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Genomineerden sportverkiezing Dinkelland 2018
Vrijdag 11 januari 2019 is het weer zover: het jaarlijkse sportgala van de gemeente Dinkelland. Een mooie avond
waarin we terugkijken op een jaar met de beste sportprestaties, samen met trotse winnaars. Op deze avond kiest
een deskundige jury de jeugdsportploeg, sportploeg, sportvrouw, sportman en het sporttalent van het jaar 2018.
De komende weken presenteren we van elke categorie de genomineerden op deze pagina. Op de gemeentepagina
van 13 december las u wie de genomineerden zijn in de categorie sporttalent, op 20 december de genomineerde
jeugdsportploegen en vorige week de genomineerde sportploeg. Deze week stellen we de genomineerden in de
categorieën sportvrouw en sportman aan u voor.

Sportvrouw

Openingstijden burgerzaken:
Elke werkdag: 08:30 tot 12:30 uur
Donderdag: 08:30 tot 20:00 uur

@Dinkellandinfo
gemeentedinkelland

facebook.com/
gemeente.dinkelland

Storingen openbare ruimte
Buiten kantooruren:
06-54975991

Lorena Peterman - veldrijden
Deze veldrijdster uit Lemselo is na een blessure eind
2017 nu weer op de weg terug. Ze won 1 Gow-wedstrijd en werd twee keer tweede. Ook won ze de
Toma Cycles cup. Tijdens het Regiokampioenschap
Noord Oost behaalde ze een zesde plek en ze werd
achtste tijdens net Nederlands Kampioenschap MTB.

Lonne Dijkhuis - wedstrijd zwemmen
Lonne behaalde een zilveren medaille op de 50
meter schoolslag op het Nederlands Kampioenschap. Ook werd ze vierde op de 100 meter
schoolslag tijdens dit NK. Tijdens de estafette
4x100 meter wisselslag gemengd, zwom ze
samen met haar ploeggenoten een Nederlands
record.

Manon Damhuis - paardrijden
Tijdens de Twentecup werd Manon werd in haar
klasse vierde. Op het Jumping Schröder behaalde ze
de zevende plaats en op het CSI Twente de vierde
plek. Ook behaalde ze een zilveren medaille op de
Kringkampioenschappen. Daarnaast heeft Manon
zich geplaatst voor het NK outdoor.

Sportman

(uitsluitend voor spoedeisende zaken)

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:

Mark Mekenkamp handbike
Deze sporter uit Saasveld
rijdt in handbike klasse
H3, een klasse voor rijders
met een middelhoge
dwarslaesie. In 2018 is het
hem gelukt Nederlands
kampioen tijdrijden te
worden. Daarnaast behaalde hij een 5e plaats
tijdens de worldcup.
Door zijn prestaties werd
hij gekwalificeerd voor
het wereld kampioenschap para-cycling.
Jurre Hanstede zwemmen
Jurre behaalde een vijfde
en zesde plek op de 200
meter en 50 meter
schoolslag. Hij werd
vierde op het Nederlands
Kampioenschap op het
onderdeel 200 meter wisselslag en pakte de bronzen medaille op dit NK op
het onderdeel 100 meter
schoolslag.

Ruud Schurink - hardlopen
Na vele jaren hardlopen en even zovele jaren blessures is Ruud bij Laac Twente gaan trainen. Hij traint
sinds 1,5 jaar bij deze club en vanaf dat moment vertonen zijn prestaties een stijgende lijn. In 2018 verbeterde hij zijn PR op de 5 km naar 16.54 minuten.
Verder loopt Ruud steevast een strakke tijd van rond
de 35 minuten op de 10 km.
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Vervolg Sportman

Mark Weusthof - Mennen
Deze menner uit Rossum rijdt al jaren op internationaal niveau. In 2018 won hij met zijn vierspan
een zilveren medaille op het Nederlands Kampioenschap. Internationaal staat hij nu op de 12e
plaats op de ranglijst. .

Mark Muntel – klootschieten
Deze klootschieter uit Lattrop won de Grolsch Champions Tour 2017-2018 op het onderdeel
straat. Daarnaast werd hij Nederlands kampioen op het onderdeel straat in de categorie 5. Doordat Mark de Champions tour won mocht hij deelnemen aan de jaarlijkse internationale King and
Queen Off The Road in Ierland.

Stefan Lenting - Biljarten, driebanden groot
Na diverse gewonnen regionale voorronden mocht Stefan deelnemen aan het Nederlands kampioenschap driebanden groot. Hij behaalde op dit kampioenschap de eerste plaats door ongeslagen kampioen te worden. Stefan speelt in de tweede divisie met zijn team van BC Carambole
uit Daarleveen. Daarnaast speelt hij ook in de 2e Bundesliga met het team uit het Duitse Marl.

Hans Imming - voetbal
Deze voetballer uit Weerselo won in 2018 de regionale topscorerstitel. Hij maakte 37 doelpunten
in 23 wedstrijden. Dit zijn ook de meeste goals ooit gemaakt in één seizoen binnen zijn club UD.
Daarnaast werd hij, als aanvoerder, kampioen met UD Weerselo 1.

