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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

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.

Formulierenservice Dinkelland
Voor iedereen die moeite heeft met het
invullen van een formulier. Bijvoorbeeld:
aanvraag sociale verzekeringsbank, aanvraag bijzonder bijstand, aanmeldformulier verenigingen, formulieren van de overheid, enz. (niet voor belastingaangifte)

Elke donderdag in de oneven weken,
09.00 tot 10.30 uur.
Kulturhus Denekamp, Oranjestraat 21.

Sociale kaart Dinkelland Tubbergen

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden: 1 jas
Verloren:
1 gehoorapparaat, 1 fiets met fietstas en inhoud, 1 ketting

(24 uur via gemeentelijke storingsmonteur)

Voor overige dringende klachten
en/of calamiteiten buiten kantooruren die niet kunnen wachten tot
de volgende werkdag en betrekking hebben op veiligheid en
handhaving kunt u bellen met
06-14758549:

Voor meer informatie
kijk in de gemeentegids of op
www.dinkelland.nl

Redactie:
Gemeente Dinkelland,
Team Communicatie
De ambtelijke organisatie van
de gemeente Tubbergen en
Dinkelland werken samen onder
de naam:

Voor uw hulpvragen op de volgende thema’s: zorg en gezondheid, wonen
en huishouden, woonomgeving en vervoer, geldzaken, actief zijn en meedoen, werk, jeugd en gezin, mijn buurt. Voor meer informatie kunt u kijken
op: www.socialekaartdinkellandtubbergen.nl

Veteranendag 2019

Uitnodiging aan alle Veteranen in de gemeente Dinkelland

Op donderdag 27 juni 2019 vindt voor de twaalfde keer de Veteranendag in
de gemeente Dinkelland plaats. Wij nodigen alle Veteranen en hun
eventuele partner van harte uit voor deze middag.
Het programma ziet er als volgt uit:
17.00 uur
18.30 uur
19.00 - 19.30 uur
20.00 uur

Aanvang in de raadzaal van het gemeentehuis
met een kop soep en een broodje
Burgemeester Joosten legt een krans bij het
vrijheidsmonument
Presentatie door veteraan Ton Eisink
Afsluiting

Leden van Keep them Rolling zijn met hun voertuigen aanwezig.
Wilt u de Veteranendag bijwonen? Stuur dan een e-mail naar
s.wildenborg@noaberkracht.nl en vermeld hierin uw naam, adres en het
aantal personen waarmee u aanwezig zult zijn.
U kunt ook telefonisch contact opnemen via 0541-854100 en vragen naar
het bestuurssecretariaat.
Wij ontvangen uw aanmelding graag voor 22 juni 2019.
Met vriendelijke groet,
College van de gemeente Dinkelland
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Officiële publicatie

Ootmarsum, Markt 1

Terrasvergunning

03-06-2019

Rossum, Thijplein

standplaats voor de verkoop van brood en
banket in de periode van 27 mei 2019 t/m
27 mei 2021

27-05-2019

Openbare vergaderingen

Openbare vergadering van de Commissie Omgeving & E- mailservice en app “Berichten over uw buurt”
Wilt u een bericht krijgen over bijvoorbeeld vergunningen, bouwplannen, bestemmingsplannen
Economie
of verkeersbesluiten bij u in de buurt of in de hele gemeente? Dan kunt u:
Op dinsdag 11 juni 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 inge-diend, kunnen
bij dit onderwerp gebruik maken van spreekrecht.
6. Voorstel inzake afwijzen verzoek tot herziening bestemmingsplan voor kavel 4 in het
huidige bestemmingsplan Gammelkeresweg 6-8 Deurningen
Er is een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan ingediend voor kavel 4 in het huidige
'bestemmingsplan Gammelkeresweg 6-8 te Deurningen'. De raad wordt voorgesteld om het verzoek tot herziening van het bestemmingsplan voor kavel 4 in het huidige bestemmingsplan Gammelkeresweg 6-8 te Deurnin-gen" af te wijzen, zodat het niet mogelijk wordt om de Rood voor
Rood woning buiten het vigerende bestemmingsplan te bouwen.
Portefeuille: wethouder Brand
7. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Postweg 22 en Bornsestraat 66
Saasveld”
Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding van een schuur ten behoeve van het ter plaatse aanwezige schildersbedrijf aan de Postweg 22 en een nieuwe bijge-bouw aan de Bornsestraat 66
planologisch mogelijk in ruil voor de sloop van een schuur aan de Langemaatsweg 9 te Geesteren.
Portefeuille: wethouder Brand
8. Presentatie activiteiten Twence
Twence geeft een presentatie over haar activiteiten waarbij ook het strategisch beleidsplan dat
later dit jaar aan de raad zal worden aangeboden, wordt betrok-ken.
Portefeuille: wethouder Blokhuis
9. Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA inzake bomenkap Ottershagen
Lattrop
De fractie PvdA heeft verzocht dit onderwerp te behandelen tijdens een raads-commissie voor
opheldering en gedachtewisseling over de nu toch wel aan de orde lijkende illegaliteit van de
bomenkap.
Portefeuille: wethouder Brand
10. Raadsbrief 2019-19 programmeringsnotitie kwalitatieve wo-ningbouw Dinkelland
2019-2028
De VVD-fractie heeft verzocht dit onderwerp te agenderen voor een raadscom-missie om verduidelijking te krijgen over een aantal vragen waaronder aantallen nieuw te bouwen woningen.
Portefeuille: wethouder Blokhuis
11. Sluiting

