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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

Telefonisch bereikbaar:
ma t/m vrij: 08:30 t/m 17:00 uur
Openingstijden burgerzaken:
Elke werkdag: 08:30 tot 12:30 uur
Donderdag: 08:30 tot 20:00 uur

Locatie en tijd*

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

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

* 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
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.

@Dinkellandinfo
gemeentedinkelland

facebook.com/
gemeente.dinkelland

Storingen openbare ruimte
Buiten kantooruren:
06-54975991
(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:

Locatie en tijd*

2019:
hét jaar van het vernieuwde Dorper Esch
Sinds het startschot voor de renovatie en nieuwbouw van sport- en
zwemcomplex Dorper Esch afgelopen zomer hebben de mannen en
vrouwen van het bouwconsortium Noabers niet stil gezeten. Er is flink
gesloopt, getimmerd, gemetseld, gegraven en gelast. Kortom: er wordt
hard gewerkt, de contouren van het vernieuwde Dorper Esch zijn al
goed te zien.
Slopen en weer opbouwen
Het recreatiebad is gesloopt, buiten is eerst de grond bouwrijp gemaakt
voor het nieuwe wedstrijdbad en inmiddels is de bak van het 25 meter bad
met 6 banen gestort. Er is een tijdelijke afscheidingswand geplaatst in Dorper Esch en deze is door basisschoolkinderen uit de gemeente Dinkelland
beschilderd en omgetoverd tot een echt kunstwerk samen met kunstenares
Kim Grote Punt. De tegelvloer in de kleedkamers is eruit gebikt en de muren
van de kleedkamers, douches en toiletten worden opgemetseld. Er wordt
gesloopt en weer opgebouwd, Dorper Esch krijgt nieuwe vormen. Het vernieuwde complex wordt licht, open, eigentijds en functioneel en voorzichtig
wordt duidelijk wat het fraaie eindresultaat gaat worden.
Bouwprogamma 2019
Voor de komende tijd staat er weer van alles op het bouwprogramma. Er
wordt druk verder gebouwd aan het nieuwe wedstrijdbad, de nieuwe
kleedlokalen krijgen steeds meer vorm en er wordt begin februari een tijdelijke entree gemaakt, zodat er aan de nieuwe entree gebouwd kan worden. In het voorjaar is de sporthal aan de beurt voor een grondige renovatie.
Het personeel van het Dorper Esch kijkt uit naar het nieuwe jaar. “We werken
er hard aan dat onze bezoekers zo min mogelijk last ondervinden van de
verbouwing, maar een verbouwing valt nooit mee. Wij willen onze waardering uitspreken voor onze bezoekers, ze zijn flexibel en begripvol. Samen
werken we aan een mooi en vernieuwd sport- en zwemcomplex voor Dinkelland. We hebben zin in 2019, het jaar waarin dit gerealiseerd gaat worden.”

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
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E- mailservice en app “Berichten over uw buurt”

Officiële publicatie
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, Rodenmorsweg 3
ontheffing stookverbod 2019 en 2020

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

Deurningen, Deurningerstraat 62

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

Deurningen, Gammelkeresweg 18

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

Deurningen, Vliegveldstraat

paasactiviteiten op 20 en 21 april 2019

Gemeente Dinkelland

Midvastenloop op 30 maart 2019

Ootmarsum, Lattrop en Denekamp

slipjacht op 10 maart 2019

Ootmarsum, Oostwal

parkeervergunning

Oud Ootmarsum, Springendal 1

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

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:
Project
Ingekomen
Waar?
Denekamp, Brandlichterweg
het bouwen van een woning en een
31-12-2018
nabij huisnummer 87
schuur en het aanleggen van een inrit,

Rossum, Lemseloseschoolweg 8

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

Tilligte, Ootmarsumsestraat 167

21-12-2018

Rossum, Thijplein

standplaatsvergunning voor de verkoop van vis
op dinsdag van 08.00 tot 20.00 uur voor de
periode van 3 jaar

het verbouwen van een pand tot
appartementen

Rossum, Klumpersdijk kadastraal
bekend sectie R, nr. 129

het kappen van 2 eiken

29-12-2018

Saasveld, Bornsestraat 43

Apresski Met Mie op 23 maart 2019

Oud Ootmarsum, Laagse-straat 45

het kappen van vijftal bomen

03-01-2019

Saasveld, plein aan de Hoflaan/Drosteweg

standplaatsvergunning op de minimarkt voor de
verkoop van vis op donderdag van 08.00 tot
12.30 uur voor de periode van 3 jaar

