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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

Locatie en tijd*

Schuldhulpverlening Stadsbank Oost
Elke donderdagmorgen in de even
Nederland
weken van 9.00 uur tot 11.00 uur in
Het spreekuur waar men terecht kan voor het gemeentehuis van Dinkelland.
meer informatie en vragen over schulden.
Consulent Werkplein Almelo
Het spreekuur voor vragen heeft
over re-integratie (werk)

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

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

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

* Onder voorbehoud van wijziging door vakanties e.d.

Spreekuren op een andere locatie in Dinkelland
U hoeft voor deze spreekuren geen afspraak te maken.
U kunt gewoon op de locatie binnenlopen.
Spreekuur
Voedselbank
Pakket afhalen. U kunt een
aanvraag indienen via hulpverlener
of bewindvoerder, of bellen met de
cliëntcommissie via tel. 06-23502124
of 06-28654732.

@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*
Afhaalpunt Rode Kruis DinkellandOldenzaal, Nordhornsestraat 64,
Denekamp. Elke vrijdagmiddag van
15.00 uur tot 15.30 uur.

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.

Stichting leergeld Dinkelland
Voor informatie en vragen en aanmelding voor Stichting Leergeld. info@leergelddinkelland.nl

Iedere laatste vrijdag van de maand,
09.00 tot 12.00 uur. Kulturhus Denekamp, Oranjestraat 21.

Informatiebijeenkomst vervanging riolering
Van Reedestraat in Saasveld
De gemeente Dinkelland gaat de riolering in de Van Reedestraat in
Saasveld vervangen. Het gemengde rioolstelsel in de Van Reedestraat
wordt vervangen door een vuilwater- en een regenwaterriool. Om de
afvoer van het regenwater richting Diezelkamp te realiseren wordt er
in de Koninksweg een apart regenwater riool aangelegd.
Alle geïnteresseerden kunnen de plannen bekijken tijdens een inloop-informatieavond op donderdag 4 april 2019. U kunt langskomen tussen 18.30
uur en 20.30 uur bij Café Dancing Bruins aan de Gravenallee 2 in Saasveld.
Iedereen is van harte welkom. De direct aanwonenden zijn schriftelijk uitgenodigd.

Aanvragen starterslening kan per 1 april alleen
nog digitaal
Om starters op de woningmarkt de mogelijkheid te bieden een woning
te kopen, is de starterslening ingevoerd. Het geld dat de gemeente Dinkelland daarvoor beschikbaar stelt, wordt beheerd door de Stichting
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (hierna
te noemen SVn).
De starterslening in het kort
1. De starterslening is een aanvulling op het bedrag dat een starter bij
een andere hypotheekverstrekker leent;
2. Zowel de eerste hypotheek als de starterslening (is feitelijk een tweede
hypotheek) moeten worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG);
3. Looptijd leningen is 30 jaar en de rente staat 15 jaar vast (rente 1e hypotheek minimaal 10 jaar vast);
4. Eerste drie jaar geen maandlasten.
De financiële voorwaarden van de gemeente
1. De kosten voor het kopen van een woning zijn niet hoger dan
€ 235.000,- (koopsom + standaard percentage van 6% voor bijkomende kosten);
2. Starterslening maximaal € 25.000,-;
3. Startersleningen worden alleen verstrekt voor zover het gemeentelijk
budget toereikend is;
4. De financiële toets gebeurt door (SVn).
Wijziging per 1 april 2019
Vanaf 1 april 2019 zijn papieren aanvraagsets niet meer geldig. Particulieren kunnen een lening bij SVn alleen nog digitaal aanvragen via de website
www.svn.nl
De procedure verloopt dan als volgt:
De procedure voor het aanvragen van een starterslening
1. De aanvrager meldt zich bij het organisatieonderdeel Fysieke Leefomgeving (team Wonen en Vastgoed) van de gemeente;
2. Aan de hand van een door de aanvrager ingevulde checklist, bepaalt
de gemeente of hij/zij aan de juiste criteria voor een starterslening voldoet;
3. Als aan de gemeentelijke voorwaarden wordt voldaan, bevestigt de
gemeente via een toewijzingsbrief aan de aanvrager of hij/zij kan aanvragen bij SVn
4. De aanvrager moet de toewijzingsbrief met de overige door SVn gevraagde documenten toevoegen tijdens het digitale aanvraagproces
bij SVn
5. De SVn toetst de aanvraag op basis van de voorwaarden van de gemeente en de Nationale Hyotheek Garantie en stuurt bij toewijzing aan
de aanvrager een offerte van SVn. Met deze offerte vraagt de aanvrager bij een andere geldverstrekker een eerste hypotheek aan;
6. De getekende offerte van de starterslening en de eerste hypotheek
worden door de aanvrager naar SVn gestuurd;
7. SVn maakt na ontvangst van de offertes de aktestukken op en verstuurt
deze naar de door de aanvrager opgegeven notaris. De aanvrager ontvangt daarover per mail bericht.
8. Een afwijzing na beoordeling van de aanvraagstukken gaat ook via SVn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ineke Luijerink of Ronnie
Nijhuis van het organisatieonderdeel Fysieke Leefomgeving (team Wonen
en Vastgoed), tel. 0541-854100.

