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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:
1 armband en oordopjes

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.

Groep 7 en 8 van de Bernardusschool
leren over de gemeentepolitiek
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 dinsdag 9 april bezochten groep 7 en 8 van de Bernardusschool uit Saasveld de raadzaal. De ‘journalisten’ van de klas maakten
hierover het volgende verslag:
“Op dinsdag 9 april zijn we met groep 7 en 8 van de Bernardusschool uit Saasveld op
bezoek geweest bij het gemeentehuis van de gemeente Dinkelland in Denekamp. Wij
mochten in de vergaderzaal gaan zitten. Er was een grote ronde tafel met stoelen en
bij elk kind stond een microfoontje. Dit was erg leuk.
De burgemeester van de gemeente Dinkelland was er ook en hij vertelde allemaal dingen over de gemeenteraad. Hij vertelde over wat de gemeenteraad doet, wat de bur-

Kent u iemand die een lintje verdient?
Bijna iedereen zal deze vraag met 'ja' beantwoorden, want overal in
Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Vindt u dat iemand in de gemeente Dinkelland een lintje verdient? Dan kunt u hem / haar daarvoor voordragen. Mensen met bijzondere verdiensten vormen samen het cement
van de samenleving. Met z'n allen kunnen we ervoor zorgen dat zij in
aanmerking komen voor een onderscheiding. Dat is geen eenvoudige
opgave. Maar wel een uitdaging die het waard is aan te gaan.
Wilt u iemand aanmelden voor een Koninklijke Onderscheiding?
Neemt u dan contact op met het bestuurssecretariaat: (0541) 584 100.
Zij kunnen u informeren of de persoon die u voor wilt dragen in aanmerking komt voor een onderscheiding. Zo voorkomt u teleurstellingen
en weet u zeker dat het verzoek op de juiste manier in behandeling
wordt genomen. Voordrachten voor Lintjesregen 2020 moeten uiterlijk
1 juni 2019 bij de gemeente binnen zijn.
Is de uitreiking voor een tussentijdse gelegenheid? Dan moet uw voorstel minimaal zes maanden voor de geplande datum van de uitreiking,
worden aangeleverd. Voor meer informatie: www.lintjes.nl.

gemeester doet, wat een wethouder doet en wat een griffier doet. Dit alles konden we
ook zien op verschillende filmpjes.
Na de uitleg kregen we wat te drinken en wat lekkers. Na de pauze gingen we een
debat voeren. We hadden twee wethouders, Constantijn en Britt. Zij willen een
nieuwe basisschool in het dorp Saasveld. Een deel van de gemeenteraad was voor
dit voorstel en een deel was tegen dit voorstel. De mensen die voor waren gaven
aan dat het dan mooi dicht bij de voetbalvelden is en dat we dan veel gebruik van
het sportveld kunnen maken. Daarnaast gaven ze aan dat de kinderen wel een
keer wat nieuws willen.

De mensen die tegen dit idee waren gaven aan dat de nieuwe locatie gevaarlijk
is, in verband met trekkers. Toen we gingen stemmen, was er maar 1 iemand tegen
en de rest was voor een nieuwe school.
Namens de pers waren Jet en Anouk aanwezig om een verslag te schrijven van
deze leerzame middag.
Wij willen de burgemeester, wethouder en alle mensen die aanwezig waren bedanken voor de leuke en leerzame middag.”
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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