Vincent Wagemans - touwtrekken
Vincent werd met zijn team van TTV Heure Borculo kampioen in de klasse 680 kg en 720 kg. Internationaal werden ze kampioen in de klasse 680 kg. Ook werd Vincent Nederlands Kampioen
in de klasse 680 kg, 720 kg en in de mix 600 kg klasse met zijn team. Het hoogtepunt was het
WK in Zuid-Afrika. Hier behaalde Vincent met zijn team twee keer de bronzen medaille in de mix
580 kg klasse (club en nationaal) en won zijn team 2 maal de gouden medaille in de 720 gr klasse
(club en nationaal).

Op vrijdag 11 januari 2019 worden de winnaars bekend gemaakt. Ook
worden alle (nationale) kampioenen uit de gemeente Dinkelland op deze
avond gehuldigd. Het belooft een avond vol mooie en spannende momenten te worden. De presentatie is, als vanouds, in handen van Arjen
Meinders.
We begroeten u graag op 11 januari!
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Overzicht spreekuren Dinkelland
Spreekuren in het gemeentehuis in Dinkelland
U hoeft voor deze spreekuren geen afspraak te maken, maar u kunt zich melden bij de receptie
van het gemeentehuis. U wordt dan doorverwezen naar het betreffende spreekuur.

Spreekuur

Locatie en tijd*

Schuldhulpverlening Stadsbank Oost
Elke donderdagmorgen in de even weken van 9.00 uur tot
Nederland
11.00 uur in het gemeentehuis van Dinkelland.
Het spreekuur waar men terecht kan voor
meer informatie en vragen over schulden.
Consulent Werkplein Almelo
Het spreekuur voor vragen heeft
over re-integratie (werk)

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden 1 paar oordopjes, 1 doos en krat met inhoud
Verloren: 1 mobiel

Sociale kaart Dinkelland Tubbergen
Voor uw hulpvragen op de volgende thema’s: zorg en gezondheid, wonen en huishouden, woonomgeving en vervoer, geldzaken, actief zijn en meedoen, werk, jeugd
en gezin, mijn buurt.
Voor meer informatie kunt u kijken op:
www.socialekaartdinkellandtubbergen.nl

Elke woensdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur in het
gemeentehuis van Dinkelland.

Blijf op de hoogte van het nieuws uit Dinkelland!

Consulent Werkplein Almelo
Het spreekuur voor vragen over
uitkeringen, bijzondere bijstand en
aanverwante zaken

Elke woensdagochtend in de even weken van 10.00 uur tot
12.00 uur in het gemeentehuis van Dinkelland.

Volg ons op Facebook,
Twitter en Instagram!

* Onder voorbehoud van wijziging door vakanties e.d.

Spreekuren op een andere locatie in Dinkelland
U hoeft voor deze spreekuren geen afspraak te maken.
U kunt gewoon op de locatie binnenlopen.
Spreekuur

Locatie en tijd*

Voedselbank
Pakket afhalen

Afhaalpunt Rode Kruis DinkellandOldenzaal, Nordhornsestraat 64,
Denekamp. Elke vrijdagmiddag van
15.00 uur tot 15.30 uur. U kunt een
aanvraag indienen via hulpverlener
of bewindvoerder, of bellen met de cliëntcommissie via tel.
06-23502124
of 06-28654732.

Sociaal team (Wij in de buurt)
Spreekuur voor vragen over o.a.: de
opvoeding van kinderen, (dreigende)
financiële problemen of over
ondersteuning bij de zorg van een
zieke partner.

Iedere werkdag tussen 09.00 en
10.00 uur in het Kulturhus Denekamp, Oranjestraat 21.

Officiële publicaties
Actualiteiten
Ingekomen aanvraag
Afgelopen periode zijn een of meer aanvragen binnengekomen. De stukken kunnen na telefonische afspraak worden ingezien in het gemeentehuis. Zolang er nog geen beslissing is genomen,
kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar voren brengen bij het gemeentebestuur.
Ingekomen is onder meer een aanvraag: met betrekking tot:
Waar?
Wat en wanneer?
Denekamp,. Nicolaasplein 5
Federatieconcert op 19 mei 2019
Denekamp. Brandlichterweg 73

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

Deurningen, Deurningerstraat 17

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

Ootmarsum

hardloopwedstrijd op 5 januari 2019

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
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
het bouwen van een kuilplaatvloer
12-12-2018
Denekamp, Lattropperstraat 47
Denekamp, Nordhornsestraat 211 het kappen van 7 bomen

12-12-2018

Ootmarsum, Denekamperstraat 27 het kappen van 2 eiken,

17-12-2018

Ootmarsum, Kapelstraat 1

het bouwen van een berging, garage, over- 11-12-2018
kapping en tuinmuur

Rossum, bouwplan Rossum
Noord kavel 23 en 24

het bouwen van een twee-onder-eenkapwoning

14-12-2018

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
Denekamp, Nordhornsestraat 217 het aanleggen van een natuurvijver
25-10-2018

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, Ahuisweg 1
het bouwen van een ligboxenstal
27-12-2018
Denekamp, Johanninksweg,
naast nr 75 en 75A, kadastraal
bekend sectie N, nr.314

het kappen van 1 beuk en 2 eiken

20-12-2018

Denekamp, Veldkampsweg 60

het plaatsen van een dakkapel en het
verbouwen van een woning.

20-12-2018

Tilligte, Langkampweg 5

het verbouwen van een bijgebouw

27-12-2018

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 zorg-
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vuldige 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.nal/bestuursrecht.