Oefening Koninklijke Landmacht op 4 en 5 april
Op 4 en 5 april oefent een eenheid van de Koninklijke Landmacht op
en rond het terrein van Vliegveld Twente. Er wordt geoefend in parachutespringen, laagvliegen en vliegen bij duisternis. Luchtvaartuigen vliegen lager dan normaal, waarbij zo veel mogelijk rekening
wordt gehouden met de omgeving en mogelijke geluidsoverlast.
Het parachutespringen vindt meerdere keren per dag plaats, waarbij de
parachutisten landen op en rond het vliegveld Twente. Ook zal een vliegtuig meerdere keren landen om de parachutisten op te halen. Er wordt
geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.
Wanneer wordt er gevlogen?
- donderdag 4 april van 11.00 tot 12.00 uur;
- donderdag 4 april van 15.00 tot 16.00 uur;
- donderdag 4 april van 20.30 tot 21.30 uur;
- vrijdag 5 april van 11.00 tot 12.00 uur;
- vrijdag 5 april van 15.00 tot 16.00 uur.

‘Verloren’ fietsen in Dinkelland krijgen een
tweede kans
Gevonden fietsen worden door de gemeente Dinkelland bewaard. Afhankelijk van de geschatte dagwaarde van de fiets, is de wettelijke bewaartermijn 3 tot 12 maanden. Haalt de eigenaar de fiets in deze
periode niet op, dan mag de gemeente beslissen wat zij met de fiets
doet.
Zit uw fiets hier bij? Maak een afspraak
Heeft u het vermoeden dat uw fiets zich tussen de gevonden fietsen kan
bevinden? Wij bieden u een laatste mogelijkheid om dit te controleren en
zo uw fiets terug te krijgen. U kunt dit doen door vóór 12 april aanstaande
een afspraak te maken met de gemeente. Neem hiervoor contact op met
het team Telefoon en Informatie van de gemeente Dinkelland (telefoonnummer 0541-854100).
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Gemeente Dinkelland vergroot dienstverlening door
werken op afspraak
Gastvrijheid en een goede dienstverlening zijn belangrijk voor de gemeente Dinkelland. Vanaf 1 april 2019 kunt u daarom ook op afspraak terecht bij Burgerzaken. Doordat met een afspraak vooraf bekend is waar u voor komt, wordt u door de juiste
medewerker geholpen op een tijdstip dat het u schikt. Op woensdag- en donderdagochtend blijft vrije inloop mogelijk.
Wanneer u een product of dienst nodig heeft van burgerzaken, kunt u via de website
www.dinkelland.nl een afspraak maken. U kunt maximaal twee weken van tevoren een afspraak maken voor bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort, een rijbewijs of een uittreksel uit de basisregistratie personen. Heeft u geen internet, dan kunt u bellen om een
afspraak te maken (0541-854100).
Niet in de rij, meteen aan de beurt
Het is al enige tijd mogelijk om online producten en diensten aan te vragen op de website.
“Door de komst van werken op afspraak, verruimen we deze digitale dienstverlening. Inwoners bepalen zelf op welk moment een afspraak maken het handigst is”, legt burgemeester John Joosten uit. “Ook kunnen we door werken op afspraak onze klantenstroom
beter plannen en onze medewerkers aan de balie inzetten op basis van het aantal afspraken
en/of de expertise die nodig is.”
Documenten ophalen zonder afspraak bij de receptie
Voor het ophalen van het aangevraagde rijbewijs, paspoort of de identiteitskaart hoeft u
geen afspraak te maken, maar u moet wel het afhaalbewijs en het oude legitimatiebewijs
meenemen. U kunt uw rijbewijs, paspoort of identiteitskaart persoonlijk ophalen bij de receptie tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Dat kan op:
maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur
dinsdagavond van 17.00 - 19.30 uur
vrijdag van 08.30 - 12.30 uur
Nieuwe openingstijden burgerzaken:
Met de komst van werken op afspraak, veranderen ook de openingstijden van burgerzaken.
Maandag
08.30 - 11.00 uur
op afspraak
Dinsdag
08.30 - 12.30 uur
op afspraak
14.00 - 19.30 uur
op afspraak
Woensdag 08.30 - 12.30 uur
vrije inloop
Donderdag 08.30 - 12.30 uur
vrije inloop
14.00 - 16.30 uur
op afspraak
Vrijdag
08.30 - 11.00 uur
op afspraak

