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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
Verloren: Portemonnee, jachtakte, gehoorapparaat

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*

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

Locatie en tijd*

facebook.com/
gemeente.dinkelland

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:

Wervingscampagne voor brandweervrijwilligers van
start
Op vrijdag 1 februari gaf burgemeester John Joosten in Ootmarsum de
aftrap van de wervingscampagne van Brandweer Twente. Voor 20
Twentse brandweerkazernes, waaronder kazernes in gemeente Dinkelland, zoeken zij brandweervrijwilligers. Tijdens het aftrapmoment zette
burgemeester John Joosten tien Ootmarsumse werkgevers in het zonnetje en overhandigde hen een speciaal gevelbordje van de brandweer.
‘Het is van belang dat werkgevers achter hun medewerkers staan, zodat
zij zich ook onder werktijd met enorme gedrevenheid en passie als
brandweervrijwilliger kunnen inzetten voor onze veiligheid’, aldus burgemeester Joosten.

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.

Ook werkers zijn welkom
Harald Schulten, kazernecoördinator van Ootmarsum, heeft veel waardering
voor de betrokken werkgevers: ‘Ik ben blij dat deze werkgevers onze vrijwilligers de ruimte geven om zich in te zetten voor onze samenleving. Een mooi
voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast willen
wij als Brandweer Twente duidelijk maken dat niet alle brandweervrijwilligers in de plaats van ‘hun’ kazerne moeten wonen. Bijvoorbeeld ook mensen
die in de buurt van een kazerne werken, kunnen onze teams versterken!’

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.

Interesse in werken bij de brandweer
De kazernes in de gemeente Dinkelland zijn hard op zoek naar nieuwe collega’s. Wil jij ook klaarstaan voor de omgeving waar je woont of werkt? Bij
brand, bij ongevallen, bij rampen en bij het redden van dieren. Kijk dan eens
op de website van Brandweer Twente www.brandweertwente.nl/werkenbij
of loop bij een van de kazernes binnen voor een gesprek.

Storingen openbare ruimte
Buiten kantooruren:
06-54975991
(uitsluitend voor spoedeisende zaken)

Volg ons op Facebook,
Twitter en
Instagram!

Voedselbank
Pakket afhalen

@Dinkellandinfo
gemeentedinkelland

Blijf op de hoogte van het nieuws
uit Dinkelland!

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.

Dinkelland

Weersel o op weg naar 2030!

‘In Weerselo is altijd wat te doen, het stoplicht staat op rood ..…’
Maar in Weerselo staan geen stoplichten. Dat is alleen het geval als er tijdelijke
verkeerslichten geplaatst moeten worden voor wegwerkzaamheden. Nu wordt in 2019
de Bisschopstraat onder handen genomen, dus wie weet. De gemeente en provincie
gaan in het kader van de ‘no regret’ maatregelen de doorgaande weg in het dorp onder
handen nemen. Deze ‘no regret’/’geen spijt’ maatregel, moet ervoor zorgen dat deze
werkzaamheden ook passen in de situatie rondom de rondweg rond Weerselo.
Belangrijk is dat de tussenbermen bij Van Olffen en bij
de (nieuw te bouwen) PLUS worden verbreed, zodat
je uiteindelijk veiliger kunt oversteken. In 2018 is door
de gemeente met omwonenden en andere partijen,
waaronder de Dorpsraad, gesproken over aanpassing
ervan. Meerdere ontwerpen en aanpassingen zijn ter
tafel gekomen. Wat er nu aan plannen ligt kan met ieders instemming doorgang vinden.

De Dorpsbieb
Ook zonder stoplicht zijn in Weerselo de nodige activiteiten te bespeuren. De nieuwe Dorpsbieb in het
Trefpunt raakt inmiddels aardig ingeburgerd. Een zelfstandig bestuur, los van de Dorpsraad, organiseert activiteiten, waaronder lezingen en voorleesochtenden.

Iedere morgen liggen in de bieb ook ‘verse’ kranten
en weekbladen klaar voor wie onder het genot van
een kopje koffie de krant wil lezen of anderen wil ontmoeten.
Wijkaanpak
In het kader van de wijkaanpak vond op 22 januari
de eerste bijeenkomst plaats met de inwoners van de
wijk ‘De Voortmors’. De hoge opkomst van bewoners
was boven verwachting. Veel inwoners hadden zich,
ook gezien de ervaring in de wijken ‘Nijstad I’ en ‘Nijstad II’, samen met hun buren al verdiept in gewenste
veranderingen voor hun wijk. Daar is deze wijkaanpak
ook helemaal voor bedoeld. De gemeente en de bewoners gaan met elkaar in gesprek om te beoordelen
wat er aan bestrating, beplanting, speelveldjes, straatverlichting etc. verbeterd kan worden. De Dorpsraad
vervult hierin de verbindende rol om partijen bij elkaar te brengen. Door interactie met de bewoners,
worden hun wensen serieus op haalbaarheid beoordeeld en vervolgens ook zoveel mogelijk uitgevoerd.
Werkgroep ‘Duurzaam Weerselo’
Een andere activiteit van de Dorpsraad is het komen
tot een duurzamer Weerselo. Hiervoor is de speciale werkgroep ‘Duurzaam Weerselo’ opgericht. Vier
leden vanuit de Dorpsraad en vier externe leden
(Weerseloërs met interesse voor- en kennis of kunde over dit onderwerp) bereiden projecten voor op

