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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

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.

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.

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden: Mobiele telefoon, bril
Verloren:
Gouden oorbel, bril, 2x mobiele telefoon, 2x portemonnee

(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:

Blijf op de hoogte van het nieuws
uit Dinkelland!
Volg ons op Facebook, Twitter
en Instagram!

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:

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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Groep 8 van basisschool Willibrordus 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 vrijdag 9 juni bezocht groep 8 van de Willibrordus
uit Deurningen de raadzaal. De ‘journalist’ van de klas maakte hierover het volgende
verslag:
Excursie groep 8 basisschool Willibrordus Deurningen
“Wij zijn vrijdag 14 juni met onze groep naar het Gemeentehuis in Denekamp geweest. Eerst kregen
we uitleg en kregen we paar filmpjes te zien. Daarna gingen we een debat doen.
De stelling was, moeten de lantaarnpalen in Deurningen blijven staan of moeten ze weg? Er waren
twee kanten; de kant van voor en van tegen. Iedere kant had sterke argumenten. Hier een paar
voorbeelden: Als we de lantaarnpalen weg doen breken dieven sneller in (meer criminaliteit), en we
kunnen toch ook sensoren doen? Dat waren een paar voorbeelden. Maar de kant van voor had gewonnen.
Wij vonden het heel leuk en leerzaam. Bedankt voor deze leuke ochtend!”
Namens groep 8 van de Willibrordus,
Janne Klieverik

Waar?
Denekamp, Nicolaasplein

Officiële publicatie
Openbare vergaderingen

Verkeersbesluit

Openbare vergadering van de gemeenteraad
Op dinsdag 25 juni 2019 vergadert de raad in het gemeentehuis, Nicolaasplein 5 in Denekamp.
De vergadering begint om 19.30 uur. Wij nodigen u van harte uit om bij deze vergadering aanwezig te zijn. De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor iedereen ter
inzage in het gemeentehuis. Kunt u niet aanwezig zijn dan kunt u de vergadering ook volgen op
onze webcam via https://gemeenteraad.dinkelland.nll.
Agenda
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Informatie vanuit het college
4. Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking
5. Vragenhalfuur
6. Open debatronde
7. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 mei 2019
8. Vaststelling van de ingekomen stukkenlijst d.d. 11 juni 2019
9. Voorstel inzake afwijzen verzoek tot herziening bestemmingsplan voor kavel 4 in het huidige bestemmingsplan Gammelkeresweg 6-8 Deurningen
10. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Postweg 22 en Bornsestraat 66 Saasveld”
11. Voorstel inzake ontwerpbegrotingen 2020 Verbonden partijen
12. Voorstel inzake vaststellen Jaarstukken 2018 gemeente Dinkelland
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, Stroothuizerweg 37
Vliegerfeest van 27 t/m 29 september 2019
Deurningen, Gammelkerstraat 2

ontheffing stookverbod voor 2019 en 2020

Gemeente Dinkelland

Landgoed Twente Marathon op 12 oktober 2019

Lattrop-Breklenkamp,
Breemorsweg 14

Popcorn, het muziekfeest in de maïs op 14 september 2019

Burgemeester en wethouders hebben een of meer verkeersbesluiten genomen. Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant, te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.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?
Op zondag 23 juni 2019 worden in en rond Deurningen
Deurningen
wegen afgesloten in verband met de jaarlijkse Run Bike
Run.
Saasveld

Op 13 en 14 juli 2019 wordt het parkeren aan een gedeelte
van de Darfeldsweg en Gravenallee verboden. Tevens
wordt op een gedeelte van de Gravenallee en de Darfeldsweg de snelheid verlaagd naar 30 km/h in verband met het
festival weekend Dancing Bruins.

Lattrop

Op zondag 20 oktober 2019 wordt op een gedeelte van de
Frensdorferweg het parkeren verboden in verband met de
Jongkindloop.

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 wet-houders zijn voornemens om uit
te schrijven uit de basisregistratie personen:
Voorletter(s)
Geboren
Adres van registratie
Uitschrijving
en naam
per:
M.R. Wilmink
07-08-1974
Dorpsstraat 55A, Lattrop17-06-2019
Breklenkamp

E- mailservice en app “Berichten over uw buurt”

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, Nicolaasplein
afterparty soundgardens op 15 juni 2019
07-06-2019
Saasveld, weiland Gravenallee/
Bruins Dak d'r Af Festival en VolleybalDarfeldsweg; Sportpark Saasveldia toernooi van 12 t/m 14 juli 2019

Wat en wanneer?
Denekamp Undercover op 5 oktober 2019

11-06-2019

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 pu-blicatie 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
Kennisgeving meerjarenvergunning
Voor onderstaande, regelmatig terugkerende activiteit is indertijd een vergunning ver-leend
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.

