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Overzicht spreekuren Dinkelland

Gemeentehuis gesloten op Rosenmontag

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.

Op maandag 4 maart (rosenmontag) is het gemeentehuis
de hele dag gesloten. Daarnaast is de gemeente op die dag
ook niet telefonisch bereikbaar.

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.

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

Voedselbank
Pakket afhalen

@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:

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.

Wordt uw kind voor 1 oktober 2019 vier jaar? Schrijf hem of haar dan in bij
een basisschool.
Op woensdag 6 maart 2019 tussen 19.00 – 20.00 uur is er bij alle basisscholen in de gemeente Dinkelland gelegenheid om uw kind(eren) in te schrijven. U kunt het inschrijfformulier ook woensdag, onder schooltijd, inleveren
bij de betreffende basisschool.
Het gaat om de kinderen die geboren zijn tussen 1 oktober 2015 en 1 oktober 2016.

* Onder voorbehoud van wijziging door vakanties e.d.

Spreekuur

Aanmelding Basisscholen in de
gemeente Dinkelland

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

Wegwerkzaamheden Spittendijk en de
Boterbloemstraat Denekamp
In opdracht van de gemeente Dinkelland gaat Strukton Civiel Noord & Oost
(voorheen Reef Infra) wegwerkzaamheden uitvoeren aan de Spittendijk en de
Boterbloemstraat in Denekamp, vanaf dinsdag 5 maart t/m vrijdag 22 maart.
Planning en bereikbaarheid
Week 10 (5 maart t/m 8 maart)
- Plateau Spittendijk / Bromeliastraat
- Inrit Aronskelkstraat
Voor de bereikbaarheid wordt de uitneembare paal richting De Houtsnip tijdelijk verwijderd.
Week 11 (11 maart t/m 15 maart)
- Plateau Spittendijk / Begoniastraat
- Inritconstructie Aronskelkstraat (afronden)
- Inritconstructie Anjerstraat
- Inritconstructie Telgenkamp
Bereikbaarheid via Veldkampsweg / Bromelistraat. Voor de bereikbaarheid
van de Telgenkamp wordt de uitneembare paal richting de Kloppendijk tijdelijk verwijderd.
Week 12 (18 maart t/m 22 maart)
- Inritconstructie Anjerstraat (afronden)
- Inritconstructie Braamhof
Van maandag 18 maart 7:30 tot dinsdag 19 maart 16:00uur zijn de percelen
aan de Braamhof niet bereikbaar per auto.
De planning is onder voorbehoud vanwege onvoorziene omstandigheden en
weersomstandigheden.
Werkzaamheden
Er worden aanpassingen uitgevoerd aan de bestrating van de zijwegen en de
plateaus.

U kunt uw kind inschrijven bij de school van uw keuze.
Agelo:
’n Baoken, Heggelkampsweg 4,
Denekamp:
Alexanderschool, Ootmarsumsestraat 21,
Dr.M.L. Kingschool, Clematistraat 39,
de Veldkamp, Churchillstraat 2,
de Zevenster, Mr. Mulderstraat 45,
Willibrordusschool, Kerkweg 1,
Deurningen:
Lattrop:
’t Kämpke, Ottershagenweg 45,
Noord
Deurningen:
Willibrordschool, Johanninksweg 4,
Ootmarsum:
de Meander, Profietstraat 8,
Rossum:
de Kerkewei, Kerkewei 2,
Saasveld:
Bernardusschool, Hoflaan 6,
Tilligte:
’n Esch, Schoolstraat 18,
Weerselo:
St. Aloysiusschool, St. Remigiusstraat 5,

0541-291912
0541-351769
0541-351743
0541-351935
0541-351716
074-2780314
0541-229393
0541-351896
0541-291619
0541-625234
074-3494327
0541-221200
0541-661445

