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Telefonisch bereikbaar:
ma t/m do: 08.30 - 17.00 uur
Vrij: 08.30 - 12.30 uur
Openingstijden burgerzaken:
Vanwege de maatregelen tegen
het coronavirus hebben wij onze
dienstverlening aangepast. Zo
kunt u alleen op afspraak terecht.
Kijk voor de openingstijden en andere wijzigingen in de dienstverlening op
www.dinkelland.nl/informatie-coronavirus of neem telefonisch contact op.

Drie vragen aan…
Corona raakt ons allemaal. In ons werk, onze vrije tijd en het
contact met familie, vrienden en collega’s. Het is voor iedereen lastig. Dus we moeten het samen volhouden. Daarom
vragen we onze inwoners om hun ervaringen te delen, door
het beantwoorden van drie vragen.
Dit keer vertelt Jan Weda, manueel therapeut en personal trainer in Denekamp, hoe hij de coronaperiode beleeft.

Hoe kijk je terug op de afgelopen periode?
“Als een periode waarin het belang van gezondheid ineens extra duidelijk
werd. De praktijk was echter in de eerste lockdown grotendeels gesloten en
daarom onderhielden mijn collega’s en ik veel telefonisch contact met patiënten. Mijn online vitaliteitscoaching pakte goed uit. Ik coach sindsdien niet alleen mensen uit de buurt, maar uit het hele land.
Mijn collega’s en ik van Fysio360 hebben bovendien de opleiding ‘revalidatie
na covid19’ gevolgd om de patiënten zo goed mogelijk te begeleiden. In de
tweede lockdown mogen fysiotherapiepraktijken geopend blijven, maar we
hebben nu al meerdere keren meegemaakt dat patiënten positief testten op
corona. Dan moeten wij in quarantaine en dat kost tijd. Verder klaag ik absoluut niet. Wij kunnen onze patiënten blijven helpen. Ik zie in de praktijk hoe
zwaar mensen in de overbelaste zorg het hebben, ondernemers die hun zaken
moeten sluiten, thuiswerkende ouders die hun kinderen thuisonderwijs moeten geven en jongeren die beperkt worden in hun bewegingsvrijheid.”
Heeft de coronatijd ook iets positiefs gebracht?
“Vooral tijdens de eerste lockdown zag ik verheugende dingen: er werd meer
gewandeld en gefietst, men trok er meer op uit. Ook was er meer betrokkenheid; mensen keken meer naar elkaar om, ze kregen ineens rust in gejaagde
levens. Het gezinsleven kwam op de voorgrond. Maar de tweede lockdown
moet niet veel langer meer duren, heb ik het idee. Vooral het gemis van het
sociale leven wordt steeds nijpender. We hebben bij Fysio360 trouwens van
de gelegenheid gebruik gemaakt om de praktijk te renoveren. Modern, licht,
open: we zijn heel tevreden met hoe het er nu uitziet. De praktijk lijkt wel twee
keer zo groot.”
Wat kunnen we doen om het samen vol te houden?
“Werk aan je gezondheid zodat je immuunsysteem zo goed mogelijk blijft
werken. Dat heeft met verschillende aspecten te maken. Mijn tips: blijf in beweging, zorg voor voldoende slaap, eet groente en fruit en supplementeer
vitamine D3 en C. Vitamine D is sowieso een goed plan als de R in de maand
is, vanwege het tekort aan zonlicht. Probeer deze tips eens uit en ervaar wat
ze met je doen. De meeste mensen weten niet eens hoe fit ze kunnen zijn als
ze op deze dingen letten. Juist die extra’s kunnen het verschil maken.”
”
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Storingen openbare ruimte
Buiten kantooruren:
06-54975991

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden:
Verloren:

armband
mobiel

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

(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:

Veilig naar buiten, juist nu

- Neem een mobiele telefoon mee zodat je om hulp kunt bellen als dat nodig
is

Even eruit en een frisse neus halen, vooral doen! Juist nu we zoveel mogelijk thuisblijven is het extra belangrijk om te blijven bewegen. Dat
draagt bij aan je gezondheid, op fysiek, emotioneel en mentaal vlak. We
kunnen voorlopig nog niet terecht in de sportschool of bij de sportverengingen en dus gaan veel mensen wandelen, hardlopen of fietsen. “Het
is onderweg wel belangrijk om rekening te houden met elkaar en alert
te zijn”, geeft wethouder Ben Blokhuis aan. “Zorg dat je goed zichtbaar
bent, vooral in de schemering of als het donker is. En houd zelf ook je
omgeving in de gaten.”

