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Overzicht spreekuren Dinkelland:
enkel telefonisch!
In onze gemeente worden verschillende spreekuren gehouden. Deze spreekuren
vinden voorlopig enkel telefonische plaats.
Spreekuren in het gemeentehuis in Dinkelland

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.

Spreekuur
Schuldhulpverlening Stadsbank
Oost Nederland
Voor informatie en vragen over schulden.

Donderdag in de even weken van
9.00 tot 11.00 uur.
088-7663666

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

Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.
06-25707950 (Marloes Bokkerink)
0625653775 (Suzan Brummelhuis)

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

Woensdag in de even weken van
10.00 tot 12.00.
06-55429788 (Marleen Stroot)

Tijdelijke afsluiting van de Wiefferweg bij
Deurningen vanaf 8 februari

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

Locatie en tijd*

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

ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl
038-4540130 (maandag tot en met
vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur dinsdag
en donderdag van 13.30 tot 15.00 uur
maandag en woensdag van 18.30 tot
20.00 uur

Voedselbank
Een aanvraag indienen kan via uw hulpverlener of bewindvoerder, of bij de
cliëntcommissie.
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.
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

In de Wiefferweg bij Deurningen is een verzinkbare paal geplaatst
om sluipverkeer op de weg tegen te gaan. De verzinkbare paal
staat in de Wiefferweg tussen de Vliegveldstraat en de Kerkweg,
ter hoogte van de Deurningenbeek.

Servicepunt vrijwillige inzet
Voor vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties, verenigingen, e.d. Voor info en ondersteuning van het inschrijven als
vrijwilliger tot informatie over het vinden en behouden van vrijwilligers.

In week 6 (vanaf 8 februari) wordt de installatie in werking gezet. Dit betekent dat de Wiefferweg (tussen Vliegveldstraat en Kerkweg) vanaf dat
moment alleen nog gebruikt kan worden door bestuurders die in het
bezit zijn van een afstandsbediening om de verzinkbare paal te bedienen. Fietsverkeer, maar ook de hulpdiensten, worden niet belemmerd
en houden gewoon toegang.

Kliëntenraad Almelo
Voor mensen met een bijstandsuitkering
of die vallen onder de wet sociale werkvoorziening. De Kliëntenraad beantwoord vragen en geeft onafhankelijk
advies.

@Dinkellandinfo

facebook.com/
gemeente.dinkelland

Spreekuur

Locatie en tijd*

* Onder voorbehoud van wijziging door vakanties e.d.

gemeentedinkelland

Spreekuren op een andere locatie in Dinkelland (gratis)

Belanghebbende bewoners en grondeigenaren zijn geïnformeerd over
de wijze waarop zij in het bezit kunnen komen van een afstandsbediening. Voor meer informatie kunt u bellen naar de gemeente Dinkelland
(0541) 854 100.

Elke werkdag tussen 09.00 en 10.00 uur
sociaalteamdinkelland@wijindebuurt.nl
085-0514052

Elke donderdag tussen
09.00 en 10.00 uur
06-34360624 (Marc Oude Vrielink)

Elke woensdag
van 13.30 tot 15.30 uur.
servicepuntdinkelland@swtd.nl
085-0479404

Maandag, woensdag en vrijdag
van 10.00 tot 12.00 uur.
info@almelosociaal.nl
0546-456909

* Onder voorbehoud van wijziging door vakanties e.d.

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden:
Verloren:

Storingen rioolgemaal:
06-54933882

Afhalen pakket van 15.00 tot 15.30 uur.
06-23502124 of
06-28654732

scootmobiel, 2 fietsen
portemonnee , kentekenbewijs

(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:

Brandweer Twente zoekt nieuwe vrijwilligers

weer? Kijk dan op www.werkenbijbrandweertwente.nl en word ook vrijwilliger bij de warmste werkgever van Nederland!

De sirene gaat. Klinkt als… Brandweer Twente! Ben jij ON FIRE? Brandweer Twente zoekt voor 18 kazernes collega’s die zich willen inzetten
voor een veilig Twente. Op maandag 1 februari trapt Brandweer Twente
de online campagne voor het werven van vrijwilligers af. Word vrijwilliger bij de warmste werkgever van Nederland!

