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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

Locatie en tijd*

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

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.

Storingen openbare ruimte
Buiten kantooruren:
06-54975991
(uitsluitend voor spoedeisende zaken)

Storingen rioolgemaal:
06-54933882

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

Dinkelland

Sociale kaart Dinkelland Tubbergen

Rossum op weg naar 2030!

(24 uur via gemeentelijke storingsmonteur)

Eind maart heeft de werkgroep ‘Mijn Rossum 2030’ in de
Plechelmuskerk haar visiedocument 2019 gepresenteerd,
onder toezicht van vele belangstellenden.

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:

Dit visiedocument is het resultaat van vele
maanden werk, waarbij tientallen inwoners van
Rossum, Lemselo en Volthe hun visie hebben
gedeeld. Voor iedereen, maar zeker ook voor de
initiatiefnemers, was het geweldig om te mogen
ervaren dat er zoveel mensen tijd vrij hebben
willen maken om mee te denken over de
toekomst van Rossum.

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

Het Visiedocument is gepubliceerd en te
downloaden op de website van de Dorpsraad.
https://www.dorpsraadrossum.nl/over/mijn-rossum-2030/

Het spreekt voor zich dat de gepresenteerde
visie niet zelfstandig tot wasdom kan komen. Dat
bleek ook uit de logische vervolgvraag die aan de
aanwezigen werd gesteld “Wie kan/wil iets
betekenen in de uitvoering?”. Deze vraag werd in
de kerk gesteld in de geest van een collecte. Op
vooraf uitgedeelde briefjes kon men invullen wat
zijn/haar rol kan zijn in de toekomst. Waar een
klinkende munt bij een collecte aangenaam is,
geeft het geritsel vaak een beter resultaat. Zo ook
bij deze collecte. Meer dan 100 positieve reacties
als eindresultaat!
Dit stelt de Dorpsraad in staat om voldoende
werkgroepen te creëren die bezig
gaan met de verkregen visie en deze
in gaan passen in de Rossumse
samenleving.
Naast het verkrijgen van een breed
gedragen visie is ‘Mijn Rossum 2030’
door de Dorpsraad ook
aangegrepen om zichzelf te
versterken. Door allerlei
omstandigheden was de
bezetting binnen de Dorpsraad
geslonken tot twee leden.
Inmiddels is de Dorpsraad weer
op volle sterkte om zo de
belangen voor Rossum weer
optimaal te kunnen
behartigen en te
vertegenwoordigen.

De versterkte dorpsraad pakt nu de regiefunctie weer
op. Het is de bedoeling om nog voor de zomer een
projectstructuur in te richten met diverse werkgroepen.
Waarbij gebruik wordt gemaakt van de opbrengsten van
de collecte. De werkgroepen gaan aan de slag met de
verschillende thema’s uit het visiedocument en de
daarin beschreven adviezen en acties.
Met een Dorpsraad die weer goed is vertegenwoordigd
en vele actieve vrijwilligers zien we de toekomst voor
Rossum, Lemselo en Volthe met vertrouwen tegemoet.
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De stempassen voor de verkiezingen Europees Parlement zijn bezorgd
Op 23 mei 2019 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. De stempassen
hiervoor zijn tussen 30 april en 9 mei 2019 bezorgd. U moet uw stempas en een
identiteitsbewijs meenemen om te mogen stemmen.
Ik heb geen stempas ontvangen, wat nu?
Heeft u op 10 mei 2019 geen stempas ontvangen? Dan kunt u bij de gemeente een vervangende stempas aanvragen. Hoe dit werkt leest u verderop onder ‘Stempas niet ontvangen, kwijt, beschadigd of gestolen’.

Identiteitsbewijs
U kunt uw Nederlands paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken. Uw identiteitsbewijs
mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. Een identiteitsbewijs waarop staat “geldig tot 23
mei 2014” of elke andere latere datum kan bij deze verkiezingen gebruikt worden.
Bent u uw identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen? Dan kunt u stemmen door een kopie te
laten zien van de verklaring van vermissing die is opgemaakt door de gemeente. Daarnaast
moet u een pasje of document met uw naam en foto laten zien.