Te voet:
- Draag reflecterende kleding én zorg voor verlichting aan je kleding, want
reflectie werkt alleen op een korte afstand als er ander licht op valt.
- Kies een route waar zo min mogelijk gemotoriseerd verkeer komt
- Loop tegen het verkeer in (behalve in onoverzichtelijke bochten) en ga in
de berm stilstaan als er een auto aankomt
- Denk ook aan verlichting/reflectie voor je wandelwagen of hond

Enkele tips zijn:
- Ga bij voorkeur als het buiten licht is.
- Gebruik naast je ogen ook je oren; sluit je niet van de buitenwereld af met
een hoofdtelefoon

Officiële publicatie
Actualiteiten
Ingekomen aanvraag
Afgelopen periode zijn een of meer aanvragen binnengekomen. De stukken

Op de fiets:
- Draag reflecterende kleding om extra op te vallen
- Vermijd drukke openbare wegen en probeer zoveel mogelijk op goed
verlichte fietspaden te fietsen
- Kies routes die je kent
- Zorg ervoor dat je fietsverlichting werkt en reflectoren op je fiets zitten.

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?
Deurningen, Deurningerstraat 62
ontheffing stookverbod 2021 en 2022
Deurningen, Gammelkeresweg 18

ontheffing stookverbod 2021 en 2022

Lattrop-Breklenkamp, Hoofdstraat 9

ontheffing stookverbod 2021 en 2022
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Lattrop-Breklenkamp, Korenmorsweg 30 ontheffing stookverbod 2021 en 2022
Lattrop-Breklenkamp, Spiekweg

ontheffing stookverbod

Weerselo, Lemseloseschoolweg 16

ontheffing stookverbod 2021 en 2022

het verbouwen van een kantoor

29-12-2020

Weerselo, Lemseloseveldweg 4

het bouwen van een woning ter
23-12-2020
vervanging van een bestaande woning

Omgevingsvergunning; verlenging beslissingstermijn

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, Gammelkeresweg 18 ontheffing stookverbod voor 2021 en 2022 14-01-2021
Deurningen, Deurningerstraat 36

ontheffing stookverbod voor 2021 en 2022 13-01-2021

Deurningen, Deurningerstraat 62

ontheffing stookverbod voor 2021 en 2022 14-01-2021

Lattrop-Breklenkamp, Kommiezendijk 8

ontheffing stookverbod voor 2021 en 2022 14-01-2021

Ootmarsum, Vasserweg kadas
traal bekend sectie A, nr. 2341

ontheffing stookverbod voor 2021 en 2022 14-01-2021

Tilligte, Gruttoweg 6

ontheffing stookverbod voor 2021 en 2022 14-01-2021

Weerselo, Lemseloseschoolweg 16 ontheffing stookverbod voor 2021 en 2022 13-01-2021
Lattrop-Breklenkamp, Korenmorsweg 30

Weerselo, Echelpoelweg 7

ontheffing stookverbod tot en met 13 janu- 15-01-2021
ari 2023

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

Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de zogenaamde reguliere
voorbereidingsprocedure. Er moet dan in principe binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag worden beslist. Maar die termijn kan zo nodig worden verlengd. Tegen een beslissing
om een termijn te verlengen kan alleen bezwaar gemaakt worden door degene die daarbij een
belang heeft dat los staat van het te nemen besluit.
Burgemeester en wethouders hebben de beslissingstermijn verlengd met betrekking tot een
aanvraag om omgevingsvergunning voor:
Waar?
Project
Ingekomen
Weerselo, Bisschopstraat 12
het bouwen van 4 vrijstaande en zes
23-10-2020
twee-onder-een-kapwoningen

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
het vervangen en uitbreiden van een
18-01-2021
Denekamp, Meester Berninkstraat 14
aanbouw
Oud Ootmarsum, Goudkampsweg 8

het bouwen van een schuur

12-01-2021

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.

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, Enktermorsweg 4A
het bouwen van een woning met
30-12-2020
inwoning
Agelo, Voortsweg 1

het bouwen van een bedrijfswoning

31-12-2020

Denekamp, De Loaboer, kavel 13

het bouwen van een woning

28-12-2020

Denekamp, Meester Berninkstraat 14 het vervangen en uitbreiden van een
aanbouw

07-01-2021

Denekamp, Schotbroekweg nabij nr. 2 het plaatsen van een historisch
kunstwerk

12-01-2021

Denekamp, Westerhoekweg 12

het bouwen van een landbouwmachineberging met opslagruimte

23-12-2020

Denekamp, Zuudplas, kavel C4

het bouwen van een woning

30-12-2020

Deurningen, Withagsmedenweg
nabij nr. 2

het aanleggen van een gronddam

07-01-2021

Nutter, Steenbergweg 5

het kappen van een elzensingel

27-12-2020

Rossum, Loosteresweg, kadastraal
bekend gemeente Weerselo, sectie
U nr. 130

het bouwen van een rood voor rood
woning

30-12-2020

Weerselo, Bornsestraat 20

het kappen van een eik

23-12-2020

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.