Inschrijfformulier
Het inschrijfformulier heeft u per post ontvangen. Heeft u deze niet ontvangen of heeft u een nieuwe nodig?
Neem dan contact op met dhr. H. Morsink van de gemeente Dinkelland.
Telefoonnummer: 0541-854100 of via info@dinkelland.nl.
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WOZ-beschikking en gecombineerde aanslag
gemeentelijke heffingen 2019
Een dezer dagen ontvangen eigenaren van woningen, respectievelijk eigenaren en gebruikers van niet-woningen (bijvoorbeeld: fabriekspanden, agrarische bedrijven, kantoren e.d.) de jaarlijkse WOZ-beschikking in combinatie met de aanslag gemeentelijke
heffingen 2019. Op dit biljet staan, naast de WOZ-waarde, ook de volgende heffingen
vermeld: de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De
hoogte van deze gecombineerde belastingaanslag is afhankelijk van de individuele situatie.
Het bedrag van de afvalstoffenheffing bestaat uit twee onderdelen, te weten:
a. een vastrechtdeel in de vorm van een basistarief dat geldt voor het belastingjaar en
b. een variabel deel.
Het variabele deel is afhankelijk van het aantal aanbiedingen van de grijze container
(restafval) of het aantal keren dat via de milieupas gebruik is gemaakt van de verzamelcontainer
en wordt achteraf opgelegd.
Dat betekent dat op deze aanslag het aantal aanbiedingen staat van de grijze container in 2018
of het aantal aanbiedingen aan de verzamelcontainer in 2018.
Alleen bij het beëindigen van de belastingplicht (bijvoorbeeld door verhuizing
of overlijden) wordt het variabele deel (het aantal aanbiedingen) eerder opgelegd.
De gemeente hanteert voor de afvalstoffenheffing diftar de gegevens die door ROVA per adres
geregistreerd worden aan de hand van een EDP-gecertificeerd Diftar-systeem. Hiermee toont
ROVA aan dat alle processen voor de verzameling en registratie van afvalgegevens voldoen
aan de hoogste standaard. Op het aanslagbiljet kunt u zien voor hoeveel aanbiedingen van uw
grijze container/verzamelcontainer u in 2018 bent aangeslagen.
Bijdrageregeling Medisch Afval
Inwoners die een tegemoetkoming medisch afval hebben aangevraagd voor 2018, zijn of worden binnenkort geïnformeerd over de hoogte van de tegemoetkoming voor 2018. Binnen drie
weken na bovengenoemde kennisgeving zal de betaling van de tegemoetkoming plaatsvinden.
Tegemoetkoming OZB voor sportaccommodaties, dorpshuizen en sociaal belang behartigende instellingen
Met ingang van 2019 is de Gemeentewet gewijzigd. Hierdoor heeft de gemeente de keuze om
het lagere OZB-tarief voor woningen toe te passen voor sportaccommodaties, dorpshuizen en
specifieke sociaal belang behartigende instellingen i.p.v. het hogere tarief voor niet-woningen.
Als gevolg van juridische onduidelijkheden leidt deze wetswijziging tot praktische uitvoeringsproblemen bij gemeenten. Daarom heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de minister van Financiën gevraagd om overleg over de uitvoering van de wetswijziging.
In verband daarmee heeft de gemeente gekozen voor een andere aanpak die ruimere mogelijkheden geeft dan het wetsvoorstel. Het is de bedoeling dat de tegemoetkoming OZB van de
gemeente wordt vastgelegd in een subsidieregeling.
Op dit moment wordt er gewerkt aan het maken van deze subsidieregeling. Het gaat nog even
duren voordat dit klaar is. Nadere berichtgeving hierover volgt in de eerste helft van dit jaar.
De WOZ-beschikking 2019
De gemeenten zijn verplicht om alle onroerende zaken (binnen de gemeentegrens) jaarlijks
opnieuw te waarderen op basis van de criteria, die in de Wet WOZ staan vermeld. De WOZwaarde op de beschikking (tevens belastingaanslag) geldt dus alleen voor het huidige belastingjaar 2019. Voor de WOZ-beschikking geldt, dat de waarde van een onroerende zaak is
gewaardeerd naar:
- het prijspeil op 1 januari 2018 (dit is de zogenaamde ‘waardepeildatum’) en
- de feitelijke toestand op 1 januari 2019.
Waardebepaling van huurwoningen
Door een wijziging van het woningwaarderingssysteem (WWS) weegt de WOZ-waarde ingaande oktober 2015 zwaarder mee bij de bepaling van de maximale huur en hebben huurders
van woningen in de huursector hierdoor een groter belang bij de WOZ-waarde. Daarom zijn
gemeenten verplicht om vanaf 2016 ook aan de huurders van alle woningen een WOZ-beschikking te sturen.
Waardeontwikkeling tussen de waardepeildatum 1 januari 2017 en de waardepeildatum
1 januari 2018
Tussen de waardepeildatum 1-1-2018 en de dagtekening van de WOZ-beschikking 2019 (282-2019) ligt een periode van meer dan één jaar. Dit kan betekenen, dat de WOZ-waarde, die op
de beschikking 2019 staat, anders kan zijn dan de actuele marktwaarde van uw object.
Waardeontwikkeling van woningen
Bij de herwaardering voor 2019 is gebleken, dat de totale economische waarde van alle woningen gemiddeld met 4,5% is gestegen ten opzichte van de vorige waardepeildatum. Met
deze waardeontwikkeling is bij de waardevaststelling voor het belastingjaar 2019 rekening gehouden.
Waardeontwikkeling van niet-woningen
Voor niet-woningen hebben de verkoopcijfers geleid tot een gemiddelde waardestijging van
0,5%.

