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Overzicht spreekuren Dinkelland

Gevonden en verloren voorwerpen

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.

Gevonden: bril, fiets, een stuk gereedschap, kunstgebit
Verloren: mobiel

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*

Schuldhulpverlening Stadsbank Oost
Elke donderdagmorgen in de even
Nederland
weken van 9.00 uur tot 11.00 uur in
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

Locatie en tijd*

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

Blijf op de hoogte van het
nieuws
uit Dinkelland!
Volg ons op Facebook,
Twitter en
Instagram!

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:

Officiële publicatie
Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de Commissie
Omgeving & Economie
Op dinsdag 5 februari om 19.30 uur vergadert de raadscommissie Omgeving &
Economie in het gemeentehuis van Dinkelland te Denekamp. De commissie
bereidt de maandelijkse raadsvergadering voor en verzamelt alle informatie
die de raad nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. De agenda is hieronder vermeld en staat ook op gemeenteraad.dinkelland.nl.
De vergadering is openbaar en er is spreekrecht voor het publiek. Als u daar
gebruik van wilt maken, meldt dit dan voorafgaand aan de vergadering bij de
voorzitter de heer G.J. Hofmans of bij de griffier de heer O.J.R.J. Huitema. U kunt
de vergadering ook volgen op onze webcam via gemeenteraad.dinkelland.nl.
Agenda
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
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, wethouder Blokhuis
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, wethouder Blokhuis
5. Spreekrecht zienswijzen bestemmingsplanprocedures
Burgers die een zienswijze tegen een ontwerpbestemmingsplan hebben inge-

diend, kunnen bij dit onderwerp gebruik maken van spreekrecht.
6. Voorstel vaststellen bestemmingsplan “Laagsestraat 10, Ootmarsum”
Het bestemmingsplan maakt de bouw van een inpandige bedrijfswoning in
het monumentale bedrijfspand aan de Laagsestraat 10 in Ootmarsum mogelijk.
Het woningcontingent is verkregen door in het kader van het rood voor rood
beleid op de locatie Hamweg 4 in Albergen landschapsontsierende voormalige
agrarische bebouwing te slopen.
Portefeuille: wethouder Brand
7. Voorstel inzake vaststellen beleidsnota Stimuleringsregeling Binnenstedelijke Herontwikkelingen
In vrijwel alle kernen van de gemeente bevinden zich locaties die hinder veroor-zaken of waarvan het gebruik niet meer aansluit bij de wenselijke ruimtelijke uitstraling of het wenselijk gebruik. In de hierbij aangeboden beleidsnota
zijn toetsingskaders opgenomen om te kunnen bepalen of de gemeente geld
beschikbaar stelt aan een beoogde herontwikkeling. Om subsidie te kunnen
ontvangen, is onder meer het aantonen van maatschappelijk draagvlak een eis.
Portefeuille: wethouder Blokhuis
8. Sluiting

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, Lange Voor/Meester
standplaatsvergunning voor de verkoop
Muldersstraat
van kaas en zuivelproducten op vrijdagmorgen
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Lattrop-Breklenkamp, Dorpsstraat 68

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

Rossum, Haarstraat 49

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

Weerselo, Lemselosestraat 11B

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

Ootmarsum, Commanderiestraat kadastraal bekend sectie C,
nr. 439, 436, 435, 434, 433 en 443

het kappen van vijftien bomen

22-01-2019

Tilligte, Vollenhoekweg 15

het kappen van uitheemse bomen

20-01-2019

Verleende omgevingsvergunning

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
ontheffing stookverbod 2019 en 2020
23-01-2019
Lattrop-Breklenkamp, Dorpsstraat 68
Rossum, Haarstraat 49

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

23-01-2019

Tilligte, Gruttoweg 6

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

23-01-2019

Weerselo, Lemselosestraat 11B

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

24-01-2019

Weerselo, Ootmarsumsedijk 8

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

23-01-2019

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, Korenmorsweg 9
het kappen van zes eiken
24-01-2019
Deurningen, Gammelkerstraat 3

het bouwen van een bedrijfswoning
(ter vervanging van de bestaande en te
verbouwen bedrijfswoning naar
bijbehorend bouwwerk/bedrijfsgebouw)

24-01-2019

Lattrop-Breklenkamp, Schabosweg 6

het kappen van twaalf eiken

22-01-2019

Lattrop-Breklenkamp, Schabosweg 6

het plaatsen van sleufsilo's

22-01-2019

Verkeersbesluit

Ootmarsum, Denekamper-straat 27 het kappen van twee eiken

22-01-2019

Burgemeester en wethouders hebben een of meer verkeersbesluiten genomen. Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant, te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de datum van de
publicatie in de Staatscourant bezwaar maken tegen een verkeersbesluit bij burgemeester en
wethouders:
Wat houdt het besluit in?
Waar?
Denekamp
Van dinsdag 23 april tot en met zondag 29 april 2019 wordt
het marktterrein langs de Lange Voor afgesloten voor alle
verkeer. Ook wordt het parkeren verboden aan de Stationsstraat in verband met het Koningsfeest.

Ootmarsum, Moerbekkenkamp 3

28-01-2019

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.
Wat en wanneer?
Waar?
Ootmarsum
wandelvierdaagse van 21 tot en met 24 mei 2019

Ootmarsum

Op zaterdagen voor Pasen van 2019 tot 2023 wordt vanaf
12.00 uur het centrum van Ootmarsum afgesloten voor alle
verkeer. Ook worden op de Laagsestraat tijdelijke verkeersmaatregelen genomen in verband met de jaarlijkse paasgebruiken.

Saasveld

Op zaterdag 23 maart 2019 wordt op gedeeltes van de
Bornsestraat het parkeren verboden in verband met een
feest in de Ankerhal.

het bouwen van een schuur

Ootmarsum, Timmusweg,
het aanleggen van een in- uitrit
kadastraal bekend sectie C, nr. 3144

22-01-2019

Weerselo, Erve Spikkert 27

21-01-2019

het bouwen van een woning

Meldingen artikel 10.52 Wet milieubeheer (mobiele
puinbreekinstallatie)
Ter voldoening aan artikel 10.52 van de Wet milieubeheer (Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval) zijn een of meer meldingen ingediend voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval.
Deze kennisgeving is alleen informatief. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk. Het betreft een
melding voor:
Plaats, adres
Wanneer:
Denekamp, Brandlichterweg 91a
van 25 januari tot 28 januari 2019 gedurende 2 dagen

Rechtsbescherming
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
Denekamp, Gravenallee 18
het uitbreiden van een woon-zorggebouw
21-01-2019
Denekamp, Molendijk 37

het aanleggen van een watervijzel voor
opwekking van elektriciteit

15-01-2019

Deurningen, Deurningerbeek
kadastraal bekend sectie V, nr. 609

het realiseren van een voetgangersbrug

22-01-2019

Lattrop-Breklenkamp, Breemorsweg 16

het kappen van drie eiken en een berk

19-01-2019

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.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

