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Overzicht spreekuren Dinkelland
Spreekuren in het gemeentehuis in Dinkelland
U hoeft voor deze spreekuren geen afspraak te maken, maar u kunt zich melden
bij de receptie van het gemeentehuis. U wordt dan doorverwezen naar het betreffende spreekuur.
Spreekuur

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

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.

Draagvlakmeting BedrijvenInvesteringZones
(BIZ) Denekamp

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.

Op 27 november 2018 heeft de gemeenteraad van Dinkelland de BIZ
verordening Denekamp 2019-2023 vastgesteld. Om een BIZ te kunnen
heffen, is voldoende draagvlak nodig onder de BIZ bijdrageplichtigen.
De gemeente moet hiervoor een draagvlakmeting uitvoeren. Deze
draagvlakmeting vindt in het BIZ gebied Denekamp plaats van 15
maart t/m 1 april 2019.

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

@Dinkellandinfo

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:

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

Locatie en tijd*

* Onder voorbehoud van wijziging door vakanties e.d.

gemeentedinkelland

Sociale kaart Dinkelland Tubbergen

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.

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.

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.

Iedere BIZ bijdrage plichtige ontvangt in de week van 11 maart 2019 een
envelop met hierin een stembiljet met begeleidende brief en retourenvelop.
Het stembiljet moet uiterlijk op 1 april 2019 zijn ontvangen. Als tijdig ontvangen stembiljetten gelden tevens de stembiljetten die vóór 2 april 2019
om 08.00 uur zijn gedeponeerd in de brievenbus van het gemeentehuis van
Dinkelland, Nicolaasplein 5 te Denekamp.
De uitslag van de draagvlakmeting wordt gepubliceerd op de gemeentepagina in Dinkelland Visie.
Als u meent dat u ten onrechte geen stembiljet heeft ontvangen, neem dan
contact op met Ingrid Leferink via i.leferink@noaberkracht.nl of telefonisch
via 06-14475403.

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

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 WOZ-waarde op de beschikking (tevens belastingaanslag) geldt dus alleen voor het huidige belastingjaar 2019. Voor de WOZbeschikking geldt, dat de waarde van een onroerende zaak is gewaardeerd
naar:
- het prijspeil op 1 januari 2018 (dit is de zogenaamde ‘waardepeildatum’) en
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- 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’.

Officiële publicatie
Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de Commissie Sociaal Domein en Bestuur
Op dinsdag 12 maart 2019 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. Voorstel inzake Meerjarenbeleidsplan Politie 2019-2022
Eens in de vier jaar stelt de politie-eenheid een meerjarenbeleidsplan op waarin staat vermeld

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’.

hoe de komende periode in Oost-Nederland wordt gewerkt aan veiligheid en welke doelen gesteld worden. Op basis van de Politiewet hoort de burgemeester voorafgaand aan de vaststelling
van het meerjarenbeleidsplan de gemeenteraad.
Portefeuille: burgemeester Joosten
6. Voorstel inzake toestemmingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Vanwege de nieuwe organisatiestructuur moet de gemeenschappelijke regeling van eind 2015
aangepast worden. De aanpassingen die daaruit voortkomen zijn voornamelijk technisch van
aard. Evenwel moet de raad aan deze college- en burgemeestersregeling zijn toestemming
geven.
Portefeuille: burgemeester Joosten
7. Voorstel inzake suppletie aanvraag Bommenregeling Knollerveldweg Deurningen
Voor het opsporen en ruimen van explosieven aan de Knollerveldweg in Deurningen zijn kosten
gemaakt. Voorgesteld wordt voor deze gemaakte kosten een suppletie-uitkering aan te vragen
bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van de Bommenregeling 2019.
Portefeuille: burgemeester Joosten
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?
Deurningen, dorpskern
Dauwtrapfeest Deurningen op 29 en 30 mei 2019
Deurningen, hoek WiefferwegStrootsweg

ontheffing stookverbod 2019 en 2020
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Lattrop-Breklenkamp,
Kommiezendijk 8

