de vergaderingen en maakt er een “voorleeswedstrijd” door het College van. 

Men mag van het College B & W verwachten dat wethouders en Burgemeester hun dossiers van 

haver tot gort kennen, zoals ook van ons als Raads– en Commissieleden mag worden verwacht. 

 

Wij hadden twee vragen ingediend: 

1. Inbreidingslocaties Rossum en Rossum Noord: 

Indien u het nieuwe bouwplan Rossum Noord inrijdt zult u ‘periscopen’ uit de grond zien 

komen. Deze dienen om het overtollige regenwater af te voeren. Doordat Dinkelland de 

huizen niet aansluit op het vuilwaterafvoer moet er een andere manier gevonden worden 

om het overtollige water kwijt te raken. Dat gebeurt door deze ‘periscopen’. In onze ogen 

lijken het duikboten die boven water komen. Helaas zullen deze de eerstkomende tijd niet 

verwijderd worden, de straten, voetpaden en tuinen zijn nog niet aangelegd en hierdoor 

kunnen de Wadi’s (buffering water) hun werk nog niet doen. Wij houden het in de gaten en 

zullen hierover in de volgende uitgave nader over berichten. 

2. Stadsbeek Ootmarsum: 

In 2014 is met veel bombarie de Stadsbeek in Ootmarsum aangekondigd en aangelegd. Een 

peperdure investering die zich tot op vandaag niet heeft terugbetaald. Al vele jaren stroomt 

er geen water meer doorheen. Ondertussen hebben zich talrijke ongelukken voorgedaan 

vandaar dat wij vragen hebben gesteld. Inwoners vragen ons ‘wanneer gooien jullie die 

gleuf eens dicht”? Weth. Blokhuis gaf te kennen dat het gedeelte met roestvrijstalen roos-

ters opnieuw, onder garantie?, moet worden hersteld. Als wij als Burgerbelangen Dinkel-

land o.a. kijken naar het gedeelte aan de Westwal, dan vragen wij ons af waarom men dit 

open gedeelte niet dichtgooit en men hier ook roestvrijstalen roosters plaatst aan de zij-

kant van de weg om de verkeersveiligheid te kunnen garanderen.  

Menig inwoner heeft het wel gehad met de Stadsbeek, hoe mooi het plan in eerste instan-

tie werd gepresenteerd. U kunt deze vergadering nog beluisteren als u klik op onderstaan-

de link https://gemeenteraad.dinkelland.nl/Vergaderingen/Commissie-Omgeving-

Economie/2019/19-maart/19:30  

 

‘Dinkelland veiligste Gemeente van Nederland.’ 

Commissievergadering 12-03-2019 

Commissievergadering 19-03-2019 

Tijdens deze vergadering kwamen diverse on-

derwerpen ter sprake o.a. het Meerjarenbe-

leidsplan van de Politie 2019-2022. 

De Raad moest 26 maart dit document vaststel-

len. Het opstellen van het meerjarenbeleidsplan 

loopt parallel aan de realisatie van de veilig-

heidsstrategie Oost Nederland. De inhoud van 

dit plan is o.a. gebaseerd op prioriteiten uit de 

Veiligheidsstrategie Oost Nederland 2019-2022 

namelijk: 

 Kwetsbare personen; 

 Ondermijning* 

 Cybercrime/digitale criminaliteit en 

 Informatievoorziening                                               

 

Wat is Ondermijning 

 

Ondermijnende criminaliteit, wat is dat 

nou eigenlijk? De exacte definitie is moei-

lijk in een zin samen te vatten, maar grof-

weg betekent het de vermenging van de 

onderwereld en de bovenwereld, de slui-

pende bedreiging van de integriteit van 

het openbaar bestuur, overheidsambtena-

ren en bedrijfsleven, bedreigde bestuur-

ders en ambtenaren, afpersingspraktijken, 

de innesteling van criminele fenomenen in 

buurten en woonwijken of het ontstaan 

van ‘vrijplaatsen’. Het is een maatschap-

pelijk probleem. Praktijkvoorbeelden zijn 

er te over: De buurman die wiet verbouwt 

op zijn zolder waardoor brand kan ont-

staan, de bedreiging van de burgemeester, 

of de dumpingen van drugsafval in wijken. 
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Voor meer informatie over: 

