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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: niets
Verloren:
3 portemonnees

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. 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.

VACATURE
Wij willen de juiste dingen doen, met de juiste intentie, met de juiste
mensen, op de juiste manier en op het juiste ogenblik. Daarom zoeken
wij de juiste persoon voor de functie

Beleidsmedewerker wonen (m/v)
voor 32-36 uur per week

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 samenwerking. Ook heb je een goed gevoel
voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
SAMEN VERDER?
Solliciteer dan voor 17 april! Kijk voor de volledige vacature op www.dinkelland.nl of www.tubbergen.nl onder: Organisatie en bestuur > Noaberkracht > Werken voor de gemeente Tubbergen/Dinkelland

Sociale kaart Dinkelland Tubbergen
Voor uw hulpvragen op de volgende thema’s: zorg en gezondheid, wonen
en huishouden, woonomgeving en vervoer, geldzaken, actief zijn en meedoen, werk, jeugd en gezin, mijn buurt. Voor meer informatie kunt u kijken
op: www.socialekaartdinkellandtubbergen.nl
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Leerlingen van groep 8A van de Zevenster debatteren in de
raadzaal
Jong geleerd is oud gedaan. Dat geldt ook voor de gemeentepolitiek. Daarom zijn basisscholen in de gemeente Dinkelland uitgenodigd in het gemeentehuis om daar in de praktijk te leren hoe de lokale democratie in werkt. De leerlingen gaan aan de slag als
gemeenteraad, wethouder en pers. Op donderdag 28 maart bezocht groep 8A van basisschool de Zevenster uit Denekamp de raadzaal. De ‘journalisten’ van de klas maakten
hierover het volgende verslag:
“Groep 8A van de Zevenster in Denekamp bezocht op 28 maart de raadszaal van het gemeentehuis
in Denekamp. Toen we daar aankwamen gingen we zitten in de raadszaal. Daar kregen we filmpjes
te zien wat iedereen doet. Daarna speelden we een debat na over twee windmolens op het goor in
Denekamp. Burgemeester Joosten leidde het debat.
Na de filmpjes begonnen we met het debat, we hadden twee wethouders en twee van de pers dus
gingen we debatteren over de windmolens. De wethouders begonnen met praten; ze legden uit
waarom er windmolens geplaatst moesten worden op het Goor. Hiervoor zou er een stuk bos gekapt
worden. Sommige mensen waren tegen en sommige waren voor.
Argumenten tegen: "Dan hebben we minder natuur voor mensen en dieren" en "Maar als we het
paasvuur hebben dan kunnen er vonkjes op de windmolens komen" en "Maar misschien kunnen
we ook gewoon zonnepanelen doen dat is toch veel handiger dan windmolens."

Uiteindelijk waren er 15 kinderen tegen en 8 voor. We vonden het en leuke en leerzame morgen.”

Argumenten voor: "Het scheelt elektriciteit" en "Het is een proefproject en het kost ons niks."

Meike Eppink & Sem Waanders

Officiële publicatie
Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de Commissie Sociaal
Domein en Bestuur
Op dinsdag 9 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: 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 garantstelling voetbalvereniging KOSC
Voetbalvereniging KOSC uit Ootmarsum heeft de gemeente gevraagd om garant te staan voor
een geldlening. Het college heeft een voorgenomen besluit genomen een garantstelling te verlenen voor een bedrag van € 102.500,-. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het ontwerpbesluit van het college en geen wensen en bedenkingen in te dienen.
Portefeuille: wethouder Brand
6. Voorstel inzake vaststellen Duurzaamheidsfonds Dinkelland
De wens van zowel het college als uw raad om duurzame projecten te stimuleren door het instellen van een revolverend duurzaamheidsfonds zoals opgenomen in het Maatschappelijk Effecten Plan.
Portefeuille: wethouder Blokhuis
7. Voorstel inzake vaststellen nota reserves en voorzieningen 2019-2022 gemeente
Dinkelland
Eens in de vier jaar wordt het beleid op het gebied van reserves en voorzieningen onder de loep
genomen en geactualiseerd. In het reserve- en voorzieningenbeleid is het van belang een duidelijke visie te schetsen in samenhang met het financieel beleid. Dit beleid dient te passen binnen
de huidige kaders van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
Portefeuille: wethouder Blokhuis
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?
Agelo, Steenmatenweg 9
paarden- en ponyconcours op 11 en 12 mei 2019

Denekamp, Dorpermeienweg 15

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

Deurningen, Deurningerstraat 32

ontsteken paasvuur op 21 april 2019 en 12 april 2020

Ootmarsum, Commanderieplein 2

Twents Songfestival op 30 juni 2019

Ootmarsum, Markt 1

Terrasvergunning

Rossum, Everlostraat 25 kadastraal ontsteken paasvuur op 21 april 2019 en 12 april 2020
bekend sectie U, nr. 206
Tilligte, Damweg, Hunenborgseweg en Hooimatenweg