Aanslagbiljet en taxatieverslag raadplegen via internet
Wilt u weten welke factoren van invloed zijn op de WOZ-waarde van uw object en/of met welke
panden, die in de afgelopen periode verkocht zijn, uw object is vergeleken? Dan kunt u dit zelf
nakijken op de website www.dinkelland.nl onder het kopje ‘WOZ, belastingen en heffingen’.
Het taxatieverslag wordt ook geplaatst op www.mijnoverheid.nl.
Als de waardebeschikking of het aanslagbiljet op naam is gesteld van een natuurlijk persoon
(dus niet op een bedrijfsnaam) kunt u het taxatieverslag en de aanslag ook opvragen via uw
DigiD-code.
Staat het aanslagbiljet op naam van een niet-natuurlijk persoon (dus op een bedrijfsnaam, bijv.
een BV of NV) dan zijn het taxatieverslag en de aanslag op te vragen via de combinatie van het
aanslagnummer en het totaalbedrag van de aanslag.
Lukt het niet om digitaal het taxatieverslag te raadplegen dan kunt u die ook aanvragen via:
- e-mail: info@dinkelland.nl
- telefonisch: 0541-854100.
Wilt u een persoonlijk gesprek met één van de medewerkers? Maakt u dan telefonisch een afspraak. Het bezoekadres is Nicolaasplein 5 in Denekamp.
Openbaarheid WOZ-waarden van woningen per 1 oktober 2016
Vanaf 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van woningen openbaar. De openbaarheid beperkt
zich in eerste instantie tot het individueel raadplegen van de WOZ-waarde. Het massaal verstrekken van gegevens is niet toegestaan.
De informatie over de WOZ-waarde van woningen kan worden verkregen via de site www.wozwaardeloket.nl of via de website www.dinkelland.nl onder het kopje ‘WOZ, belastingen en heffingen’ > ‘WOZ’.
Bezwaar
Hebt u nog vragen over de waardebeschikking of over de belastingaanslag dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente.
Wilt u uw vragen persoonlijk stellen dan kunt u een afspraak maken met één van de medewerkers van de afdeling Publieke Dienstverlening, team WOZ en Belastingen.
Bent u desondanks toch van mening, dat de waarde op een te hoog bedrag is vastgesteld of
bent u het niet eens met de belastingaanslag dan kunt u binnen zes weken na dagtekening
(28-2-2019) van de WOZ-beschikking/belastingaanslag bezwaar maken bij de heffingsambtenaar.
U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking, de aanslag onroerende-zaakbelastingen,
de afvalstoffenheffing en/of de rioolheffing. U kunt dit bezwaar bij voorkeur digitaal of schriftelijk indienen.
In uw bezwaarschrift moet u duidelijk aangeven waarom u het niet eens bent met de vastgestelde waarde of waarom u het niet eens bent met de belastingaanslag.
Voordat u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde is het zinvol om eerst het taxatieverslag te
bekijken.
WOZ-bezwaar door een ‘no cure, no pay’ bureau
Diverse (commerciële) bureaus en makelaars bieden aan om kosteloos (no cure, no pay) een
bezwaarschrift namens u in te dienen.
U (als opdrachtgever) machtigt het bureau van uw keuze en vervolgens gaan zij voor u aan de
slag. Let u hierbij vooral op bij het verlenen van een machtiging voor welke diensten u een
machtiging afgeeft. In de praktijk blijkt, dat sommige bureaus hun opdrachtgever niet tijdig of
volledig informeren over de acties richting de gemeente over het bezwaarschrift of eventueel
in de vervolgfase over het beroepschrift bij de Rechtbank, het Gerechtshof of cassatie bij de
Hoge Raad. Ingeval u in de loop van de procedure het bewaar/beroep wilt intrekken is dit alleen
mogelijk na het betalen van een vergoeding van de kosten aan het bureau. Een eenmalige afgegeven machtiging kan bovendien door het bureau voor meerdere jaren worden gebruikt
zonder dat u hiervan door het bureau op de hoogte bent gesteld.
Het is belangrijk om te weten dat deze bureaus en makelaars voor zaken, waarbij het bezwaar
is toegekend en de WOZ-waarde wordt gewijzigd, een kostenvergoeding van de gemeente
ontvangen die kan oplopen tot ruim € 700,--. Zij ontvangen een vergoeding voor het indienen
van een taxatierapport, terwijl een taxatierapport in de bezwaarfase niet perse een toegevoegde waarde heeft. In de praktijk komt het erop neer, dat als in de bezwarenprocedure de
WOZ-waarde van een woning met € 10.000,-- wordt verlaagd, dit u een vermindering van de
aanslag OZB oplevert van nog geen € 14,--. Het bureau of de makelaar kan voor zijn werkzaamheden vervolgens aanspraak maken op een vergoeding ten laste van de gemeente van zo’n €
700,--. Deze door de gemeente verstrekte kostenvergoedingen moeten wel door de
inwoners/belastingbetalers opgebracht worden.
Kwijtschelding
Bent u niet in staat om de belastingaanslag te betalen, ook niet door middel van een betalingsregeling, dan kunt u voor de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing vaste deel
(basistarief), het variabel tarief afvalstoffenheffing tot een maximum bedrag van € 36,80 en/of
de rioolheffing kwijtschelding aanvragen.
Bij de beoordeling van het verzoek om kwijtschelding zal uw vermogen en inkomen worden
getoetst.
Meer informatie?
Meer uitgebreide informatie over de Wet WOZ, de diverse gemeentelijke belastingen, kwijtschelding en (automatische) betaling van belastingen vindt u op de gemeentelijke
website www.dinkelland.nl onder het kopje ‘WOZ, belastingen en heffingen’.