Omgevingsvergunning; verlenging beslissingstermijn

Saasveld, Westerikweg 2

paasvuur op 21 april 2019 en 12 april 2020

Weerselo, Haarstraat 16

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

Verleende vergunning of ontheffing
Afgelopen periode zijn een of meer vergunningen en/of ontheffingen verleend. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij het gemeentebestuur. Dat kan gedurende 6 weken
na de verzending aan de aanvrager. Het betreft:
Waar?
Wat en wanneer?
Verzonden
Denekamp, Rodenmorsweg 3
ontheffing stookverbod 2019 en 2020
10-01-2019
Deurningen, Deurningerstraat 62

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

10-01-2019

Deurningen, Gammelkeresweg 18

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

10-01-2019

Ootmarsum, Oostwal

parkeervergunning

10-01-2019

Oud Ootmarsum, Springendal 1

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

10-01-2019

Rossum, Lemseloseschoolweg 8

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

14-01-2019

Rossum, Thijplein

standplaatsvergunning voor de verkoop van 14-01-2019
vis op dinsdag van 08.00 tot 20.00 uur voor
de periode van 3 jaar

Saasveld, Westerikweg 2

paasvuur op 21 april 2019 en 12 april 2020

10-01-2019

Weerselo, Haarstraat 16

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

10-01-2019

Aanvraag omgevingsvergunning

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
Rossum, Julianastraat 6
het verbouwen van een woning
14-11-2018

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 gebruikgemaakt 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
Ootmarsum, Commanderieplein 2 het bouwen van een werkplaats
09-01-2019
Weerselo, Eertmansweg 22

het kappen van bomen

09-01-2019

Kennisgeving meerjarenvergunning
Voor onderstaande, regelmatig terugkerende activiteit is indertijd een vergunning verleend voor
meerdere jaren. Binnenkort zal die activiteit weer worden uitgevoerd. Deze mededeling is alleen
informatief. Er is tegen deze mededeling geen bezwaar of beroep mogelijk.
Waar?
Wat en wanneer?
Denekamp
Carnavalsoptocht op 2 en 4 maart 2019
Rossum

Carnavalsoptocht op 2 maart 2019

Uitschrijving uit de basisregistratie personen
Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 2.22 van de Wet basisregistratie personen iemand uitschrijven uit de gemeentelijke basisregistratie personen, als blijkt dat iemand
niet meer woont op het adres waar hij/zij is geregistreerd.
Uitschrijving kan tot gevolg hebben dat men geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer
kan aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of andere vorm van een uitkering of
financiële ondersteuning, kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor
de opbouw van AOW. Het is belangrijk om altijd op het juiste adres ingeschreven te staan.
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande persoon (personen) uitgeschreven uit de
Basisregistratie personen. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij het gemeentebestuur. Dat kan gedurende 6 weken na deze bekendmaking. Het betreft:
Voorletter(s)
Geboren
Adres van registratie
Uitschrijving
en naam
per:
H. Oost
02-06-1985
Kloppendijk 14 Denekamp
19-11-2018
K. Becker

27-01-1978

Stroothuizerweg 18 Denekamp

29-10-2018

Omgevingsvergunningen; besluit intrekking of
wijziging, reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een of meer omgevingsver-gunningen in te
trekken of te wijzigen. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester
en wethouders. Dat kan gedurende 6 weken na verzending aan de geadresseerde van het intrekkings- of wijzigingsbesluit. 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. Het gaat om:
Waar?
Project
Verzonden
Weerselo, Oude Almelosedijk 6A
het intrekken van de omgevingsvergun07-01-2019
ning voor het onderdeel milieu, verleend
op 4 oktober 2017

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide
procedure
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend. Het betreft het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Brandlichterweg 87 te Denekamp het verbouwen van een woning
De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) is van toepassing. Daarom heeft eerst een ontwerpbesluit op de aanvraag ter inzage gelegen. De vergunning is ten opzichte van dit eerder bekend gemaakte ontwerpbesluit ongewijzigd vastgesteld.
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Met ingang van de dag na deze publicatie ligt het besluit met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Als u de stukken
wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken.
Er wordt afgeweken van het bestemmingsplan met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3°, van de Wabo. Daarom kunt u de stukken ook digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl ( - > een plan bekijken - > bestemmingsplannen - > ID - >type dan:
www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1774.BUIPBBRANDL87DKP-VG01) en op de gemeentelijke website www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen.
Met ingang van de dag na terinzagelegging kan gedurende 6 weken beroep worden ingesteld
bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, door eventuele belanghebbenden:
- die, voor zover van toepassing, het niet eens zijn met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit;
- die eerder een zienswijze hebben ingediend met betrekking tot het ontwerp-besluit;
- die er niets aan konden doen dat zij niet eerder zienswijzen hebben ingebracht.
Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Als gedurende die
termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

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 zorgvuldige
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.rechtsparaak.nl/bestuursrecht.