Waar/wanneer kunt u stemmen
De stembureaus zijn op donderdag 23 mei 2019 open van 07:30 uur tot 21:00 uur. Behalve
het mobiel stembureau aan de Gravenallee 12, deze is open van 11.00 tot 15.00 uur.
Op uw stempas staat het stembureau dat in de buurt van uw woonadres is. Maar u kunt
ook bij een ander stembureau in de gemeente stemmen. Een lijst met alle stembureaulocaties vindt u op www.dinkelland.nl/verkiezingen-2019, kunt u in het gemeentehuis afhalen
of opvragen via info@dinkelland.nl / 0541 854100.
Stempas niet ontvangen, kwijt, beschadigd of gestolen
Als u een nieuwe stempas nodig heeft dan kunt dit u op twee manieren aanvragen.

1. Persoonlijk in het gemeentehuis. Dit kan tot woensdag 22 mei 2019 12:00 uur! U moet
hiervoor een geldig identiteitsbewijs meenemen.
2. Schriftelijk via het aanvraagformulier ‘vervangende stempas’. Het formulier met een kopie
van uw geldige identiteitsbewijs moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 door de gemeente zijn
ontvangen. U kunt het formulier downloaden via www.dinkelland.nl/verkiezingen-2019, in
het gemeentehuis afhalen of opvragen via info@dinkelland.nl / 0541 854100.
Bent u woensdag 22 mei 2019 na 12:00 uur uw stempas kwijt? Dan kunt u niet stemmen!
Stemmen buiten de gemeente Dinkelland
Voor de verkiezingen van het Europees Parlement kunt u uw stem uitbrengen in heel Ne-

derland. Om te stemmen in een andere gemeente heeft u een kiezerspas nodig. Een kiezerspas kunt u op 2 manieren aanvragen:
1. Persoonlijk in het gemeentehuis. Dit kan tot woensdag 22 mei 2019 12:00 uur. U moet
hiervoor een geldig identiteitsbewijs meenemen.
2. Schriftelijk aanvragen via het aanvraagformulier ‘kiezerspas’. Het formulier en uw stempas
moeten uiterlijk maandag 20 mei 2019 door de gemeente zijn ontvangen. U kunt het formulier downloaden via www.dinkelland.nl/verkiezingen-2019, in het gemeentehuis afhalen
of opvragen via info@dinkelland.nl / 0541 854100.

Iemand anders voor u laten stemmen
Kunt u op 23 mei niet zelf stemmen of bent u tijdelijk in het buitenland (bijvoorbeeld voor
uw werk of stage)? Dan kan iemand anders voor u stemmen, u moet diegene dan machtigen. Dat kan op twee manieren:

1. Via een onderhandse volmacht
Hiermee verleent u volmacht aan een andere kiezer, door de achterkant van uw stempas in
te vullen. Degene die voor u gaat stemmen brengt uw stem tegelijkertijd met zijn/haar
eigen stem uit. Hij/zij moet uw ingevulde stempas meenemen en een kopie van uw geldig
identiteitsbewijs.
Alle voorwaarden voor een onderhandse volmacht vindt u op www.dinkelland.nl/verkiezingen-2019 of kunt u navragen via info@dinkelland.nl / 0541 854100.

2. Via een schriftelijke volmacht
U doet een schriftelijk verzoek om iemand anders te machtigen voor u te stemmen bij de
gemeente. U heeft hiervoor het aanvraagformulier ‘verzoek om bij volmacht te stemmen’
nodig. U en degene die voor u gaat stemmen vullen beiden een deel van dit formulier in.
Het formulier moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Als
het verzoek is goedgekeurd, ontvangt degene die voor u gaat stemmen een volmacht bewijs.
Dit volmacht bewijs moet hij/zij meenemen naar het stembureau.
Het aanvraagformulier ‘verzoek om bij volmacht te stemmen’ en alle voorwaarden voor een
schriftelijke volmacht vindt u op www.dinkelland.nl/verkiezingen-2019 of kunt u opvragen
via info@dinkelland.nl / 0541 854100.

Meer informatie of vragen
Wilt u meer informatie over de verkiezingen op 23 mei 2019 of heeft u vragen? Kijk dan op
www.dinkelland.nl/verkiezingen-2019. U vindt daar onder andere een lijst met veel gestelde
vragen. Ook staat de Verkiezingskrant ProDemos op deze website. In deze krant wordt in
gewone taal uitgelegd wat het Europees Parlement allemaal doet en waarom het belangrijk
is om te stemmen.
U kunt natuurlijk met vragen ook terecht in het gemeentehuis (openingstijden burgerzaken)
of contact opnemen via info@dinkelland.nl / 0541 854100.