Gevonden en verloren voorwerpen

Sociale kaart Dinkelland Tubbergen

Gevonden: Verloren: 1 mobiel, 1 kentekenplaat

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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De stempassen voor de verkiezingen Provinciale Staten
en Waterschap worden bezorgd
Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap. U
mag dus twee keer uw stem uitbrengen, 1 keer voor de Provinciale Staten en 1 keer voor
het Waterschap. De stempassen hiervoor worden deze week bezorgd. U moet beide stempassen en een identiteitsbewijs meenemen om te mogen stemmen.
Onderstaande informatie geldt zowel voor de verkiezingen Provinciale Staten als Waterschap,
tenzij anders aangegeven.
Ik heb geen stempassen ontvangen, wat nu?
Heeft u op 6 maart geen stempassen ontvangen? Dan kunt u bij de gemeente een vervangende
stempas aanvragen. Hoe dit werkt leest u verderop onder ‘Stempas niet ontvangen, kwijt, beschadigd of gestolen’.
Identiteitsbewijs
U kunt uw Nederlands paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken. Uw identiteitsbewijs mag
niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. Een identiteitsbewijs waarop staat “geldig tot 20 maart 2014”
of elke andere latere datum kan bij deze verkiezingen gebruikt worden.
Bent u uw identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen? Dan kunt u stemmen door een kopie te laten
zien van de verklaring van vermissing die is opgemaakt door de gemeente. Daarnaast moet u
een pasje of document met uw naam en foto laten zien.
Waar/wanneer kunt u stemmen
De stembureaus zijn op woensdag 20 maart 2018 open van 07:30 uur tot 21:00 uur. Behalve het
mobiel stembureau aan de Gravenallee 12, deze is open van 11.00 tot 15.00 uur.
Op uw stempas staat het stembureau dat in de buurt van uw woonadres is. Maar u kunt ook bij
een ander stembureau in de gemeente stemmen. Een lijst met alle stembureaulocaties vindt u
op www.dinkelland.nl/verkiezingen-2019, kunt u in het gemeentehuis afhalen of opvragen via
info@dinkelland.nl / 0541 854100.
Stempas niet ontvangen, kwijt, beschadigd of gestolen
Als u een nieuwe stempas(sen) nodig heeft dan kunt dit u op twee manieren aanvragen.
1. Persoonlijk in het gemeentehuis. Dit kan tot dinsdag 19 maart 2019 12:00 uur! U moet hiervoor een geldig identiteitsbewijs meenemen.
2. Schriftelijk via het aanvraagformulier ‘vervangende stempas’. Het formulier met een kopie
van uw geldige identiteitsbewijs moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door de gemeente zijn
ontvangen. U kunt het formulier downloaden via www.dinkelland.nl/verkiezingen-2019, in
het gemeentehuis afhalen of opvragen via info@dinkelland.nl / 0541 854100.