Gevonden en verloren voorwerpen

Wegwerkzaamheden in de gemeente Dinkelland
April 2019
Vanaf 1 april tot ongeveer 1 december 2019 gaat Strukton Civiel Noord & Oost (voorheen genaamd Reef Infra) in opdracht van de gemeente onderhoudswerkzaamheden
uitvoeren aan verschillende wegen in de gemeente. In verband met de werkzaamheden
en de verkeersveiligheid worden deze wegen tijdelijk afgesloten voor het doorgaande
verkeer. De onderhoudsaannemer informeert de aanwonenden en bedrijven voor het
begin van de werkzaamheden.
Op onze website, social media kanalen en de gemeentepagina publiceren we welke wegen
op korte termijn worden aangepakt.
Deurningen - Hartermedenweg
Wegvak:
Vlijertsdijk tot Deurningerbeek (gemeentegrens)
1 april t/m 18 april
Planning:
Bereikbaar: Op vrijdag 5 april zijn de aanliggende percelen niet bereikbaar in verband met
het aanbrengen van het asfalt.
Ootmarsum – Smitsweg
Wegvak:
Zonnebergweg tot Weerselosestraat
Planning:
1 april t/m 12 april
Bereikbaar: Op dinsdag 2 april zijn de aanliggende percelen niet bereikbaar in verband met
het aanbrengen van het asfalt.
Saasveld - Koninksweg
Wegvak:
Bornsestraat tot Windmolenweg
Planning:
1 april t/m 18 april
Bereikbaar: Op vrijdag 5 april zijn de aanliggende percelen niet bereikbaar in verband met
het aanbrengen van het asfalt.
Saasveld - Langedijk
Wegvak:
van nrs 8 t/m 12
Planning:
1 april t/m 12 april
Bereikbaar: Op woensdag 3 april zijn de aanliggende percelen niet bereikbaar in verband
met het aanbrengen van het asfalt.
Saasveld - Spikkertsweg
Wegvak:
Loodijk tot aan erfgrens
Planning:
1 april t/m 18 april
Bereikbaar: Op vrijdag 5 april zijn de aanliggende percelen niet bereikbaar in verband met
het aanbrengen van het asfalt.
Weerselo - Boerrichterweg
Wegvak:
Hilbertweg tot Lemselosestraat
Planning:
1 april t/m 12 april
Bereikbaar: Op woensdag 3 april zijn de aanliggende percelen niet bereikbaar in verband
met het aanbrengen van het asfalt.

Gevonden: 9 fietsen
Verloren: 1 tas, 1 armband, gamaschen, 1 portemonee, 1 broche

Sociale kaart Dinkelland Tubbergen
Uitnodiging informatieavond

Georganiseerde criminaliteit. Hoe veilig is NoordoostTwente?
Op woensdag 10 april organiseren de gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Oldenzaal
en Losser samen met het Platform Veilig Ondernemen en de LTO Noordoost Twente,
een avond over het actuele thema georganiseerde en ondermijnende criminaliteit en
algemene veiligheid.
Deze wordt gehouden op:
Datum :
woensdag 10 april 2019
Tijd :
inloop vanaf 19.45 uur; aanvang 20.00 uur
Locatie :
Werktuig & Bouwdienst, Brandlichterweg 66D, 7591 NE, DENEKAMP
Ondermijning is een term die steeds meer bekendheid krijgt in het buitengebied. Denk hierbij
aan drugslabs, afvaldumpingen, hennepkwekerijen, criminaliteit in verloederde recreatieparken, natuurgebieden en criminele activiteiten in en bij bewoners in het buitengebied.
Een ondernemer zonder klanten, een autobedrijf dat overdag nooit open is of een boerenschuur die wordt verhuurd en waarvan de ramen zijn afgeplakt. Zomaar een aantal voorbeelden van zaken die met georganiseerde criminaliteit en ondermijning te maken zouden
kunnen hebben. Criminelen maken vaak gebruik van de anonimiteit van bedrijven of particulieren in het buitengebied als dekmantel voor illegale praktijken. Goedwillende burgers
kunnen hier ook het slachtoffer van worden. Tijdens de bijeenkomst gaan we verder in op
dit thema, waarbij aan de hand van voorbeelden uit de praktijk het ‘onzichtbare zichtbaar’
wordt gemaakt.
De bijeenkomst is voor alle inwoners van bovengenoemde gemeenten. Hebt u interesse in
meer informatie over het onderwerp ondermijning in het buitengebied in Noordoost Twente?
Dan bent u van harte welkom op woensdag 10 april! Graag tot dan.
Met vriendelijke groet,
Bestuur LTO Noord, afdeling Noordoost Twente