KemVeldloop op 14 augustus 2019

Weerselo, Lemselosestraat 15
kadastraal bekend sectie P,
nr. 1911

ontsteken paasvuur op 21 april 2019 en 12 april 2020

Weerselo, Plegtsweg

concours hippique op 16 juni 2019

Weerselo, Smeijersweg kadastraal
bekend WSL02, sectie W nr. 386

ontheffing stookverbod 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
Agelo, Steenmatenweg 9
paarden- en ponyconcours op 11 en
25-03-2019
12 mei 2019. Het betreft een vergunning
die voor een periode van 5 jaar is verleend.
Denekamp, Dorpermeienweg 15
ontheffing stookverbod 2019 en 2020
27-03-2019
Denekamp, pleintje tussen Hotel
de Schout en Food en Drinkclub
De Wethouder, naast het
Nicolaasplein

muziekevenement op 20 april 2019

26-03-2019

Deurningen, Gammelkeresweg 13

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

27-03-2019

Rossum, Everlostraat 25 kadastraal ontsteken paasvuur op 21 april 2019 en
bekend sectie U, nr. 206
12 april 2020

27-03-2019

Weerselo, Lemselosestraat 15
kadastraal bekend sectie P, nr.
1911

ontsteken paasvuur op 21 april 2019 en
12 april 2020

27-03-2019

Weerselo, Smeijersweg kadastraal
bekend WSL02, sectie W nr. 386

ontheffing stookverbod 2019 en 2020

27-03-2019

Weerselo, Lemselosestraat 15
ontheffing stookverbod 2019 en 2020
kadastraal bekend sectie P, nr. 1911

27-03-2019

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?
Denekamp, Molendijk 18
internationaal voetbaltoernooi en Mega Hotse Klotse
Toernooi op 8 en 9 juni 2019

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders hebben een of meer verkeersbesluiten genomen. Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant, te vinden op https://zoek.offi-
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cielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de datum van de
publicatie in de Staatscourant bezwaar maken tegen een verkeersbesluit bij burgemeester en
wethouders:
Waar?
Wat houdt het besluit in?
Denekamp
Van donderdag 4 april t/m maandag 8 april 2019 wordt een gedeelte van
de markt aan de zijde van Hotel de Schout afgesloten voor alle verkeer i.v.m.
het plaatsen van een tent. Ook wordt op zaterdag 6 april een gedeelte van
de Burgemeester Hoogklimmerstraat tussen de Markt en de Lange Voor afgesloten voor alle verkeer in verband met een jubileumfeest.
Denekamp
Op woensdag 3 april 2019 van 7.30 uur tot 13.00 uur wordt een gedeelte
van de Meester Mulderstraat afgesloten voor alle verkeer in verband met
het schoolproject Streetwise.
Denekamp
Verkeersbesluit voor het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats
op kenteken aan de Roerdomp in Denekamp.
Denekamp
Op vrijdag 24 en zaterdag 25 mei 2019 wordt op een gedeelte van de
Grensweg het parkeren verboden in verband met trekkertrekwedstrijden.
Denekamp
Van vrijdag 19 april 18.00 uur t/m zaterdag 20 april 2019 wordt het parkeren
aan de Wilhelminastraat en Berghummerstraat verboden in verband met
de paasgebruiken Denekamp.
Saasveld
Op zondag 23 juni 2019 wordt het parkeren verboden op gedeelten van
de Loodijk en de Loohavenweg in verband met de jaarlijkse oldtimerdag.
Weerselo
Op 2e paasdag, Hemelvaartsdag en 2e pinksterdag worden op de Beekdorpweg, Plegtsweg en Bornsestraat tijdelijk aanvullende parkeer- en stopverboden ingesteld. Op de Bornsestraat wordt op een gedeelte de snelheid
verlaagd naar 30km/h. Tevens geldt voor de Plegtsweg tussen de Bornsestraat en de Overesweg dan eenrichtingsverkeer dit in verband met extra
marktdagen Weerselosemarkt.
Weerselo
Op zaterdag 27 april 2019 wordt een gedeelte van de Weerselerveldweg
afgesloten voor alle verkeer in verband met Koningsdag.