Stemmen buiten de gemeente Dinkelland
U kunt ook buiten uw gemeente stemmen. Voor de Provinciale Staten mag dat in heel de provincie Overijssel, voor het Waterschap mag dat in het Waterschapgebied Vechtstromen. Om te
stemmen in een andere gemeente heeft u een kiezerspas nodig. Een kiezerspas kunt u op 2 manieren aanvragen:
1. Persoonlijk in het gemeentehuis. Dit kan tot dinsdag 19 maart 2019 12:00 uur. U moet hiervoor een geldig identiteitsbewijs meenemen.
2. Schriftelijk aanvragen via het aanvraagformulier ‘kiezerspas’. Het formulier en uw
stempas(sen) moeten uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen. U
kunt het formulier downloaden via www.dinkelland.nl/verkiezingen-2019, in het gemeentehuis afhalen of opvragen via info@dinkelland.nl / 0541 854100.
Iemand anders voor u laten stemmen
Kunt u op 20 maart niet zelf stemmen of bent u tijdelijk in het buitenland (bijvoorbeeld voor uw
werk of stage)? Dan kan iemand anders voor u stemmen, u moet diegene dan machtigen. Dat
kan op twee manieren:
1. Via een onderhandse volmacht
Hiermee verleent u volmacht aan een andere kiezer, door de achterkant van uw stempas in te
vullen. Degene die voor u gaat stemmen brengt uw stem tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem
uit. Hij/zij moet uw ingevulde stempas meenemen en een kopie van uw geldig identiteitsbewijs.
Alle voorwaarden voor een onderhandse volmacht vindt u op www.dinkelland.nl/verkiezingen2019 of kunt u navragen via info@dinkelland.nl / 0541 854100.
2. Via een schriftelijke volmacht
U doet een schriftelijk verzoek om iemand anders te machtigen voor u te stemmen bij de gemeente. U heeft hiervoor het aanvraagformulier ‘verzoek om bij volmacht te stemmen’ nodig. U
en degene die voor u gaat stemmen vullen beiden een deel van dit formulier in. Het formulier
moet uiterlijk vrijdag15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Als het verzoek is goedgekeurd, ontvangt degene die voor u gaat stemmen een volmacht bewijs. Dit volmacht bewijs
moet hij/zij meenemen naar het stembureau.
Het aanvraagformulier ‘verzoek om bij volmacht te stemmen’ en alle voorwaarden voor een
schriftelijke volmacht vindt u op www.dinkelland.nl/verkiezingen-2019 of kunt u opvragen via
info@dinkelland.nl / 0541 854100.
Meer informatie of vragen
Wilt u meer informatie over de verkiezingen op 20 maart 2019 of heeft u vragen? Kijk dan op
www.dinkelland.nl/verkiezingen-2019. U vindt daar onder andere een lijst met veel gestelde vragen. Ook staat de Verkiezingskrant ProDemos op deze website. In deze krant wordt in gewone
taal uitgelegd wat de Provincie en het Waterschap allemaal doen en waarom het belangrijk is
om te stemmen.

Bent u dinsdag 19 maart 2019 na 12:00 uur uw stempas kwijt? Dan kunt u niet stemmen!

U kunt natuurlijk met vragen ook terecht in het gemeentehuis (openingstijden burgerzaken) of
contact opnemen via info@dinkelland.nl / 0541 854100.
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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, Eurowerft 10
Geweigerd standplaatsvergunning
18-02-2019
voor de verkoop van oliebollen van
1 t/m 4 maart 2019