het gebied van isolatie en/of energieopwekking. Circa
40 bewoners hebben al aangegeven geïnteresseerd
te zijn. Deze groep wordt per mail op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. In een openbare bijeenkomst die medio maart gaat plaatsvinden, hoopt
de werkgroep met enkele redelijk concrete projecten
naar buiten te kunnen treden. Bijvoorbeeld door gezamenlijke inkoop van isolatiematerialen, gecombineerd
met eventuele individuele begeleiding om zo te komen tot optimale isolatie van de eigen woning, hoopt
de werkgroep in korte tijd behoorlijke
stappen te kunnen zetten.

mijn

Weerse
lo

Postcoderoosproject
Naast isolatie wordt ook gedacht aan
de opstart van een postcoderoosproject.
Binnen dat project kunnen particulieren ‘certificaten’
kopen, oftewel geld stoppen in de coöperatie om bijvoorbeeld op boerendaken of op industriehallen zonnepanelen te leggen. Zeker wanneer een eigen dak
zich niet of moeilijk leent voor het plaatsen van zonnepanelen kan dat postcoderoosproject hen een goed
alternatief bieden.
Kortom: ‘het stoplicht’ staat voor duurzaamheid al bijna op ...groen.

Dorpsraad Weerselo

2030
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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

Uitstapjes buiten de eigen regio?
Vraag de Valys-pas aan
Op familiebezoek of een dagje erop uit? Kent u Valys al? Voor de korte afstanden belt
u in Oldenzaal de regiotaxi (Hulshof/Nijhuis), maar als u verder van huis wilt, dan is er
Valys. U kunt Valys gebruiken als u verder reist dan 5 OVzones of 25 kilometer vanaf
uw woonadres. Met Valys krijgt u voor een aantrekkelijk tarief vervoer dat u veilig en
comfortabel naar uw bestemming brengt. Om van Valys gebruik te kunnen maken,
heeft u een Valys-pas nodig. U kunt deze aanvragen op de website van Valys:
www.valys.nl
Wat heeft u nodig?
U komt in aanmerking voor een pas als u één van de volgende documenten heeft:
- een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op Wmo-vervoer;
- een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo-rolstoel of scootmobiel;
- een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente;
- een begeleiderskaart van het Openbaar vervoer;
- een verklaring van, of namens, uw gemeente dat ondanks dat u niet beschikt over bovenstaande documenten er wel een noodzaak voor bovenregionaal vervoer bestaat.
Meer informatie
Meer informatie vindt u op de website van Valys: www.valys.nl Valys is ook telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0900 – 9630.

Professionals bundelen krachten tijdens indrukwekkende bijeenkomst ‘Geweld hoort nergens thuis!’

Regiotaxi: van zones naar kilometers
Vanaf 1 maart 2019 vindt er een wijziging plaats in het maatwerkvervoer in Twente,
ook wel bekend als de Regiotaxi. De Twentse gemeenten organiseren dit vervoer voor
ruim 16.000 inwoners van Twente. Ook de gemeente Dinkelland voert deze verandering door.
Van zones naar kilometers
Als u gebruik maakt van de Regiotaxi betaalt u per rit een ritbijdrage. Deze ritbijdrage wordt
tot nu toe berekend op basis van het aantal gereisde zones. Dit gaat veranderen. Vanaf 1
maart 2019 betaalt u uw ritbijdrage op basis van het aantal gereden kilometers, net zoals dat
in het Openbaar Vervoer (OV) gebeurt.
Nieuw tarief
De nieuwe manier van berekenen is eerlijker, omdat u als reiziger ook echt de gereisde kilometers betaalt. Niet meer en niet minder. Iedereen betaalt dezelfde prijs voor dezelfde afstand.
Opbouw eigen bijdrage
Per 1 maart 2019 geldt voor elke rit met de Regiotaxi een instaptarief van € 0,96. Elke volgende
kilometer kost € 0,197. Deze tarieven zijn gelijk aan de OV-tarieven.
Bijvoorbeeld:
U reist wekelijks een zone en hiervoor betaalt u € 2,15 (=vast bedrag voor een eerste zone).
Een zone is maximaal 5 kilometer. Vanaf 1 maart 2019 betaalt u voor deze zelfde afstand van
maximaal 5 kilometer het bedrag van € 1,95 (=instaptarief á € 0,96 + 5 x € 0,197).
Taxiritten langer dan 25 kilometer
U kunt tot maximaal 30 kilometer vanaf uw huisadres met de Regiotaxi reizen. Vanaf 25 kilometer geldt een tarief van € 1,75 per kilometer. Dit is niet anders dan voorheen, we noemden
dit zone 6 en 7.
Ritten langer dan 25 kilometer zijn echter het voordeligst als u reist met Valys. Meer informatie
vindt u op www.valys.nl of bel Valys via 0900-9630.
Meer informatie
Op www.regiotaxitwente.nl kunt u meer informatie vinden over dit onderwerp. Ook dan kunt
u contact opnemen met Team Wmo op telefoonnummer (0541) 85 41 00 of e-mail zorg@dinkelland.nl.