Openluchtzwembad Kuiperberg Ootmarsum
open vanaf 29 april
Nu de lente is begonnen staat het mooie weer voor de deur! Vanaf maandag 29 april 07.00
uur kunt u weer komen zwemmen bij openluchtzwembad de Kuiperberg in Ootmarsum.
Openingstijden
Voorseizoen 29 april t/m 30 juni
Maandag t/m zondag 07.00 tot 10.00 uur en van 13.30 tot 19.30 uur.
Hoogseizoen 1 juli t/m 1 september
Maandag t/m vrijdag 07.00 tot 19.30 uur
Zaterdag en zondag 10.00 tot 17.00 uur
De openingstijden zijn flexibel. Dit betekent dat het personeel van de openingstijden kan afwijken vanwege de weersomstandigheden. Dit wordt dan op de facebookpagina Openluchtzwembad De Kuiperberg vermeld.
Voorverkoop abonnementen
De voorverkoop van abonnementen vindt plaats in sporthal De Schalm in Ootmarsum. Deze
verkoop is op donderdag 25 april van 17.00 uur tot 21.00 uur en op vrijdag 26 april van 15.00
uur tot 19.00 uur. Alleen op deze momenten kunt u de abonnementen tegen de voorverkoopprijzen kopen. Daarna betaalt u de reguliere prijs. Om een abonnement aan te schaffen
moet u een recente pasfoto meenemen én de gegevens weten (o.a. geboortedatum) van de
persoon/personen voor wie u een abonnement wilt afsluiten. De pasfoto wordt ter plekke
op het abonnement bevestigd. U kunt met de pin betalen.
Prijzen
koop
Abonnement volwassene
Abonnement kinderen (t/m 15 jaar)
Abonnement gezin (met kinderen t/m 15 jaar)
Abonnement 65+
Dagkaart volwassene
Dagkaart kinderen (t/m 15 jaar)
Dagkaart 65+
10-badenkaart volwassene
10-badenkaart kinderen (t/m 15 jaar)
10-badenkaart 65+

Regulier

Voorver-

€ 89,60
€ 44,80
€ 134,40
€ 61,60
€ 4,50
€ 2,80
€ 3,40
€ 33,60
€ 22,40
€ 28,00

€ 84,60
€ 39,80
€ 129,40
€ 56,60

Combikaart Dorper Esch
Als het openluchtzwembad de Kuiperberg vanwege de weersomstandigheden gesloten is
tijdens de reguliere openingstijden, kunt u met een abonnement voor de Kuiperberg gratis
gebruik maken van het zwembad Dorper Esch in Denekamp. Heeft u een abonnement van
het zwembad de Dorper Esch, dan kunt u gratis gebruik maken van het openluchtzwembad
De Kuiperberg. Meer informatie hierover kunt u vragen aan de kassa of contact opnemen
met de Dorper Esch.
Financiële bijdrage
Voor kinderen en volwassenen met een krappe portemonnee zijn er mogelijkheden voor een
financiële bijdrage via het minimabeleid. Het aanvragen van een financiële bijdrage voor kinderen verloopt via de Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland. Voor meer informatie hierover
kunt u contact opnemen met Astrid Wessling, coördinator Armoedepreventie via 0622978612
of mail naar a.wessling@swtd.nl. Volwassenen kunnen meer informatie over een tegemoetkoming krijgen tijdens het spreekuur van het Werkplein. Dit spreekuur is elke woensdag in
de even weken van 10 tot 12 uur in het gemeentehuis Dinkelland. Ook is informatie te vinden
op onze website: www.dinkelland.nl/minima-regelingen-bijzondere-bijstand.
Meer informatie
Op de website www.zwembadendorperesch.nl -> faciliteiten -> De Kuiperberg vindt u meer
informatie over zwembad De Kuiperberg. U kunt ook contact opnemen met zwembad Dorper
Esch via zwembaden@dinkelland.nl / 0541 355350. .