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?
Agelo, Heggelkampsweg 4
Koningsdag op 27 april 2019
Denekamp, Burgemeester
Hoogklimmerstraat 2

muziekevenement op 20 april 2019

Denekamp, Gravenallee 23

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

Denekamp, Molendijk 37

ontsteken paasvuur op 21 april 2019 en 12 april 2020

Denekamp, Zoekeweg,
Sectie M, nr. 791

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

Deurningen, Vliegveldstraat

ontsteken paasvuur op 21 april 2019 en 12 april 2020

Lattrop-Breklenkamp,
Disseroltweg 9 CLUB

Lattrop & Breklenkamp Pakt Oet op 14 juli 2019

Lattrop-Breklenkamp, Hoofdstraat 9 ontheffing stookverbod 2019 en 2020
Rossum, Thijplein 1

bingo op 27 april 2019

Rossum, Thijplein 1 (startpunt
fietstocht) en Tramweg
(klootschietersbaan)

fietstocht en een klootschiettoernooi op 27 april 2019

Saasveld, Zandbongenweg

ontsteken paasvuur op 21 april 2019 en 12 april 2020

Weerselo, Lemselosestraat 4
(startpunt)

wandeling op 19 mei 2019

Weerselo, Sint Remigiusstraat 5
(startpunt)

kindercarnavalsoptocht op 1 maart 2019

Denekamp, Gravenallee 23

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

25-02-2019

Denekamp, Lange Voor/
Meester Muldersstraat

standplaatsvergunning voor de verkoop
van kaas en zuivelproducten op
vrijdagmorgen

25-02-2019

Denekamp, Molendijk 37

ontsteken paasvuur op 21 april 2019 en
12 april 2020

21-02-2019

Denekamp, Nieuwewemestraat 3

muziekavond op 6 april 2019

19-02-2019

Lattrop-Breklenkamp, Hoofdstraat 9 ontheffing stookverbod 2019 en 2020

25-02-2019

Rossum, Ootmarsumsedijk 25

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

19-02-2019

Saasveld, Zandbongenweg

ontsteken paasvuur op 21 april 2019 en
12 april 2020

21-02-2019

Tilligte, Ootmarsumsestraat

ontsteken paasvuur op 21 april 2019 en
12 april 2020

21-02-2019

Tilligte, Ootmarsumsestraat 137

standplaatsvergunning voor de verkoop
van vis op donderdag van 1 januari 2019
t/m 1 december 2021

18-02-2019

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?
Tilligte, Ootmarsumsestraat 87-99 touwtrektoernooi op 2 juni 2019
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Weerselo, Legtenbergerstraat 9

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.

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, Grensweg 17
het uitbreiden van een werktuigenloods
20-02-2019
het verplaatsen van entree en magazijn
van een supermarkt

20-02-2019

Ruimtelijk beleid
Ontwerpwijzigingsplan “Weerselo, Haarstraat 33”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerpwijzigingsplan “Weerselo, Haarstraat 33”.
Het ontwerpwijzigingsplan maakt het mogelijk dat een nieuwe schuur voor hooiopslag gebouwd
kan worden.

Omgeving en milieu

Denekamp, Lange Voor 10

het uitbreiden en verbouwen van een
woning

15-02-2019

Oud Ootmarsum, Laagsestraat 72A het bouwen van een bijgebouw

11-02-2019

Tilligte, Vlierweg 6

het kappen van een boom

18-02-2019

Weerselo, Bijenlaan kadastraal
bekend sectie P, nr. 2098 en
wandelpad tussen Eertmansweg
en Kardinaal Alferinksweg
kadastraal beken sectie P,
nr. 2082

het kappen van diverse bomen en het
renoveren straatwerk

14-02-2019

Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-wijzigingsplan ligt met ingang van vrijdag 1 maart t/m
donderdag 11 april 2019 voor een ieder 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.BUIWPHAARSTRAAT33-OW01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen.
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 het college van burgemeester en wethouders, 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 dhr. J. Hindriksen van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100. Ook voor vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon contact opnemen.
Burgemeester en wethouders voornoemd

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, Hanzeweg 48
het bouwen van een bedrijfspand
06-12-2018

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, Schotbroekweg,
het plaatsen van een noodfakkelinstallatie
20-02-2019
sectie P nr. 319
Deurningen, kadastraal bekend
gemeente Weerselo, sectie N, nr.
3460

het kappen van 27 houtopstanden;
21-02-2019
het verbreden van een weg; het bouwen van
een zone waterleiding

Ootmarsum, Commanderiestraat
sectie C, nr. 439 e.a.

het kappen van 15 bomen

Weerselo, Bisschopstraat 39, A,B,C

het bouwen van een supermarkt en bakkerij 20-02-2019
en 2 appartementen

18-02-2019

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.