De gemeenteraad gaat in gesprek met de
jongeren van Dinkelland
De raad van Dinkelland neemt veel besluiten. Bijna altijd zijn dat besluiten die van invloed zijn op de toekomst van onze gemeente en haar inwoners. Een heel belangrijke
groep onder de inwoners, vooral als het om de toekomst van Dinkelland gaat, zijn de
jongeren in onze gemeente. De raad vindt het heel belangrijk om te weten hoe de jongeren van Dinkelland denken over hun toekomst in onze gemeente. Dan gaat het om
zaken als wonen, werken en leven. De raad heeft ervoor gekozen in gesprek te gaan
met de groep jongeren tussen 16 en 25 jaar. Het doel is om zo goed mogelijk in kaart
te brengen wat jongeren bezig houdt, waar ze tevreden over zijn, maar vooral ook wat
volgens hen anders en beter moet in Dinkelland. De raad wil op deze manier de jongeren invloed geven op de raadsbesluiten die jongeren aangaan.
De komende weken kun je raadsleden en commissieleden in je dorp of stad tegenkomen
om gesprekken te voeren met jongeren. Je kunt zo maar de vraag krijgen: ‘heb je even
een momentje voor een gesprek?’ Hopelijk zeg je dan ja! Wil je daar niet op wachten
en alvast het formulier invullen? Kijk dan op www.dinkelland.nl/gemeenteraad voor
meer informatie.

Dinkelland en Nordhorn organiseren:
A Connecting Europe

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Zo denken de gemeenteraden
van Dinkelland en Nordhorn er ook over. Daarom organiseren zij ‘A Connecting
Europe’, samen met JCI WJ Noabers*. Deze middag staat in het teken van de
samenwerking in onze grensregio, zowel op politiek gebied maar juist ook
daarbuiten. Denk aan ondernemen en werken over de grens, toerisme en natuurlijk staan we ook stil bij de Europese verkiezingen op 23 mei.
Na een feestelijke opening met muzikale begeleiding, wordt er gevoetbald: Nederland
tegen Duitsland. Gemeenteraadsleden, ondernemers en zelfs onze eigen burgemeester
John Joosten durven ons daarbij te vertegenwoordigen. Ze strijden daarbij niet om een
cup maar om een coupe: een ijscoupe met een speciaal ‘Europees ijsje’.
Wil jij ons ‘elftal’ komen aanmoedigen? Of ben je benieuwd hoe zo’n ‘Europees ijsje’
smaakt?
Kom dan aanstaande zaterdag 18 mei naar de IJskuip, Schotbroekweg 2 in Denekamp.
Opening om 14.00 uur, voetbalwedstrijd om 15.00 uur.
Gezien het beperkte aantal parkeerplaatsen raden we je aan op de fiets te komen.
*JCI WJ Noabers is een organisatie van jonge actieve Duitse een Nederlandse inwoners
die het beste van twee culturen combineren op het gebied van ervaringen, kennis en
tradities.

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden: 1 bril
Verloren:
1 mobiel, 1 portemonnee, 1 bril, 1 jas, 1 portomonnee
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informatie opvragen zonder dat u bent ingeschreven. Dat kunt u dan doen door het opgeven
van uw postcode.

Officiële publicatie

Omgeving en milieu

Actualiteiten
Ingekomen aanvraag

Aanvraag omgevingsvergunning

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?
Lattrop-Breklenkamp, Dorpsstraat 7 braderie Jongkindloop op 20 oktober 2019

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
het verbouwen van een woning
07-05-2019
Denekamp, Eekmanweg 21

Lattrop-Breklenkamp, Dorpsstraat 7 Jongkindloop op 20 oktober 2019
(start)

Deurningen, Bekkenhof 3

het bouwen van een woning

24-04-2019

Rossum, Everlostraat 16

Royal Fitment op 23 juni 2019

26-04-2019

Tilligte, Frensdorferweg 17 CLUB
(startpunt)