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

Gratis compost voor inwoners van de
gemeente Dinkelland op zaterdag 30 maart
De gemeente Dinkelland, Twence en ROVA nodigen de inwoners van Dinkelland uit
om gratis compost op te halen tijdens de landelijke compostdag op zaterdag 30
maart. Met deze actie willen wij u bedanken voor uw inspanning om het groente-,
fruit- en tuinafval (gft) goed te scheiden! Alleen goed gescheiden gft-afval kan worden gerecycled tot duurzame producten zoals groen gas en compost.
Wanneer en waar?
Op zaterdag 30 maart kunt u tussen 10.00 uur en 12.00 uur compost ophalen op de volgende locaties:
•
Voormalig gemeentewerf Denekamp, Hanzeweg 2 in Denekamp
•
Gemeentewerf Ootmarsum, De Koggelsteeg 2 in Ootmarsum
•
Sportpark De Echelpoel, Gunnerstraat 31 in Weerselo
Let op!
•
Deze actie geldt zolang de voorraad strekt, OP=OP!
•
Maximaal twee zakken compost per voertuig.
U moet zich op de locatie kunnen identificeren als inwoner van de gemeente. Op
www.rova.nl/compostdag staat alle informatie over de actie vermeld.
Maak kans op een leuke attentie
U maakt bij het ophalen van de gratis compost kans op een leuke attentie. Aan één van de
compostzakken zit een Gouden Compostzegel. De speciale actiecode geeft recht op een
Bloemenbon ter waarde van € 15,-.
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Officiële publicatie
Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de Commissie Omgeving &
Economie
Op dinsdag 2 april 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: wethouder Brand, wethouder Blokhuis
4. Rondvraag
Tijdens de rondvraag mag iedere fractie over maximaal twee onderwerpen vra-gen stellen. Per
onderwerp mogen maximaal drie vragen worden gesteld. Het onderwerp en de daarbij te stellen
vragen dienen uiterlijk 10 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier te worden gemeld.
Portefeuille: wethouder Brand, wethouder Blokhuis
5. Spreekrecht zienswijzen bestemmingsplanprocedures
Burgers die een zienswijze tegen een ontwerp-bestemmingsplan hebben ingediend, kunnen bij
dit onderwerp gebruik maken van spreekrecht.
6. Brief d.d. 28 september 2018 inzake ontsluiting ’t Reestman Weerselo
De fractie Lokaal Dinkelland heeft verzocht deze brief te behandelen tijdens een raadscommissie
omdat zij een goede en veilige ontsluiting aan de westzijde van het Reestman gerealiseerd willen
zien.
Portefeuille: wethouder Blokhuis
7. Brief d.d. 18 januari 2019 inzake bestemmingsplan en bouwactiviteiten Gammelkeresweg 6-8 Deurningen
De fractie Lokaal Dinkelland heeft verzocht deze brief te behandelen tijdens een raadscommissie
om een goed beeld te krijgen van de problematiek.
Portefeuille: wethouder Brand
8. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Ootmarsum Zuidoost wand
Commanderiegebouw
De initiatiefnemer heeft verzocht om een herziening van het bestemmingsplan ten behoeve van
het realiseren van een derde gebouw aan het Commanderieplein te Ootmarsum. In dit gebouw
zijn de volgende functies voorzien: museum, 15 herbergkamers, en een bierspa. Tevens wordt
een beeldkwaliteitsplan vast-gesteld waarin de welstandscriteria voor het nieuwe gebouw zijn
opgenomen.
Portefeuille: wethouder Brand
9. Voorstel inzake afgeven verklaring van geen bedenkingen t.b.v. bouw mestopslag en
pluimveestal voor biologische legkippen aan de Esweg 14-16 te Lattrop-Breklenkamp
Er is een omgevingsvergunning gevraagd voor het bouwen van een mestopslag en pluimveestal
voor biologische legkippen aan de Esweg 14-16 te Lattrop-Breklenkamp. Deze ontwikkeling is
in strijd met het geldende bestemmingsplan. Het college wil medewerking verlenen middels het
Wabo-projectbesluit.
Portefeuille: wethouder Brand
10. Voorstel inzake vaststelling notitie “Ontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige
zonnevelden in Noordoost-Twente”
In Noordoost-Twente liggen concrete aanvragen voor de ontwikkeling van grootschalige zonnevelden. Voor de ontwikkeling van zonnevelden wordt door de gemeenteraden gevraagd om
een beleidskader voor zonnevelden. Ook in Dinkelland komen er nu al vragen van ontwikkelende
partijen binnen en zal er een standpunt moeten worden ingenomen door de gemeenteraad.
Portefeuille: wethouder Brand
11. Voorstel inzake vaststelling nota Bodembeheer “Twents beleid veur oale groond 2.0”
en regionale bodemkwaliteitskaart Twente
Het aflopen van de geldigheid van de bestaande Nota bodembeheer ‘Twents beleid veur oale
groond’ en de Bodemkwaliteitskaart gemeente Dinkelland zijn voor ons aanleiding geweest om
samen met de overige Twentse gemeenten en het waterschap Vechtstromen het bodembeleid
voor grondverzet te actualiseren. Het bestaande beleid is verder geïntegreerd en geüniformeerd.
Portefeuille: wethouder Blokhuis
12. Beantwoording schriftelijke vragen inzake ervencoaches
De fractie PvdA heeft verzocht dit onderwerp te agenderen voor een raadscommissie om verdere
verduidelijking van het college te krijgen over de gekozen houding en rolopvatting en om hierover van gedachten te wisselen met de overige fracties.
Portefeuille: wethouder Brand
13. Sluiting