Solliciteren kan tot en met maandag 1 maart. Op zaterdag 13 februari organiseert Brandweer Twente een online informatiebijeenkomst waarvoor je je
via de site kunt opgeven.

Werken bij de brandweer is uitdagend, afwisselend en dankbaar. Wij zoeken
enthousiaste en gedreven vrijwilligers voor de kazernes van Boekelo, Borne,
De Lutte, Delden, Den Ham, Denekamp, Diepenheim, Enter, Glanerbrug, Goor,
Haaksbergen, Holten, Nijverdal, Oldenzaal, Ootmarsum, Tubbergen, Vriezenveen en Wierden.
Twente kan op jou rekenen!
Voor de meeste kazernes zoeken we brandweervrijwilligers die binnen enkele
minuten voor een uitruk op de kazerne kunnen zijn (op basis van vrije opkomst). Je wordt onderdeel van hecht team binnen een kazerne. Je ontvangt
als vrijwilliger een vergoeding voor opleiding, oefeningen en wanneer je
wordt ingezet bij een calamiteit. Je inzet als vrijwilliger is cruciaal, de inwoners
van Twente rekenen altijd op de brandweer.
Kom werken bij de warmste werkgever van Nederland
Wil jij maatschappelijk relevant zijn? Je als brandweervrijwilliger inzetten voor
mens en dier in Twente? Laten we samen uitzoeken hoe we dat slim kunnen
combineren met jouw studie of baan, jouw levensstijl en thuissituatie. Ben je
benieuwd hoe een gezinsleven te combineren is met de vrijwillige brand-
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den van de communicatiecampagne Terugwinnaars. Ben jij je bewust van de voordelen van
het scheiden van afval? En wil je hierin het goede voorbeeld geven? Dan zijn wij op zoek naar
jou!
We zoeken 4 nieuwe gezichten
Wij lanceren dit jaar nieuw communicatiemateriaal waarop Dinkellanders te zien zijn. Want
goed voorbeeld doet volgen en het is toch veel leuker om jezelf of een bekende te zien dan
een model? Wethouder Ben Blokhuis is een van de gezichten. Word jij een van de andere gezichten of ken jij iemand die hier geschikt voor is? Laat het ons vooral weten.
Waarvoor gebruiken we de foto’s?
Jouw foto gebruiken we in onze communicatie-uitingen over Terugwinnaars. Dit kan zijn op
een poster, op onze website, social media of in de krant.
Wanneer is de fotoshoot?
Er wordt een fotoshoot georganiseerd waar we alle beelden gaan maken. Deze vindt afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen naar verwachting plaats in de week van 2226 februari. De definitieve datum wordt pas gepland wanneer er meer zekerheid is over de
coronamaatregelen.

Word jij het gezicht van Terugwinnaars?
Samen met ROVA zijn we de aanpak Terugwinnaars gestart. Hiermee willen we onze inwoners stimuleren om hun afval nóg beter te scheiden. Want hoe beter we ons afval
scheiden, hoe meer nieuwe producten we van de grondstoffen kunnen maken. En hoe
beter het is voor het milieu.
Dit doen we graag samen met jou! Wij zijn op zoek naar inwoners die het gezicht willen wor-