Saasveld, Diezelkamp kavel 8 t/m 14 het bouwen van een 4-onder-een-kapwoning en een 3-onder-een-kapwoning

Kloatscheetersmarathon op 17 augustus 2019

Saasveld, nabij Drosteweg 23A

het bouwen van een tuinhuis

30-04-2019

Tilligte, Kooiweg 23

het bouwen van een machineberging

07-05-2019

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
Lattrop-Breklenkamp, BreemorsConcours hippique Lattrop-Breklenkamp
09-05-2019
weg 5
op 25 t/m 28 juni, 30 juni, 6 en 7 juli 2019.
Het betreft een vergunning die voor een
periode van 5 jaar is verleend.
Ootmarsum, centrum

Kunsten op straat op 29 september 2019

06-05-2019

Ootmarsum, Markt

filmavond Klein Oatmössche op 13 juli 2019

07-05-2019

Ootmarsum

parkeervergunning

10-05-2019

Saasveld, nabij Bornsestraat 43

Zomerfeesten Saasveld van 31 mei t/m
2 juni 2019

07-05-2019

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
Rondje Denekamp op 8 juni 2019
Denekamp, Nicolaasplein 5

voorjaarsconcert op 26 mei 2019

Rossum, Thijplein (startpunt)

Wandeldriedaagse van 22 t/m 24 mei 2019

Ontwerpverkeersbesluit
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een of meer verkeersbesluiten te nemen. De stukken liggen vanaf vandaag gedurende twee weken ter inzage op het gemeentehuis. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken. Gedurende
die termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders.
Waar?
Wat houdt het besluit in?
Ootmarsum
Het voornemen een verkeersbesluit te nemen voor de afsluiting van wegen in het centrum van Ootmarsum op zaterdagen, zon/en feestdagen van 12.00 uur tot 20.00 uur.
Uitgezonderd parkeervergunninghouders.

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:
Project
Verzonden
Waar?
Ootmarsum, Laagsestraat 14
het aanbouwen en verbouwen van een
09-05-2019
woning
Agelo, Rossumerstraat 38A

het kappen van een zieke boom

06-05-2019

Rossum, Havezatheweg 3

het verbouwen van een schuur

09-05-2019

Tilligte, Kerspelweg 17

het wijzigen van de locatie van de reeds
vergunde nieuw te bouwen schuur

06-05-2019

Meldingen artikel 10.52 Wet milieubeheer
(mobiele puinbreekinstallatie)
Ter voldoening aan artikel 10.52 van de Wet milieubeheer (Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval) zijn een of meer meldingen ingediend voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval.
Deze kennisgeving is alleen informatief. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk. Het betreft een
melding voor:
Plaats, adres
Wanneer:
Oud Ootmarsum, Laagsestraat 64 in de periode van 8 mei tot 8 juli 2019 gedurende maximaal
2 werkdagen

Ruimtelijk beleid
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Frensdorferweg 7-9 en Kerkweg 27”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:

Uitschrijving uit de basisregistratie personen
Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 2.22 van de Wet basisregistratie personen iemand uitschrijven uit de gemeentelijke basisregistratie personen, als blijkt dat iemand
niet meer woont op het adres waar hij/zij is geregistreerd.
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.
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande persoon (personen) uitgeschreven uit de
Basisregistratie personen. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij het gemeentebestuur. Dat kan gedurende 6 weken na deze bekendmaking. Het betreft:
Voorletter(s)
Geboren
Adres van registratie
Uitschrijving
en naam
per:
C.R.H. Klomp
22-06-1980
Nicolaasplein 5, Denekamp
18-03-2019

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

ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, Frensdorferweg 7-9 en Kerkweg 27”.
Het ontwerp-bestemmingsplan voorziet in het ontkoppelen van een twee-onder-een-kapwoning
aan de Kerkweg 27 in Tilligte naar twee vrijstaande woningen. De tegenprestatie hiervoor is de
sloop van 480 m2 aan landschap ontsierende bebouwing aan de Frensdorferweg 7-9 in Tilligte
en een investering in de ruimtelijke kwaliteit op beide locaties.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 17 mei 2019
gedurende zes weken 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.BUIBPFRENSKERKWG27-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. Oude Moleman 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
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rechter.

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 bestuurs-

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.