 

Ondermijning: 

https://www.rijksoverheid.nl/

onderwerpen/ondermijning  

 
Digitale criminaliteit: 

https://www.forensicon.nl/digitale-

criminaliteit/  

https://gemeenteraad.dinkelland.nl/Vergaderingen/Commissie-Omgeving-Economie/2019/19-maart/19:30
https://gemeenteraad.dinkelland.nl/Vergaderingen/Commissie-Omgeving-Economie/2019/19-maart/19:30
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondermijning
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondermijning
https://www.forensicon.nl/digitale-criminaliteit/
https://www.forensicon.nl/digitale-criminaliteit/


Gemeentelijk Verkeers– en 
Veiligheidsplan 2019 

Met het GVVP wordt een goede basis 

gelegd voor het mobiliteitsbeleid 

voor de komende jaren. 

 

De vastgelegde doelstellingen en 

uitgangspunten worden betrokken bij 

beleidsontwikkelingen op het gebied 

van verkeer en vervoer en bij voorbe-

reiding van infrastructurele pro-

jecten. De Rondweg om Weerselo 

staat nog niet vermeld in dit nieuwe 

Verkeers– en Veiligheidsplan 2019. 

 

Maar ook onderwerpen als verkeers-

veiligheid, bereikbaarheid, parkeren 

en duurzaamheid. 

 

Burgerbelangen Dinkelland heeft 

vragen gesteld over de mogelijkheid 

tot een eenrichtingsweg vanuit Ol-

denzaal over het Nicolaasplein in 

Denekamp. 

 

Ook vinden wij dat het gehele par-

keerbeleid in Denekamp maar nog in  

hogere mate Ootmarsum op de 

schop moet.   Op feestdagen en 

weekenden is het voor inwoners van 

het centrum onmogelijk om hun 

eigen auto te kunnen parkeren vol-

gens de wettelijke normen.  Op dit 

moment lopen hier onderzoeken  

naar maar wij zien uit naar de resul-

taten. 

 

Burgerbelangen Dinkelland gaat voor 

afsluiting van het gehele centrum 

voor  bezoekers van Ootmarsum. Er 

zijn genoeg parkeermogelijkheden 

rondom en in Ootmarsum . Een 

goede bewegwijzering  daarnaar toe 

zal wonderen doen.  

Raadsvergadering 26-03-2019 
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Deze korte vergadering had hoofdzakelijk hamerstukken, stukken die door de Commissieleden 

tijdens hun vergadering als akkoord zijn bevonden. Wat kwam er zo allemaal langs:  

 

- Bommenregeling Knollerveldweg, Deurningen 

- Buitengebied Weerselo Deurningerstraat 5 Rood voor Rood 

- Buitengebied Deurningerstraat 35-37 

- Schuur voor Schuur beleid, 1e herziening Dinkelland 

- Strategisch Gemeentelijk Verkeer– en Vervoersplan 

- Meerjarenbeleidsplan Politie 2019-2022 en de door 

  ons ingebrachte motie: 

- Ballonnen. Verder op in deze nieuwsbrief ontvangt u hier meer informatie over. 

 

Het was een rustige avond zonder noemenswaardige hoogtepunten of je moet de eerste 

Raadsvergadering hebben medegemaakt waarin Burgerbelangen Dinkelland  haar intrede 

deed. Een aantal Raadsleden waren behoorlijk onder de indruk, maar wij kunnen iedereen 

verzekeren dat wij er, zoals al die jaren, voor de inwoners van de Gemeente Dinkelland zijn.  