is wat het lijkt. Yvonne Kempers, professioneel hulpverlener huiselijk geweld bij Kadera, heeft Wix destijds
geholpen haar leven weer op te bouwen: “Het verhaal van Anita is uniek,
maar zeker niet op zichzelf staand. We
hebben in Twente dagelijks te maken
met vrouwen, mannen en kinderen
die te maken hebben met een vorm
van huiselijk geweld. Daarbij denken
mensen vaak aan lichamelijk geweld,
maar het gaat net zo goed om geestelijk geweld, zoals schelden, schreeuwen, negeren en bedreigen.”

De gemeente Dinkelland organiseerde op dinsdag 29 januari de themabijeenkomst ‘Geweld hoort nergens thuis’. Tijdens deze informatieve middag werden 50 professionals
uit verschillende beroepsgroepen bijgepraat over de lokale plannen om huiselijke geweld en kindermishandeling aan te pakken. De vraag ‘Wat kun je als professional doen
bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling?’ stond deze middag centraal.
Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest voorkomende gevallen van geweld in
Nederland. In de gemeente Dinkelland zijn vorig jaar 39 situaties van (vermoedens) van geweld
gemeld bij Veilig Thuis Twente. Verwacht wordt dat dit aantal nog hoger ligt, omdat veel slachtoffers uit schaamte en onmacht niet aan de bel trekken. Vaak vinden eerst 30 tot 40 incidenten
plaats, voordat er hulp wordt gezocht. De impact is groot en de schade is vaak levenslang.
Verbeterde meldcode huiselijk geweld
Het is de opgave om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan
te beperken en zo de cirkel van geweld (de overdracht van generatie op generatie) te doorbreken. “Er wordt hard gewerkt door professionals en ook wij als gemeente nemen onze verantwoordelijkheid in de aanpak, maar het kan altijd beter”, vertelt wethouder Ilse Duursma. “Een
stap in de goede richting is de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
die per 1 januari in werking is getreden.” Deze verbeterde meldcode houdt in dat professionals
eerder een melding moeten doen. Het doel is om slachtoffers nog eerder en beter in beeld te
brengen en intensiever samen te werken met Veilig Thuis Twente.
Achter de voordeur
Anita Wix is slachtoffer van huiselijk geweld en nam de aanwezigen deze middag mee in haar
aangrijpende verhaal. Ze liet hen inzien hoe het is om slachtoffer te zijn van huiselijk geweld,
door een combinatie te vormen tussen de theorie en een kijkje achter de voordeur, want niets