Actualiteiten
Ingekomen aanvraag
Afgelopen periode zijn een of meer aanvragen binnengekomen. De stukken kunnen na telefonische afspraak worden ingezien in het gemeentehuis. Zolang er nog geen beslissing is genomen,
kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar voren brengen bij het gemeentebestuur.
Ingekomen is onder meer een aanvraag: met betrekking tot:
Waar?
Wat en wanneer?
Denekamp, Kanaalweg 3
ontheffing stookverbod voor 2019 en 2020

Gemeente Dinkelland, startpunt
Lange Voor 4 in Denekamp

Wielertoertocht RABO Noaberkrachttoer op 31 maart 2019

NK Kwalificatiewedstrijd KTO op 17 mei 2019
Lemselo, Ootmarsumsedijk
(vanaf grens met gemeente Oldenzaal naar kruizing Ootmarsumsedijk
en Lemseloseschoolweg)
Rossum, Grotestraat 58

loterij van 5 t/m 7 juli 2019

Saasveld, terrein rondom Bornsestraat 43

Zomerfeesten Saasveld van 31 mei t/m 2 juni 2019

Weerselo, Haarstraat 22

ontheffing stookverbod voor 2019 en 2020

Weerselo, Haarstraat 29

ontheffing stookverbod voor 2019 en 2020

Weerselo, Ootmarsumsedijk 9

ontheffing stookverbod voor 2019 en 2020

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, ‘t Goor
Paasvuur Denekamp op 21 april 2019
20-03-2019
Denekamp, ‘t Goor

ontsteken paasvuur op 21 april 2019

20-03-2019

Denekamp, Kanaalweg 3

ontheffing stookverbod voor 2019 en 2020

19-03-2019

Denekamp, tussen Grensweg
5 en 17

Trekkertrek Denekamp op 24 en 25 mei 2019 20-03-2019

Ootmarsum, Commanderieplein 2

Flora Ootmarsum van 26 juli t/m 4 augustus
2019. Het betreft een vergunning die
verleend is voor een periode van 5 jaar.

