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Gemeente Dinkelland
Nicolaasplein 5
Postbus 11, 7590 AA Denekamp
t. (0541) 854100
f. (0541) 854320
e. info@dinkelland.nl
i. www.dinkelland.nl

Telefonisch bereikbaar:
ma t/m do: 08.30 - 17.00 uur
Vrij: 08.30 - 12.30 uur
Openingstijden burgerzaken:
Ma: 08:30-11.00 uur (op afspraak)
Di: 08.30-12.30 uur (op afspraak)
14.00-17.00 uur (op afspraak)
17.00-19.30 uur (vrije inloop)
Wo: 08.30-12.30 uur (vrije inloop)
Do: 08.30-12.30 uur (vrije inloop)
14.00-16.30 uur (op afspraak)
Vrij: 08.30-11.00 uur (op afspraak)

@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:

Inloopavond ontwerp-bestemmingsplan Rotonde Bisschopsstraat-Bornsestraat
Het ontwerpbestemmingsplan "Rotonde Bisschopstraat-Bornsestraat" ligt
ter inzage. Het bestemmingsplan voorziet in het vervangen van het kruispunt Bisschopstraat (N343)-Bornsestraat-Abdijweg door een rotonde. Het
vervangen van het kruispunt in de Bisschopstraat (N343)-Bornsestraat-Abdijweg door een rotonde draagt bij aan het verbeteren van de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid. Tevens draagt de rotonde bij aan de
oversteekbaarheid van de N343 en daarmee de leefbaarheid van de kern
Weerselo.
Donderdagavond 5 september is de inloopavond van het ontwerp-bestemmingsplan bij Partycentrum Ensink, Lemselosestraat 4 in Weerselo. De inloopavond start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.
Tijdens de inloopavond kunnen vragen gesteld worden die over de planning
en werkzaamheden van de rotonde gaan. .

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

Locatie en tijd*

Schuldhulpverlening Stadsbank
Oost Nederland
Voor informatie en vragen over schulden.

Donderdagochtend in de even weken
van 9.00 tot 11.00 uur.
Gemeentehuis Dinkelland.

Consulent Werkplein Almelo
Voor informatie en vragen over
re-integratie (werk)

Woensdagochtend
van 10.00 tot 12.00 uur.
Gemeentehuis Dinkelland.

Consulent Werkplein Almelo
Voor informatie en vragen over
uitkeringen, bijzondere bijstand, e.d.

Woensdagochtend in de even weken
van 10.00 tot 12.00.
Gemeentehuis 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*

NIEUW!
Openbaar Vervoer (OV-ambassadeurs)
Voor informatie en vragen over reizen
met het openbaar vervoer en het gebruik van de OV-chipkaart.

Elke eerste dinsdag van de maand van
10.00 tot 11.30 uur.
Bibliotheek in het Kultuhus in Denekamp, Oranjestraat 12.

Voedselbank
Pakket afhalen. Een aanvraag indienen
kan via uw hulpverlener of bewindvoerder, of bij de cliëntcommissie via tel. 0623502124 of 06-28654732

Elke vrijdagmiddag van 15.00 tot 15.30
uur. Afhaalpunt Rode Kruis Dinkelland-Oldenzaal, Nordhornsestraat 64,
Denekamp.

Sociaal team (Wij in de buurt)
Voor informatie en vragen over o.a.:
opvoeding van kinderen, (dreigende)
financiële problemen of ondersteuning
bij de zorg voor een zieke partner.

Elke werkdag tussen 09.00 en 10.00 uur.
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 hulp en uitleg bij:
1. brieven van o.a. de gemeente
2. invullen van formulieren: aanvraag
kwijtscheldingen, toeslagen en
gemeentelijke voorzieningen
3. onderzoek of je recht hebt op toeslagen/ voorzieningen van de gemeente
4. opstellen van bezwaarschriften
* Onder voorbehoud van wijziging door vakanties e.d.

Elke donderdag in de oneven weken,
09.00 tot 10.30 uur.
Kulturhus Denekamp, Oranjestraat 21.
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Werkzaamheden aan de Vliegveldstraat beginnen
weer

Een mening over wat er in de gemeente Dinkelland speelt?

Vanaf 9 september starten de werkzaamheden weer tussen de rotonde Technology
Base en de kruising met de Oldenzaalsestraat (N342) ter hoogte van Hotel Restaurant
Frans op den Bult. Meer informatie vindt u op www.overijssel.nl/n737

Vindt u iets van dingen die in onze gemeente gebeuren, zaken waar de gemeente een
rol in speelt? En wilt u uw mening daarover geven, of op een eenvoudige manier input
geven over onderwerpen die in de gemeente gaan spelen? Dat kan! Meld u dan aan
voor het Dinkellandpanel. Dit is een online panel dat de gemeente Dinkelland enkele
keren per jaar per mail benadert om mee te werken aan een online enquête van de gemeente.