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

Lattrop-Breklenkamp,
Korenmorsweg 30

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

Saasveld, Gunnerstraat 49

het kappen van acht eiken

16-02-2019

Saasveld, Westerikweg 2

het verbouwen van een boerderij tot
zes boerderijkamers

18-02-2019

Weerselo, Siemertsteeg 5

het kappen van eiken

25-02-2019

Oud Ootmarsum, Ottershagenweg 6 ontheffing stookverbod 2019 en 2020
Rossum, Boschweg,
sectie R, nr. 01108

ontsteken paasvuur op 21 april 2019 en 12 april 2020

Rossum, Everlostraat 12

ontsteken paasvuur op 21 april 2019 en 12 april 2020

Rossum, Everlostraat 126

Hemelvaart bij het Everloo op 30 mei 2019

Rossum, Thijplein

standplaats voor de verkoop van brood en banket op de
minimarkt

Saasveld, Waterhoekweg 4

Rode Maanfestival van 14 t/m 16 juni 2019

Tilligte, Kerkweg 38

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

Weerselo, meerdere locaties

ontheffing drank- en horecawet tijdens wandeltocht op 19
mei 2019

Deurningen, dorpskern

loterij op 30 mei 2019

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 be-trekking tot een
aanvraag om omgevingsvergunning voor:
Waar?
Project
Ingekomen
Tilligte, Ootmarsumsestraat 87
het bouwen van een ligboxenstal
13-11-2018

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:
Wat en wanneer?
Verzonden
Waar?
Denekamp, Zoekeweg
ontheffing stookverbod 2019 en 2020
26-02-2019
sectie M, nr. 791
Deurningen, hoek WiefferwegStrootsweg

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

27-02-2019

Lattrop-Breklenkamp,
Kommiezendijk 8

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

27-02-2019

Lattrop-Breklenkamp, Korenmorsweg 30

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

27-02-2019

Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van de zogenaamde regu-liere 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
het realiseren van een voetgangersbrug
25-02-2019
Deurningen, Deurningerbeek
kadastraal bekend sectie V, nr. 609
Deurningen, Hogeveldsweg 6A

het plaatsen van zonnepanelen

26-02-2019

Lattrop-Breklenkamp,
Breemorsweg 16

het kappen van drie eiken en een berk

26-02-2019

Ootmarsum, Kerkplein 1

het wijzigen van een balkon

04-03-2019

Oud Ootmarsum, Ottershagenweg 6 ontheffing stookverbod 2019 en 2020

27-02-2019

Rossum, Boschweg,
sectie R, nr. 01108

ontsteken paasvuur op 21 april 2019 en
12 april 2020

28-02-2019

Ootmarsum, Profietstraat 61

het vervangen van een schutting en het
plaatsen van een overkapping

26-02-2019

Rossum, Everlostraat 12

ontsteken paasvuur op 21 april 2019 en
12 april 2020

27-02-2019

Tilligte, Vollenhoekweg 15

het kappen van uitheemse bomen

27-02-2019

Tilligte, Vollenhoekweg 19

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

27-02-2019

Tilligte, Ootmarsumsestraat

paasvuur (evenement) op 21 april 2019

25-02-2019

het beëindigen deelname Stoppersregeling
en voldoen aan Besluit Emissiearme
Huisvesting

25-02-2019

Tilligte, Kerkweg 38

Weerselo, meerdere locaties

ontheffing drank- en horecawet tijdens
wandeltocht op 19 mei 2019

28-02-2019

Weerselo, Lemseloseschoolweg 14 het kappen van achttien bomen

26-02-2019

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.

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.

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, Meester Berninkhet verbouwen en uitbreiden van een
14-02-2019
straat 22
woning
Denekamp, Nordhornsestraat 234A het verbouwen van een pand

18-02-2019

Deurningen, Jonkmansweg 1

het kappen van een Amerikaanse eik

07-02-2019

Nutter, Wittebergweg 18-h42

het bouwen van een recreatiewoning ter
vervanging van bestaande recreatiewoning

12-02-2019

Ootmarsum, Laagsestraat 14

het aanbouwen en verbouwen van een
woning

19-02-2019

Rossum, Everlostraat 19

het plaatsen van een tuinhuis/opslagruimte

26-02-2019

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.