25-03-2019

Saasveld, Hanenweg 7

ontheffing stookverbod voor 2019 en 2020

19-03-2019

Weerselo, Haarstraat 22

ontheffing stookverbod voor 2019 en 2020

19-03-2019

Weerselo, Haarstraat 29

ontheffing stookverbod voor 2019 en 2020

19-03-2019

Weerselo, Ootmarsumsedijk 9

ontheffing stookverbod voor 2019 en 2020

19-03-2019

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?
Lattrop-Breklenkamp, DisseroltKoningsdag op 27 april 2019
weg 9
Ootmarsum, Markt 10

livemuziek na afloop van de Siepelmarkten op 25 juli, 1 en
8 augustus 2019

Voornemen uitschrijving uit de basisregistratie
personen
Als iemand niet meer woont op het adres waar hij/zij is geregistreerd, kunnen burgemeester en
wethouders op grond van artikel 2.22 van de Wet basisregistratie personen deze persoon uitschrijven als zijnde “vertrokken uit Nederland”.
Uitschrijving kan tot gevolg hebben dat men geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer
kan aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of andere vorm van een uitkering of
financiële ondersteuning, kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor
de opbouw van AOW. Het is belangrijk om altijd op het juiste adres ingeschreven te staan.
Voordat burgemeester en wethouders iemand uitschrijven, maken zij hun voornemen daartoe
bekend. Belanghebbenden kunnen dan gedurende vier weken na die bekendmaking hun zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Dat kan schriftelijk of mondeling via het Klant
Contact Centrum op het gemeentehuis. Burgemeester en wethouders zijn voornemens om uit
te schrijven uit de basisregistratie personen:
Voorletter(s)
Geboren
Adres van registratie
Uitschrijving
en naam
per:
C.R.H. Klomp
22-06-1980
Nicolaasplein 5 Denekamp
18-03-2019
G.H. Engbersen

10-02-1945

Grotestraat 32 A Rossum

06-03-2019

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.

De officiële publicatie van de gemeente Dinkelland, uitgave donderdag 28 maart 2019

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, Ahuisweg 10
het uitbreiden van een werktuigenberging
14-03-2019
Denekamp, Prins Bernhardstraat 23 het herbouwen van een schuur en het
uitbreiden van een badkamer op de
eerste verdieping

15-03-2019

Ootmarsum, Gasthuisstraat 2

het verbouwen van een garage naar een
galerie

13-03-2019

Ootmarsum, Timmusboer 16

het bouwen van een veranda met berging
en kleine overkapping

21-03-2019

Saasveld, tussen Koninksweg en
de wijk Diezelkamp

het aanleggen van riolering

14-03-2019

Tilligte, Kerkepad kavel 6

het bouwen van een woonhuis

07-03-2019

Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure een of meer omgevingsvergunningen verleend. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de datum van verzending aan de aanvrager schriftelijk bezwaar maken bij
het college van burgemeester en wethouders. Gedurende de bezwarentermijn liggen de stukken
ter inzage op het gemeentehuis. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst
telefonisch een afspraak te maken.
Meestal mag van een omgevingsvergunning pas gebruik gemaakt worden als de bezwarentermijn is verstreken. Alleen van een omgevingsvergunning om te bouwen mag doorgaans meteen
gebruik gemaakt worden. Maar wie begint te bouwen zolang de bezwarentermijn nog niet is
afgelopen, bouwt wel op eigen risico.
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Waar?
Project
Verzonden
Denekamp, Brandlichterweg 85
het bouwen van een woning en een schuur 20-03-2019
en het aanleggen van een inrit.
Denekamp, Hanzeweg 48

het bouwen van een bedrijfspand

Denekamp, Voskampsweg

het aanleggen van diverse nutsvoorzieningen 21-03-2019

Rossum, Everlostraat 19

het toestaan dat de gezamenlijke oppervlak- 19-03-2019
te van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen
en overkappingen bij een hoofdgebouw
wordt vergroot tot ten hoogste 200 m²
het verbouwen van een schuur

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 dhr. B. Prins 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

Verleende omgevingsvergunning

Weerselo, Lemselosestraat 15

Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 29 maart t/m 9
mei 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.BUIBPBEEKDORPWEG18-OW01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen.

22-03-2019

19-03-2019

Ruimtelijk beleid
Ontwerpbestemmingsplan “Beekdorpweg 18 Weerselo”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
Het ontwerp-bestemmingsplan “Beekdorpweg 18 Weerselo”.
Het ontwerp-bestemmingsplan maakt het mogelijk om op dit perceel een hengstenhouderij en
twee boerderijkamers te realiseren in de bestaande voormalige agrarische bedrijfsgebouwen
en een paardrijbak aan te leggen. De bestaande minicamping wordt in kleinere vorm voortgezet.
Ter compensatie voor het aanleggen van de paardrijbak wordt een investering in ruimtelijk kwaliteit gedaan conform het beleid Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO).

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.