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

Officiële publicatie
Openbare vergadering
Openbare vergadering van de raadscommissie Sociaal
Domein en Bestuur
Op dinsdag 10 september 2019 om 19.30 uur vergadert de raadscommissie Sociaal Domein en
Bestuur in de raadszaal van het gemeentehuis van Dinkelland te 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 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 mevrouw A.M.T. ten Dam
of bij de griffier de heer O.J.R.J. Huitema. U kunt de vergadering ook volgen op onze webcam via
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 stel-len. 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 kennis nemen van de ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst
Twente
De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente heeft conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling haar ontwerp-begroting 2020 aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt de gelegenheid geboden om hun wensen
en bedenkingen, middels een zienswijze, te uiten. Het college stelt voor een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2020 vanwege het ontbreken van een onderbouwing van de noodzaak van de opgenomen uitbreiding van 1 fte formatieve ruimte voor overhead.
Portefeuille: burgemeester Joosten
6. Voorstel inzake voorzetting samenwerkingsovereenkomst sociale zekerheid AlmeloDinkelland-Tubbergen
Het contract met de gemeente Almelo voor de uitvoering van de participatiewet loopt af op 1
januari 2020. Om een goede afweging te kunnen maken over de toekomstige or-ganisatie van
de participatiewet wordt voorgesteld het contract met een jaar te verlen-gen. In die periode worden scenario's uitgewerkt.
Portefeuille: wethouder Duursma
7. Raadsbrief 2019-30 beantwoording schriftelijke vragen fractie Lokaal Dinkelland inzake kerkenvisie
De fractie Lokaal Dinkelland heeft verzocht dit onderwerp te agenderen voor een raadscommissie om de mogelijkheid te bespreken samen met de kernen één gezamenlijke nota kerkenvisie
over de kerkgebouwen op te stellen. Het voorgestelde beschikbaar te stellen bedrag ad € 25.000,- kan in gezamenlijkheid wellicht efficiënter worden benut dan het beschikbaar stellen van een
deelbedrag voor elke kern of kerkgemeenschap.
Portefeuille: wethouder Duursma
8. Sluiting

Actualiteiten
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
Oud Ootmarsum, Laagsestraat 56 drank- en horecavergunning
02-09-2019

Meld u aan voor het Dinkellandpanel!

Wij willen graag weten wat onze inwoners belangrijk vinden. Dit vragen wij uit via het Dinkellandpanel iedere inwoner van de gemeente Dinkelland van 16 jaar of ouder kan deelnemen. Als we nieuwe plannen ontwikkelen, of als we een bestaande werkwijze evalueren,
kunnen we besluiten het panel in te schakelen. Ieder onderzoek is gekoppeld aan een onderwerp dat betrekking heeft op onze gemeente. Denk bijvoorbeeld aan zorg, milieu, communicatie, evenementen, parkeergelegenheid, woningbouw, wegenonderhoud, veiligheid,
groen en water.
Privacy
De gemeente Dinkelland houdt zich aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig
zijn bij ons en dat deze alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn aangevraagd.
Leden van het Dinkellandpanel ontvangen geen overbodige e-mail of reclame. Ook wordt
hun e-mailadres niet aan derden verkocht of voor andere doeleinden gebruikt dan voor het
Dinkellandpanel. Bij vragen kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van de gemeente Dinkelland.
Praat en denk mee!
We zijn op zoek naar nieuwe leden voor het panel. Woont u in Dinkelland en lijkt het u leuk
of vindt u het belangrijk om met ons mee te denken of uw mening te geven over zaken die
in de gemeente spelen? Meld u dan aan op https://exploratio.nl/signup/dinkelland
Per e-mail krijgt u bericht wanneer een nieuwe peiling start.
Hebt u vragen of wilt u meer informatie over het Dinkellandpanel? Dan kunt u contact opnemen met de heer R. van den Berg via tel. (0546) 854 100.

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.

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, Nijverheidsstraat 14
het plaatsen van een proceswatertank t.v.v. 19-08-2019
een niet meer in gebruik zijnde silo
Denekamp, Stroothuizerweg 29

het kappen van 5 eiken

22-08-2019

Lattrop-Breklenkamp, Spiekweg 8

het herbouwen van een schuur

26-08-2019

Lattrop-Breklenkamp, Disseroltweg 25

het uitbreiden van een woning

26-08-2019

Saasveld, Bornsestraat 30

het kappen van bomen

27-08-2019

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, Brandlichterweg 75
het kappen van bomen
28-08-2019
Ootmarsum, Almelosestraat 49

het bouwen van een woning met schuur

27-08-2019
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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.