Officiële publicatie
Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de raadscommissie Sociaal
Domein en Bestuur
Op dinsdag 9 februari 2021 om 19.30 uur* vergadert de raadscommissie Sociaal Domein en
Bestuur digitaal. 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. Voor nadere informatie hierover
kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@dinkelland.nl. U kunt de vergadering ook volgen op onze webcam via gemeenteraad.dinkelland.nl.
* I.v.m. de corona-actualiteiten kan dit tijdstip mogelijk worden vervroegd naar 19.00 uur. Houd
hiervoor de website in de gaten.
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 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: burgemeester Joosten, wethouder Duursma
5. Voorstel inzake vaststellen Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Dinkelland
2021
Op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening dient middels een verordening door
de gemeenteraad een termijn vastgesteld te worden waarbinnen een besluit moet worden genomen over het wel of niet toekennen van schuldhulpverlening.
Het college heeft de raad verzocht de termijn na het eerste gesprek over de hulpvraag voor
schuldhulpverlening vast te laten stellen op maximaal 8 weken.
Portefeuille: wethouder Duursma
6. Voorstel inzake restauratie Huize Keizer en Heemhoes
De gemeente Dinkelland heeft de wettelijke verplichting monumenten die in eigendom zijn
van de gemeente te onderhouden. Voor het behoud van de twee panden aan het Kerkplein 2
en 4 in Denekamp is een restauratie nodig om deze monumenten te behouden voor de toekomst.
Portefeuille: wethouder Blokhuis
7. Voorstel inzake wensen en bedenkingen met betrekking tot de oprichting van een
Stichting Twenteboard (stukken worden nagezonden)
Portefeuille: wethouder Brand
8. Sluiting

Aanmelden?
Ben jij of ken jij iemand die interesse heeft? Stuur dan uiterlijk vrijdag 12 februari een mail
naar afval@noaberkracht.nl. Vermeld bij aanmelding leeftijd en woonplaats. Daarnaast willen
we graag weten op welke dagen in de week van 22-26 februari je beschikbaar bent en op
welk telefoonnummer je bereikbaar bent.
Meer informatie over Terugwinnaars?
www.terugwinnaars.nl
www.dinkelland.nl/terugwinnaars

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, Kerkplein nabij
het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg
huisnummer 2 en 4
van 1 maart tot 1 augustus 2021

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, Kerkplein nabij huishet plaatsen van voorwerpen op de
26-01-2021
nummer 2 en 4
openbare weg van 1 maart tot 1
augustus 2021
Ootmarsum, Kerkplein 23

ontheffing terras

29-01-2021

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
Deurningen, Vliegveldstraat 9
het kappen van twee eiken
14-01-2021
Rossum, perceel tussen Kerkewei 2
en Grotestraat 41

het aanleggen van een vuilvanger

22-01-2021
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Weerselo, De Aanleg 2

het kappen en snoeien van vier bomen 22-01-2021

Weerselo, Lemseloseschoolweg 22

het verleggen van een duiker/inrit

21-01-2021

Weerselo, Oude Weerseloseweg 2

het vervangen van het pannen dak
door rieten dak en het plaatsen van
een dakkapel

21-12-2020

Weerselo, Legtenbergerstraat 9

het plaatsen van een stallingsruimte/
opslagruimte

19-12-2020

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
Ootmarsum, Oostwal 24
het herontwikkelen Klooster Maria
27-01-2021
Ad Fontes
Tilligte, Kerkepad 26

het bouwen van een woning

29-01-2021

Weerselo, Bisschopstraat en Bornsestraat (kruising)

het kappen van bomen

28-01-2021

Weerselo, Ootmarsumsedijk nabij
huisnr. 8

het kappen van een beuk

25-01-2021

Weerselo, Oude Weerseloseweg 2

het vervangen van het pannendak
door rieten dak en het plaatsen van
een dakkapel

27-01-2021

Rectificatie verleende omgevingsvergunning
voor het plaatsen van zonnepanelen op eigen grond.
In de publicatie van 28-01-2021 staat over het plaatsen van zonnepanelen op eigen grond,
wordt per abuis Deurningerstraat 43 in Deurningen met verzenddatum 21-01-2021 genoemd
dit had Vliegveldstraat 43 in Deurningen moeten zijn.

Ruimtelijk beleid
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied,
Langkampweg 5”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Langkampweg 5”.
Het ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk om binnen een bestaande schuur op het
erf Langkampweg 5 te Tilligte twee boerderijkamers te realiseren.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 5 februari 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, ver-

zoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken met de receptie 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.BUIBPLANGKAMPWG5-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.
Jacobi van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541854100.
Vragen?
Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis.
Voor inhoudelijke vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. R. Jacobi van
het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100.
Burgemeester en wethouders voornoemd

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.