Houd uw hond aangelijnd
Samen met uw hond wandelen in de vrije natuur is voor mens en dier een ontspannende bezigheid. De natuur is mooi en uniek, maar ook kwetsbaar. Daarom is het goed om uw hond tijdens het wandelen onder
controle en in het zicht te houden.
Aanlijnplicht
In de gemeente Dinkelland geldt een aanlijnplicht. Houd uw hond daarom aangelijnd als dat verzocht wordt bij de ingang van het natuurgebied. Een loslopende hond kan klein en groot wild opjagen of verwonden (bewust of onbewust),
waaronder konijnen, hazen, reeën en broedende vogels. Vooral (jonge) reeën kunnen bij schrik in paniek wegrennen
en gewond raken door een afrastering of op de straat terechtkomen en een verkeersongeval veroorzaken.
Reekalfjes
Eind april/begin mei worden reekalfjes geboren. Zij moeten in rust worden grootgebracht. Met name vlak na zonsopkomst en vlak voor zonsondergang gaat de reegeit de dekking uit om te eten. De aanwezigheid van loslopende honden
rond dat tijdstip, belemmert de reegeit om terug te keren bij haar kalf. Ook kan de reegeit haar reekalf niet meer ruiken
en terugvinden als er hondenlucht op zit. Dit kan ondervoeding of dood van het reekalf als gevolg hebben. Het aanlijnen van honden is daarom het gehele jaar, maar zeker tussen april en september van groot belang.
Ziekten
Ook verzoeken wij u om uw hond geen akkers en weilanden te laten betreden. Uitwerpselen van honden in het gras
of hooi kunnen ziekten veroorzaken, zoals de runderziekte “neospora caninum” of de hondenziekte “parvo”. Koeien
kunnen ziek worden, waardoor hun kalveren dood worden geboren. Daarom is het ook van belang dat u hondenpoep
opraapt en meeneemt.
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Omgevingsvergunningen; besluit intrekking
of wijziging, reguliere voorbereidingsprocedure

Officiële publicatie
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?
Soundgardens op 15 juni 2019
Denekamp, op 10 locaties

Burgemeester en wethouders hebben besloten om een of meer omgevingsvergunningen in te
trekken of te wijzigen. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester
en wethouders. Dat kan gedurende 6 weken na verzending aan de geadresseerde van het intrekkings- of wijzigingsbesluit. 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. Het gaat om:
Project
Verzonden
Waar?
Saasveld, Postweg 13A
het bouwen van een bijgebouw
09-04-2019

Ruimtelijk beleid
Ontwerpbestemmingsplan “Deurningen,
Molemansstraat 15"

Deurningen, Het Beuvink
kadastraal bekend gemeente
Weerselo, sectie M nr. 3065

ontheffing stookverbod voor 2019 en 2020

Ootmarsum, Marktstraat 16
(parkeerplaats Gerard Hulsinkplein)

Glazen huis van 28 augustus t/m 1 september 2019

Oud Ootmarsum, Witteberg-weg 9 ontsteken paasvuur op 21 april 2019 en 12 april 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:
Wat en wanneer?
Verzonden
Waar?
Deurningen, Het Beuvink
Geweigerd: ontheffing stookverbod
11-04-2019
kadastraal bekend gemeente
voor 2019 en 2020
Weerselo, sectie M nr. 3065
11-04-2019
Oud Ootmarsum, Wittebergweg 9 ontsteken paasvuur op 21 april 2019 en
12 april 2020

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.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerp-bestemmingsplan “Deurningen, "Molemansstraat 15”.
Het ontwerp-bestemmingsplan maakt het mogelijk een woning te realiseren op perceel Molemansstraat 15 te Deurningen.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 19 april t/m 31
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.DEUBPMOLEMANSTR15-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 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. R. Jacobi 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

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Diepemorsweg 8 Weerselo (Zuiveringsinstallatie Vitens)”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, Diepemorsweg 8 Weerselo (Zuiveringsinstallatie Vitens)”.
Het ontwerp-bestemmingsplan maakt het mogelijk om de verouderde zuiveringsinstallaties te
vernieuwen en uit te breiden met installaties om de hardheid van het water te verlagen.

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
Agelo, Rossumerstraat 38A
het kappen van een zieke boom
09-04-2019
Deurningen, Vliegveldstraat nabij
afslag Wilthuisstraat

het kappen van 3 bomen

08-04-2019

Rossum, Havezatheweg 3

het verbouwen van een schuur

28-03-2019

Saasveld, plan Diezelkamp kavel 16 het bouwen van een woning
(Telgenkamp)

26-03-2019

Tilligte, Kooiweg 23

het bouwen van een veestal en het kappen
van 3 eiken

08-04-2019

Weerselo, Weerselerveldweg 8

het bouwen van een schuur/overkapping

08-04-2019

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
Ootmarsum, De Mors 8
het bouwen van een schuur ter vervanging 10-04-2019
van bestaande schuren

Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 19 april t/m 31
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.BUIBPDIEPEMORSWEG8-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 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 mevr. R. Rietveld
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

Ontwerpwijzigingsplan “Buitengebied, Holscherdijk 2”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerp-wijzigingsplan “Buitengebied, Holscherdijk 2”.
Het ontwerp-wijzigingsplan maakt het mogelijk om een nieuwe schuur voor vleesvarkens te
bouwen, op het perceel Holscherdijk 2 te Saasveld.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-wijzigingsplan ligt met ingang van18 april t/m 29 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.BUIWPHOLSCHDK2-OW01.
Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen.
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Zienswijze
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan eenieder 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 bin-nen bovengenoemde termijn indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft ge-maakt
met dhr. R. Jacobi 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

Rechtsbescherming

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.

Gezellige Koningsdag in Rossum

Het was vrijdagmorgen 8.15 uur. Alle kinderen werden koninklijk ontvangen. De tafels waren gedekt, de kinderen kwamen langzaam binnen en de
koningsbrunch stond klaar. Een goed begin van een zware dag. Een dag van sporten, gezelligheid en
vooral veel lekkers en ranja uit de ranjafontein. De kinderen hadden er allemaal zin in.
ROSSUM

elkaar, punten gooien met hoepels en
oranje pitzakjes, zaklopen, sjoelen, flessenvoetbal, jenga⁄timber, Just dance,
spijkerpoepen, boter kaas en eieren,
Twister, code ontcijferen, touwtrekken,
stoelendans, selfiehoek, bal door de
poort, kroontje doorgeven en ballon
trappen. De kinderen hadden allemaal
veel te doen en daar hoort natuurlijk
wel een traktatie bij. Het Oranje Comité
heeft lekkere donuts, fruitspiesjes en
drinken aangeboden en daar wordt je
wel heel vrolijk van, want dat smaakte
zooo lekker. Men zag de kinderen genieten, wat hebben ze weer een fijne
dag. Het Oranje Comité zorgde ook
nog voor een stormbaan, spelletjes en
een springkussen en daar werd ook
dankbaar gebruik van gemaakt. De dag

opend. Daarna werden er allerlei spelletjes gedaan, o.a. stoepkrijten, parcours afleggen met ballon tussen
beide knieën geklemd, een estafette
met oranje of Nederlandse vlag, kroon
op de Koning, koninklijke puzzel, appeltjes van oranje, tafel ‘blaasvoetbal’,
parcours afleggen met de benen aan

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.

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.

Vrijdagmorgen, het zonnetje stond
hoog aan de hemel. Na het ontbijt
werd de morgen geopend met de officiële koningsspelen dans de ‘pasapas’,
een speciale dans voor kinderen. Silvia
Moleman, danslerares bij Sportschool
Bossink, heeft met enkele leden van de
dansschool de koningsspelen ge-

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.

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.

kon niet meer stuk. Na afloop mochten de allerkleinsten naar huis en
hadden lekker weekend.
Met rode wangetjes en wat moe van
alles wat de kinderen ’s morgens hadden gedaan mochten ze vrijdagmiddag naar het RSC sportcomplex. Er
was een handbal- en voetbaltoernooi
georganiseerd voor de groepen 5, 6,
7 en 8. De winnaar bij de voetbal is
geworden ‘FC Regenboog’ en bij de
handbal ‘YYRSBTB’. De winnaars kregen een mooie medaille aangeboden. De koffie en ranja bij het
sportcomplex werd verzorgd door enkele leden van de ouderraad. Voor de
groepen 3 en 4 was een voetbaltoernooitje georganiseerd op het pannaveldje bij de school, een stormbaan
en enkele activiteiten in de klas. Het
Oranje Comité zorgde ‘s middags
voor drinken en chips dat er uiteraard
ook goed in ging. Wat een feest.
Het was een prachtige dag, goed georganiseerd, de kinderen hebben zich
opperbest vermaakt en de organisatie
kan terugkijken op een zeer geslaagde dag.
Ine Flinkers