Geweld hoort nergens thuis!
Wat kun je allemaal doen aan huiselijk geweld en kindermishandeling? Hoe zien de verbeteringen in de meldcode eruit? Wat mogen professionals van de gemeente en Veilig Thuis Twente
verwachten en andersom? Tijdens haar presentatie gaf beleidsadviseur Femke Lansink (gemeente Dinkelland) de aanwezigen antwoord op deze vragen en daagde hen ook uit om zich
aan te sluiten bij een denktank over het thema.
“Een bijeenkomst bijwonen met zoveel professionals vanuit verschillende invalshoeken maakt
duidelijk dat huiselijk geweld en kindermishandeling geen zaak zijn van één partij”, legt Luuk
Mink, maatschappelijk werker bij Veilig Thuis Twente, uit. “Elkaar weten te vinden, signalen met
elkaar bespreken en gebruik maken van elkaars expertise is van groot belang. Huiselijk geweld
komt in alle lagen van de bevolking voor. Er hoeft maar één persoon te zijn die het begin van
verandering in gang zet!”
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Officiële publicatie
Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de Commissie Sociaal
Domein en Bestuur
Op dinsdag 12 februari om 19.30 uur vergadert de Algemene raadscommissie in het gemeentehuis, Nicolaasplein 5 in 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 https://gemeenteraad.dinkelland.nl.
De vergadering is openbaar en er is spreekrecht voor het publiek. Als u daar gebruik van wil
maken, meldt dit dan voorafgaand aan de vergadering bij de voorzitter van de commissie of bij
de griffier de heer O.J.R.J. Huitema. U kunt de vergadering ook volgen op onze webcam via
https://gemeenteraad.dinkelland.nl.
Agenda
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Informatie vanuit het college
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: burgemeester Joosten, wethouder Duursma
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: burgemeester Joosten, wethouder Duursma
5. Presentatie Stichting Ontwikkelingssamenwerking Dinkelland
De projectgroepen Stichting Help Burundi, Stichting Toribo Weerselo en Stichting One 4 Life
geven een uitleg over hun activiteiten.
Portefeuille: wethouder Duursma
6. Vaststellen Beleidskader verbonden partijen 2019
Door het vaststellen van het “Beleidskader verbonden partijen 2019” beschikt de gemeente over
een afwegingskader voor toekomstige besluitvorming over toe- en uittreding bij verbonden partijen. Daarnaast geeft dit beleidskader samen met de spelregels aan hoe de gemeente grip op
verbonden partijen wil vormgeven en welke rollen de gemeente daarbij heeft.
Portefeuille: burgemeester Joosten
7. Sluiting

Actualiteiten

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
Agelo, Weerselosestraat kadastraal het bouwen van een woning en een schuur 27-01-2019
bekend sectie Q, nr. 1064
Denekamp, de Sperwer 15

het aanleggen van een oprit

25-01-2019

Denekamp, Lattropperstraat 96

het kappen van een eik

25-01-2019

Deurningen, Hogeveldsweg 6A

het plaatsen van zonnepanelen

25-01-2019

Saasveld, Koninksweg 20

het kappen van bomen

25-01-2019

Weerselo, Lemselosestraat 15

het verbouwen van een schuur

24-01-2019

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, Nordhornsestraat 211 het kappen van 7 bomen
29-01-2019
Denekamp, Nordhornsestraat 62

het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het wijzigen van het
bestemmingsplan

29-01-2019

Denekamp, Penninksbrugweg 1

het bouwen van een bedrijfswoning en
een kapschuur

31-01-2019

Deurningen, Deurningerstraat 46

het bouwen van een bijgebouw

30-01-2019

Saasveld, Akkerhuisweg 1B

het bouwen van een woning met bijgebouw 31-01-2019

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, evenemententerrein
circusvoorstellingen van 24 t/m 28 april 2019
't Goor
Tilligte, Ootmarsumsestraat 137

standplaatsvergunning voor de verkoop van vis/friet op
donderdag

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, Nieuwewemestraat 3 carnavalsactiviteiten op 15 en 17 februari
30-01-2019
2019

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen. Het betreft het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Rossum, Havezatheweg 5
het uitbreiden van een ligboxenstal
De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) is van toepassing. Daarom is nu eerst een ontwerpvergunning opgesteld.
Dit ontwerp ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis Die termijn van 6 weken gaat in op de dag na de datum van deze publicatie. Als u de stukken
wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken.
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen naar
voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Wie nalaat om tijdig een zienswijze in te brengen, kan later niet alsnog beroep instellen als het definitieve besluit is genomen.

Ruimtelijk beleid
Ontwerpbestemmingsplan “Abdijweg 66, Weerselo”

Kennisgeving meerjarenvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:

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, Nosseltweg
voorjaarscross ASVD op 24 óf 31 maart 2019

het ontwerp-bestemmingsplan “Abdijweg 66, Weerselo”.
Het ontwerp-bestemmingsplan maakt het mogelijk om op het voormalig agrarisch bouwperceel
een dierenpension/hondenkennel te starten. De ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt op basis
van het gemeentelijk VAB+ beleid.

Saasveld, Koninksweg 20

Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 8 februari t/m
21 maart 2019 voor eenieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.
U kunt het plan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website is het plan te raadplegen met behulp van het adres of met het planidentificatienummer
NL.IMRO.1774.BUIBPABDIJWEG66-OW01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen.

JFS Ekstra weekend van 5 t/m 7 april 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.

Zienswijze
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder mondeling of schriftelijk
een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad, postbus 11, 7590 AA Denekamp en dienen voor het einde van de termijn te worden
ingediend dan wel per post te zijn bezorgd. Mondelinge zienswijzen kunt u binnen bovengenoemde termijn indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met de heer N. van Ben-
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them van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100.
Ook voor vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon contact opnemen.

wordt genomen. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift staat beroep open bij de bestuursrechter.

Burgemeester en wethouders voornoemd

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.

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.

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.

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.

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.

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