Aanvraag omgevingsvergunning
Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de zogenaamde re-guliere
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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
Deurningen, Deurningerstraat 46
het kappen van 2 eiken
03-06-2019
Deurningen, Vliegveldstraat N737

het realiseren van een onderdoorgang

04-06-2019

N737 tussen Deurningen en
Enschede

het reconstrueren van de N737 en aanpassen van de omliggende waterhuishouding

07-06-2019

Ootmarsum, Stobbenkamp 61

het plaatsen van een carport aan bestaande
garage

13-06-2019

Verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure een of meer omgevingsvergunningen verleend. Belangheb-benden 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 be-zwarentermijn is verstreken. Alleen van een omgevingsvergunning om te bouwen mag doorgaans meteen
gebruik gemaakt worden. Maar wie begint te bouwen zolang de be-zwarentermijn nog niet is
afgelopen, bouwt wel op eigen risico.
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Waar?
Project
Verzonden
Denekamp, Ahuisweg 10
het wijzigen van een reeds verleende
11-06-2019
bouwvergunning voor het bouwen van
een ligboxenstal
Lattrop-Breklenkamp, Brekkelerveldweg kadastraal bekend sectie
L, nr. 271

het realiseren van een uitrit

07-06-2019

Rossum, Hondeborgweg 7

het kappen van een eik

06-06-2019

Weerselo, Bisschopstraat 21

het kappen van 1 eik en 3 berken

07-06-2019

Weerselo, Siemertsteeg 11

het kappen van twee eiken

14-06-2019

Omgevingsvergunningen; besluit intrekking of
wijziging, reguliere voorbereidingsprocedure
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:
Waar?
Project
Verzonden
Denekamp, De Alerdink 29
het uitbreiden van een woning, 11
14-06-2019
februari 1998
Nutter, Vlasreutenweg 3

het bouwen van handelveeschuur en
14-06-2019
kapschuur t.v.v. een schuur, 2 augustus 2005

Ootmarsum, Cobbingstraat 9

het vergroten van een woonhuis met terras- 14-06-2019
overkapping, 1 mei 2007

Ootmarsum, Kloosterstraat 7, 9,
11 en 13

verbouw gedeelte voormalig internaat14-06-2019
gebouw tot 4 appartementen, 16 maart 2004

Oud Ootmarsum, De Mors 96

het bouwen van een winstation, 11 november 2003

14-06-2019

Rossum, Vospeldijk 3

het gedeeltelijk verbouwen van een woonboerderij, 30 mei 2002

14-06-2019

Weerselo, Alofssteeg 4

het bouwen van een vleesvarkensschuur,
18 december 2001

14-06-2019

Weerselo, Hilbertweg 5

het plaatsen van een overkapping,
20 januari 2004

14-06-2019

Weerselo, Vengraven 12

het gedeeltelijk vergroten van een
garage/berging, 9 januari 2007

14-06-2019

Weerselo, Oude Weerseloseweg 4

het bouwen van een woning met
opstallen t.v.v. een bestaande boerderij
met opstallen, 18 november 2002,

14-06-2019

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend. Het betreft het navolgende project:
Project
Plaats, adres
Saasveld, Holscherdijk 2
het uitbreiden van een varkensstal
De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepa-ingen
omgevingsrecht (Wabo) is van toepassing. Daarom heeft eerst een ontwerpbesluit op de aanvraag ter inzage gelegen. De vergunning is ten opzichte 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.
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 ontwerpbesluit;
- 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 besluit lozingen buiten inrichtingen
(Bodemenergiesystemen)
Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of
het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een melding van de activiteiten.
Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot open bodemenergiesystemen wel nog
zogenoemde “maatwerkvoorschriften” vaststellen. Een melding is ingediend voor :
Plaats, adres
Betreft:
Maatwerk?
Deurningen, Vlijertsdijk 6
het realiseren van een gesloten
nee
bodemenergiesysteem

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 on-omkeerbare 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.