Actualiteiten
Ingekomen aanvraag

− 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 in-geschreven. 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.
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, Grensweg 17
het uitbreiden van een landbouw16-05-2019
werktuigenloods
Saasveld, Postweg 13A

het bouwen van een landelijk bijgebouw

28-05-2019

Weerselo, Bornsestraat 20

het bouwen van een schuur

16-05-2019

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 gebruikgemaakt 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, Lange Voor 10
het verplaatsen van entree en magazijn van 29-05-2019
een supermarkt
Denekamp, Weerinkstraat 4 en 6

het plaatsen van een erker

29-05-2019

Deurningen, Viekboerweg 2

het splitsen van een woning

28-05-2019

Ootmarsum, Gasthuisstraat 2

het verbouwen van een garage naar een
galerie

03-06-2019

Ontwerp- omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen. Het betreft het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Denekamp, Johanninksweg 68A
het uitbreiden van een Max-air kas en nieuwbouw kantoor
bij bedrijfswoning
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.

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, Gravenallee 12
Rolstoel 2-daagse op 4 en 6 juni 2019
(startpunt)

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.BUIPBJOHANW68A-OW01) en op de gemeentelijke website www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen.

Deurningen, Saterslostraat 15

ontheffing stookverbod voor 2019 en 2020

Saasveld, centrum

carnavalsoptocht op 21 februari 2020

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.

Saasveld, Gravenallee

ontsteken paasvuur op 12 april 2020

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Verleende vergunning of ontheffing
Afgelopen periode zijn een of meer vergunningen en/of ontheffingen verleend. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij het gemeentebestuur. Dat kan gedurende 6 weken
na de verzending aan de aanvrager. Het betreft:
Waar?
Wat en wanneer?
Verzonden
Deurningen, Saterslostraat 15
ontheffing stookverbod voor 2019 en 2020 27-05-2019

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen. Het betreft het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Weerselo, Diepemorsweg 8
het renoveren en nieuwbouw met hardheidsverlaging en
realisatie van een spoelwaterverwerkingsinstallatie
De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) is van toepassing. Daarom is nu eerst een ontwerpvergunning opgesteld.
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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.
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen naar
voren brengen bij het college van burgemeester en wethou-ders. Wie nalaat om tijdig een zienswijze in te brengen, kan later niet alsnog beroep instellen als het definitieve besluit is genomen.

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend. 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 heeft eerst een ontwerpbesluit op de aanvraag ter inzage gelegen. De vergunning is ten op-zichte van dit eerder bekend gemaakte ontwerpbesluit ongewijzigd vastgesteld.
Met ingang van de dag na deze publicatie ligt het besluit met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Als u de stukken
wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken.
Er wordt afgeweken 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-VG01 ) en op de gemeentelijke website
www.dinkelland.nl/ruimtelijke- plannen.
Met ingang van de dag na terinzagelegging kan gedurende 6 weken beroep worden ingesteld
bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, door eventuele belanghebbenden:
- die, voor zover van toepassing, het niet eens zijn met wijzigingen ten opzichte van het
ontwerpbesluit;
- die eerder een zienswijze hebben ingediend met betrekking tot het ontwerp-besluit;
- die er niets aan konden doen dat zij niet eerder zienswijzen hebben ingebracht.
Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Als gedurende die
termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

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 “maatwerk-voorschriften” vaststellen. Een melding is ingediend voor een inrichting te:
Plaats, adres
Betreft:
Maatwerk?
Denekamp, Ahuisweg 10
het veranderen van een bedrijf; het
nee
bouwen van een melkstal

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 her-overweging 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.

