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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: 1 fiets
Verloren: 1 armband

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)

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

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

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*

Nestkastjes in strijd tegen de eikenprocessierups!
De gemeente Dinkelland gaat in de strijd tegen de eikenprocessierups nestkastjes verstrekken. Inwoners met eikenbomen in de buurt
waarin eikenprocessierupsen zijn aangetroffen, kunnen zich tot donderdag 7 maart aanmelden voor een nestkasje. De kastjes zijn door
deelnemers uit de sociale werkvoorziening van de Stichting Participatie Dinkelland als bouwpakket gemaakt. Het in elkaar zetten van
de kastjes en de verspreiding daarvan gebeurt door deelnemers en
bewoners van de Boerderijcampus Erve Meinders in Tilligte.
Waarom deze actie?
De laatste jaren zien we het aantal rupsen en de overlast hiervan toenemen. Dit komt mede door de verandering van het klimaat en de afname
van de biodiversiteit. Als gevolg daarvan zijn er onvoldoende natuurlijke
vijanden die de eikenprocessierups te lijf gaan, zoals koolmezen, vleermuizen en bepaalde soorten insecten. Het ophangen van nestkastjes voor
koolmezen helpt het aantal eikenprocessierupsen verminderen. Koolmezen eten veel rupsen en gaan ook de nesten te lijf. Door het ophangen
van nestkastjes in de buurt van eiken, willen we dit stimuleren.
Andere bestrijdingsmaatregelen
Het ophangen van nestkastjes kan niet het hele probleem oplossen. Het
blijft ook nodig om de overlast te bestrijden met Xentari. Dat is een algemeen voorkomende bacterie die parasiteert op allerlei verschillende rupsensoorten en die al tientallen jaren wordt ingezet ter bestrijding van
insecten, ook als biologisch bestrijdingsmiddel tegen rupsenvraat. Daarnaast worden op plaatsen waar het risico voor de volksgezondheid groot
is de nesten weggezogen. Ecologisch bermbeheer en kruidenrijk gras in
plaats van strak gemaaide gazons, dragen ook bij aan een natuurlijke bestrijding. Insecten die daarop afkomen, zoals de roofwants en de gaas-

Sociale kaart voor al uw vragen over zorg en meer!
Soms heeft u (tijdelijk) hulp en ondersteuning nodig om mee te doen
in de maatschappij. Misschien zijn er hulpmiddelen of slimme oplossingen die uw leven makkelijker maken. Mogelijk kunnen familieleden of
vrienden u helpen. Maar u kunt met uw vragen ook terecht op de sociale kaart Dinkelland Tubbergen.
De sociale kaart is een digitaal platform dat door de inwoners van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland kan worden gebruikt om antwoorden
te krijgen op hulpvragen. De sociale kaart is opgedeeld in acht thema’s. Deze
acht thema’s helpen u om tot een passend antwoord op uw hulpvraag te
komen of een weg te vinden binnen de voorzieningen in de gemeente.
Waar kan ik de sociale kaart vinden?
Via www.socialekaartdinkellandtubbergen.nl kunt u de sociale kaart raadplegen. Voorbeelden van vragen waarmee u op de sociale kaart terechtkunt
zijn:
Hoe kan ik reizen met het openbaar vervoer?
Welke activiteiten zijn er in mijn buurt?
Hoe kan ik in mijn huis blijven wonen als ik ouder word?
Ik ben mantelzorger. Kan ik ondersteuning krijgen?
Ik word gepest. Wat kan ik doen?
Hoe gebruik ik de sociale kaart Dinkelland Tubbergen?
Ga naar www.socialekaartdinkellandtubbergen.nl. Op de hoofdpagina van
de website ziet u 8 thema's: 'Zorg en gezondheid', 'Wonen en huishouden',
'Woonomgeving en vervoer', 'Geldzaken', 'Actief zijn en meedoen', 'Werk',
'Jeugd en gezin' en 'Mijn buurt'.
1. Kies het thema waar u vragen over heeft.
2. Kies het onderwerp binnen dat thema.
3. Kies waarover u iets wilt weten.
4. U ziet vragen en antwoorden over het gekozen onderwerp. Wilt u de
contactgegevens van een organisatie zien? Klik dan op “Toon organisaties”.

vlieg, gaan ook de eikenprocessierupsen te lijf.
U wilt een nestkastje van de gemeente: Wat moet u doen?
•
Meld u voor 7 maart 2019 aan op de website
www.boerderijcampus.nl/nestkastjes. U wordt per e-mail geïnformeerd over de behandeling van uw aanvraag.
•
Er zijn 300 nestkastjes beschikbaar voor de gemeente Dinkelland. De
actie geldt zolang de voorraad strekt en volgens het principe: wie
het eerst komt, die het eerst maalt (maximaal 1 nestkastje per aanvrager). Bewoners met eikenbomen met nesten van de eikenprocessierups in de buurt, krijgen voorrang.
•
U moet er zelf voor zorgen dat het nestkastje wordt opgehangen en
ook zelf het onderhoud van het nestkastje regelen. Het is toegestaan
om het nestkastje in een boom van de gemeente te hangen.
•
U ontvangt bij het nestkastje een brief met tips over het ophangen
en het onderhoud.
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Ootmarsum, Commanderieplein 2