 

Wilt u deze vergadering nog eens op uw gemak beluisteren, dat kan. Klik op onderstaande link.  

https://gemeenteraad.dinkelland.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/26-maart/19:30  

https://gemeenteraad.dinkelland.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/26-maart/19:30


Ondanks dat wij als Burgerbelangen Dinkelland een lokale politieke partij zijn kunnen wij er niet 
om heen om toch een opvallende zaak naar voren te brengen. De nieuwe partij FvD (Forum voor 
Democratie) met Hr. J. Baudet als leider is als een komeet naar boven geschoten. Niet dat wij het 
met alle ideeën eens zijn maar wij denken dat veel inwoners van Nederland gestemd hebben om 
aan de gevestigde politieke partijen aan te geven dat het anders moet.  
En met anders bedoelen wij:  luisteren naar de burger.  
 
Neem nu onderstaand voorbeeld: 
Op 21 maart 2018 kon er tijdens de gemeenteraadsverkiezingen niet alleen gestemd worden op 
verschillende partijen; burgers kunnen tegelijkertijd hun stem uitbrengen op het raadgevend 
referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) – de zogeheten 
‘Sleepwet’. Ruim 49.4 procent heeft gestemd. 
Hiervan kwamen de voorstemmers uit op ruim 46.5%, Blanco stemde ruim 4%.  Het “NEE” -kamp 
kwam uit op 49.5%. M.a.w. burgers geven aan; dit willen wij niet.  

De politiek c.q. de zittende regering zegt echter: Hier doen we niets mee.  
‘Vindt u het gek dat weinig mensen nog geïnteresseerd zijn in de politiek? ’ 
 
En recent: Kijk eens naar de verhitte discussies rondom het klimaat in de afgelopen maanden.  

 

Motie(s)/Amendement(en) deze  maand. 

Burgerbelangen Dinkelland 

Wij zijn de nieuwe partij binnen de  

Gemeente Dinkelland die een ander 

lokaal geluid wil laten horen. Recht door 

zee, eerlijk. Op dit moment zoeken wij 

nog inwoners van Dinkelland die ons 

willen helpen om  Burgerbelangen  

Dinkelland vooruit te helpen en die en-

thousiast zijn over onze nuchtere  

denkwijze. Uit de vele positieve reacties 

putten wij moed en die gaan wij  

gebruiken om ook na 2022 te blijven 

bestaan.  

 

Binnenkort zullen wij u via onze afdeling 

communicatie  nader informeren. Bent u 

nu al enthousiast om iets voor ons te 

doen? Neem contact op met ons secreta-

riaat  of bel naar +31 541 729066. 

Burgerbelangen 
Dinkelland 
E-mail Secretariaat: 

p.a. Kuiperijstraat 4 

7596 LD  Rossum 
 

Telefoonnr.: +541-729066 

 

Op 26 maart 2019 hebben wij een motie ingediend over ‘Ballonnen”.  Door op ballonnen te tikken krijgt u 
de gehele tekst te lezen van deze motie.   
Met deze motie willen wij als Burgerbelangen Dinkelland dat er een ontmoedigingsbeleid gevoerd gaat 
worden, niet alleen naar onze inwoners, maar ook naar de Gemeente. Ballonnen in de natuur kunnen de 
dood betekenen voor veel dieren die ze zien als voedsel. Onze oceanen worden bedolven onder plastic dat 
zeer schadelijk is voor mens en dier.  
Zelfs biologische ballonnen zwerven nog jaren rond in de natuur. Dat willen wij als Burgerbelangen Dinkel-
land niet!!  Deze motie is unaniem aangenomen, waarvoor onze dank richting de andere fracties.  

                                         Samen kunnen wij veel bereiken…. 

             

Provinciale Verkiezingen 

https://www.burgerbelangendinkelland.nl/wp-content/uploads/2019/04/burgerbelangen_dinkelland-motie-ballonnen-26-maart-2019.pdf