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.

het bouwen van een ligboxenstal

01-04-2019

Weerselo, Lemselosestraat 15

het splitsen van een hoofdgebouw naar
2 woningen

28-03-2019

Ontwerp-omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen. Het betreft het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Deurningen, Vliegveldstraat 20
het aanleggen van een uitrit P-terrein
De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) is van toepassing. Daarom is nu eerst een ontwerpvergunning opgesteld. Dit ontwerp ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis Die termijn van 6 weken gaat in op de dag na de datum van deze publicatie. Als u
de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken.
Het is de bedoeling om af te wijken van het bestemmingsplan met toepassing van artikel 2.12,
eerste lid, onderdeel a, onder 3°, van de Wabo. Daarom kunt u de stukken ook digitaal inzien op
http://www.ruimtelijkeplannen.nl ( - > een plan bekijken - > bestemmingsplannen - > ID - >type
dan: NL.IMRO.1774.BUIPBVLIEGVELDST20-OW01) en op de gemeentelijke website www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen.
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen naar
voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Wie nalaat om tijdig een zienswijze in te brengen, kan later niet alsnog beroep instellen als het definitieve besluit is genomen.

Meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer
Voor het “oprichten of veranderen” van bepaalde categorieën van inrichtingen is geen omgevingsvergunning vereist. Wel moet op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer vooraf
een melding worden ingediend en moeten landelijk vastgestelde voorschriften worden nageleefd. Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot deze bedrijven wel nog zogenoemde “maatwerkvoorschriften” vaststellen. Een melding is ingediend voor een inrichting te:
Plaats, adres
Betreft:
Maatwerk?
Denekamp, Dieselweg 4
het bouwen van een nieuwe bedrijfshal
nee
en berging

Ruimtelijk beleid
Vastgesteld bestemmingsplan “Deurningen,
Deurningerstraat 35 En 37” en ontwerp-besluit hogere
grenswaarde “Deurningerstraat 35-37 Deurningen”

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
Lattrop-Breklenkamp, Bergvenhet verbouwen en uitbreiden van een
22-03-2019
nenweg 13
woning
Ootmarsum, Commanderiestraat,
kavel 7

het bouwen van een woning

22-03-2019

Tilligte, Schoolstraat 17

het plaatsen van een dakkapel

21-03-2019

Weerselo, Erve Spikkert II, kavel 11

het bouwen van een woning

27-03-2019

Weerselo, Siemertsteeg 11

het kappen van twee eiken

26-03-2019

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, Gravenallee 18
het uitbreiden van een woon-zorggebouw
27-03-2019
(35 t/m 40)
Denekamp, Hanzeweg 42

het verbouwen van een bedrijfspand

25-03-2019

Denekamp, Penninksbrugweg 16

het kappen van een eik

25-03-2019

Deurningen, Wilthuisstraat 36

het verbouwen van een woning

25-03-2019

Lattrop-Breklenkamp, Frensdorferweg 58 CLUB

het plaatsen van lantarenpalen

26-03-2019

Ootmarsum, Kapelstraat 1

het bouwen van een berging, garage, overkapping en tuinmuur

29-03-2019

Oud Ootmarsum, Laagsestraat 72A het bouwen van een bijgebouw

Tilligte, Ootmarsumsestraat 87

26-03-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 26 maart 2019 heeft vastgesteld:
het bestemmingsplan “Deurningen, Deurningerstraat 35 en 37”.
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om de reeds langer leegstaande bedrijfsbebouwing
(voormalig fietsenzaak/garagebedrijf) te slopen ten gunste van één nieuwe woning. De twee
bestaande bedrijfswoningen worden omgezet naar reguliere woningen met de bestemming
'Wonen'. Deze bedrijfswoningen zijn al jarenlang niet meer als zodanig in gebruik. De woonbestemming sluit aan bij het feitelijk gebruik.
Het besluit hogere grenswaarde
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 maart 2019 op grond van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde vastgesteld. De hogere grenswaarde heeft betrekking op
het overschrijden van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB vanwege het verkeer op de Deurningerstraat op de gevel van deze woning. Er is een besluit opgesteld om de hogere grenswaarde
op de nieuw te bouwen woning naast Deurningerstraat 35-37 te Deurningen vast te leggen.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 5 april t/m 17 mei 2019
ter inzage. U kunt het bestemmingsplan inzien 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.DEUBPDEURSTR35EN37-VG01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen.
Beroep
Ingaande de dag na ter inzage legging kan gedurende een termijn van zes weken tegen het bestemmingsplan en het besluit tot vaststelling van de hogere grenswaarde beroep worden ingediend door:
belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht;
- belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig hun
zienswijze met betrekking tot het ontwerp voor dit bestemmingsplan bij de gemeenteraad
naar voren te brengen;
- belanghebbenden die het niet eens zijn met de door de raad aangebrachte wijzigingen, indien en voor zover het plan gewijzigd is vastgesteld.
Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te
stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige
voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.
Vragen?
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met mevr.R. Rietveld van het organi-
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satieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100.
Burgemeester en wethouders voornoemd

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.