Flora Show van 26 juli t/m 4 augustus 2019

Rossum, Haarstraat 59

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

Rossum, Ootmarsumsedijk 25

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

Rossum, Tramweg, sectie E nr. 634

ontsteken paasvuur op 21 april 2019 en 12 april 2020

Saasveld, hoek Loohavenweg/Loodijk Oldtimerdag op 23 juni 2019

VACATURE
Wij zoeken ter versterking van onze organisatie, organisatieonderdeel Fysieke Leefomgeving,
team Vastgoed en Grondzaken de juiste persoon voor de fulltime/parttime functie

beleidsmedewerker wonen (32-36 uur)
WIJ
Wij zijn Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Een zakelijke, ondernemende en betrokken organisatie van twee gemeenten die zinvolle en duurzame effecten voor de samenleving wil
bereiken. Wij hebben ambitie, willen de samenleving aan zet laten, zijn onderscheidend en
vernieuwend en vooral niet bang om te veranderen.
JIJ
Jij staat midden in de samenleving, bent verbindend, durft verantwoordelijkheid te nemen
en kan samenwerken. Je overziet het speelveld en hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Daarnaast heb jij:
•
HBO werk- en denkniveau. Opleiding Juridisch, Ruimtelijke Ordening en planologie.
In ieder geval zo’n 4 jaar ervaring als adviseur op beleidsniveau.
•
•
Kennis van woningbouwvraagstukken, rechtstreeks of zijdelings opgedaan tijdens eerdere projecten of werkzaamheden.
SAMEN VERDER?
Solliciteer dan vóór 4 maart! Kijk voor de volledige vacature op www.dinkelland.nl of
www.tubbergen.nl onder: Organisatie en bestuur > Noaberkracht > Werken voor de gemeente Tubbergen/Dinkelland

Officiële publicatie
Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de gemeenteraad
Op dinsdag 26 februari 2019 vergadert de raad in het gemeentehuis, Nicolaasplein 5 in Denekamp. De vergadering begint om 19.30 uur. Wij nodigen u van harte uit om bij deze vergadering
aanwezig te zijn. De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor iedereen
ter inzage in het gemeentehuis. Kunt u niet aanwezig zijn dan kunt u de vergadering ook volgen
op onze webcam via https://gemeenteraad.dinkelland.nll.
Agenda
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Informatie vanuit het college
4. Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking
5. Vragenhalfuur
6. Open debatronde
7. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 januari 2019
8. Vaststelling van de ingekomen stukkenlijst d.d. 12 februari 2019
Hamerstukken:
9. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Laagsestraat 10, Ootmarsum”
10. Voorstel inzake vaststellen beleidsnota Stimuleringsregeling Binnenstedelijke
Herontwikkelingen
11. Voorstel inzake vaststellen “Beleidskader verbonden partijen 2019”
Bespreekstukken:
12. Voorstel inzake intentieovereenkomst Stichting Openlucht Museum Ootmarsum (onder
voorbehoud)
13. Sluiting

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

Saasveld, Zoekerdijk 9

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

Weerselo, Bellinckhofweg 3

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

Weerselo, Siemertsteeg 1

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

Weerselo, Sint Remigiusstraat, Burg.
Scholtensplein of het schoolplein
van de Aloysiusschool in Weerselo

Koningsdag op 27 april 2019

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, Nicolaasplein
Federatieconcert op 19 mei 2019
12-02-2019
Deurningen, Hoofdstraat 9
(Plechelmusplein)

kindercarnaval op 3 maart 2019

13-02-2019

Lattrop-Breklenkamp, Schabosweg 6ontheffing stookverbod 2019 en 2020

14-02-2019

Rossum, Haarstraat 59

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

12-02-2019

Rossum, Tramweg, sectie E nr. 634

ontsteken paasvuur op 21 april 2019 en
12 april 2020

13-02-2019

Saasveld, Noordijkeresweg 6

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

13-02-2019

Saasveld, Zoekerdijk 9

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

12-02-2019

Weerselo, Bellinckhofweg 3

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

13-02-2019

Weerselo, Siemertsteeg 1

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

12-02-2019

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?
Ootmarsum, kerkplein
Koningsspelen op 27 april 2019
Rossum, Grotestraat 4

beachvolleybaltoernooi van 14 t/m 16 juni 2019

Weerselo, Hoge Haarweg

paasvuur op 21 april 2019

Vastgesteld besluit, uitgebreide voorbereidingsprocedure
- Denekamp, Molendijk 14: drank- en horecavergunning
Bij de uitgebreide voorbereidingsprocedure, beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht, wordt eerst een ontwerpbesluit bekendgemaakt. Gedurende zes weken kunnen
dan zienswijzen worden ingediend. Pas daarna wordt het “definitieve” besluit vastgesteld en bekendgemaakt.
Het navolgende besluit ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter inzage in het
gemeentehuis. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een
afspraak te maken. De termijn van terinzagelegging van 6 weken gaat in op de dag na de datum
van deze publicatie. Met ingang van de dag na terinzagelegging kan tegen dit besluit gedurende
6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle,
door eventuele belanghebbenden die:
- eerder een zienswijze hebben ingediend met betrekking tot het ontwerpbesluit;
- die er niets aan konden doen dat zij niet eerder zienswijzen hebben ingebracht;
- het niet eens zijn met eventuele wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.
Op het ontwerpbesluit is geen zienswijze binnengekomen.
Het besluit betreft: drank- en horecavergunning ten behoeve van een kantine/sportcafé
(de Dinkel) aan de Molendijk 14 in Denekamp

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, Eurowerft 10
standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen
van
1 t/m 4 maart 2019
Denekamp, Nicolaasplein 3

modeshow op 10 april 2019

Deurningen, Deurningerstraat 20

Fancy Fair Feesten van 2 t/m 5 augustus 2019

Lattrop-Breklenkamp, Schabosweg 6 ontheffing stookverbod 2019 en 2020
Ootmarsum, Alleeweg 21

Saasveld, Noordijkeresweg 6

KOSC Internationaal JO19 Toernooi van 21 t/m 23 juni
2019

Vastgesteld besluit, uitgebreide voorbereidingsprocedure
- Denekamp, Molendijk 14: drank- en horecavergunning
Bij de uitgebreide voorbereidingsprocedure, beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht, wordt eerst een ontwerpbesluit bekendgemaakt. Gedurende zes weken kunnen
dan zienswijzen worden ingediend. Pas daarna wordt het “definitieve” besluit vastgesteld en bekendgemaakt.
Het navolgende besluit ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter inzage in het
gemeentehuis. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een
afspraak te maken. De termijn van terinzagelegging van 6 weken gaat in op de dag na de datum
van deze publicatie. Met ingang van de dag na terinzagelegging kan tegen dit besluit gedurende
6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle,
door eventuele belanghebbenden die:
- eerder een zienswijze hebben ingediend met betrekking tot het ontwerpbesluit;
- die er niets aan konden doen dat zij niet eerder zienswijzen hebben ingebracht;
- het niet eens zijn met eventuele wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.
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Op het ontwerpbesluit is geen zienswijze binnengekomen.
Het besluit betreft: drank- en horecavergunning ten behoeve van een kantine/sportcafé
(Devoko) aan de Molendijk 14 in Denekamp

Rossum, Oldenzaalsestraat 28

het verbouwen van een woning

12-02-2019

Tilligte, Kerkepad 20

het bouwen van een tuinhuis en een
schutting

14-02-2019

Weerselo, Gunnerstraat 23

het uitbreiden van een bedrijfshal

11-02-2019

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:
Project
Ingekomen
Waar?
Denekamp, Lattropperstraat 57
het verbouwen van een schuur tot vakantie- 29-01-2019
woning en multifunctionele ruimte
Denekamp, Sombeek IV
sectie P nr. 1908

het bouwen van een bedrijfshal met
berging

08-02-2019

Deurningen, Wilthuisstraat 36

het verbouwen van een woning

11-02-2019

Lattrop-Breklenkamp,
Frensdorferweg 58 CLUB

het plaatsen van lantarenpalen

01-02-2019

Ootmarsum, Kerkplein 1

het wijzigen van een balkon

08-02-2019

Weerselo, Lemselosestraat 15

het splitsen van een hoofdgebouw naar
2 woningen

29-01-2019

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, Vledderstaat/
het wijzigen van het gebruik van 6
13-02-2019
Dokter Eekmanhof
zorgwoningen
Rossum, Hesselman 2 en 4

het bouwen van een twee-onder-eenkapwoning

12-02-2019

Verleende omgevingsvergunning
beslissing op bezwaar
Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure een omgevingsvergunning verleend. Tevens is de vergunning van 15 augustus
2018 herroepen. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de datum van verzending
van dit besluit aan de aanvrager, tegen dit besluit beroep instellen. Het beroepsschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Het
beroepsschrift dient in tweevoud te worden ingediend bij de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Waar?
Project
Verzonden
Denekamp, Churchillstraat
bouwen van 4 levensloopbestendige
13-02-2019
woningen
De Alerdink

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.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

