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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…

voor individuele gesprekken met bewoners en deelnemers. Zo horen we verhalen die voor hen heel belangrijk zijn, helemaal in deze spannende tijd. Ik
hoop van harte dat we zoveel van die persoonlijke gesprekken kunnen blijven
voeren, ook als het de bezigheden hier weer drukker worden. Want meer reuring op het erf zouden we weer erg leuk vinden.”

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 Wat kunnen we doen om het samen vol te houden?
vragen we onze inwoners om hun ervaringen te delen, door Wat wij ook altijd tegen de deelnemers van Boerderijcampus zeggen: kijk altijd
naar de positieve kanten van de situatie waar je je in bevindt. Kijk eens op wat
het beantwoorden van drie vragen.
Dit keer vertelt Ellen Ekkelboom, persoonlijk begeleider op
Boerderijcampus locatie erve Meinders in Tillige, hoe zij de coronaperiode beleeft.

voor prachtige plek we zijn, hoeveel ruimte er is, hoe mooi het is op Erve Meinders en hoe leuk we het met elkaar hebben. Bovendien zijn de eerste deelnemers, bewoners en enkele collega’s al gevaccineerd. Dat biedt perspectief! Ik
ben ervan overtuigd dat er licht aan het eind van de tunnel is.”

Hoe kijk je terug op de afgelopen periode?
Terug? We zitten er nog middenin. Telkens als er nieuwe maatregelen bekend
worden gemaakt, moeten we weer schakelen. Op Erve Meinders gaan zowel
bewoners als deelnemers van buiten naar de dagbesteding. In de eerste lockdown was de dagbesteding dicht, maar deze keer niet. Gelukkig maar, want
voor de deelnemers is dagbesteding belangrijk voor de structuur. Verschil is
dat de bewoners en deelnemers van buiten niet meer samen naar de dagbesteding gaan; de groepen zijn nu gescheiden. De sfeer op Boerderijcampus is
overigens goed. Iedereen is blij dat de dagbesteding open is. Wel zitten de
deelnemers elke keer weer vol spanning voor de tv tijdens persconferenties:
mogen we naar de dagbesteding of moeten we weer thuisblijven?”
Heeft de coronatijd ook iets positiefs gebracht?
We hebben veel geleerd van de rust die deze periode heeft gebracht. De deelnemers ‘moeten’ niks. Er zijn geen bestellingen van klanten, geen gasten op
het erf en de winkel is dicht. Bewust of onbewust maken we daarom meer tijd

@Dinkellandinfo

Uitnodiging bijeenkomst Landschapsdeal
Noordoost Twente

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:

Op 18 februari 2021 vindt een online bijeenkomst plaats over verduurzaming van de landbouw en de kansen voor duurzaam beheer van het
coulisselandschap in Noordoost Twente. In tijden waarin veel gevraagd
wordt van de landbouw om bij te dragen aan maatschappelijke doelen,
zoals biodiversiteit, de klimaatopgave en waterkwaliteit, willen we meer
inzicht geven in de rol die de landbouw speelt in het landschapsbeheer.
Daarbij besteden we ook aandacht aan de kansen die ontstaan voor behoud van het landschap tegen een eerlijke beloning voor het beheer.

na aanmelding.
Vanuit de Landschapsdeal Noordoost Twente werken we samen met de landbouwsector aan beheer van het landschap tegen een eerlijke beloning. Deze
bijeenkomst is bedoeld voor agrarisch ondernemers, landschapsbeheerders,
eigenaren van landschapselementen, maar ook voor liefhebbers van het
Twentse landschap en andere geïnteresseerden.
Lees meer over de Landschapsdeal Noordoost Twente en het programma van
deze bijeenkomst op www.landschapsdeal.nl.

Datum: 18 februari 2021
Tijd:
19.30 – 21.30 uur
Locatie: online
Aanmelden kan via info@landschapsdeal.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst 18 februari’. De link om deel te nemen ontvangt u per email

De belastingaanslag voor 2021 komt eraan!

waardedaling. De gemeente heeft hier bij het taxeren rekening mee gehouden.

De Waarderingskamer heeft ingestemd met het bekendmaken van de
WOZ-waarden voor 2021 voor inwoners en bedrijven van de gemeente
Dinkelland. Deze WOZ-waarden worden getaxeerd naar de feitelijke
waarde van het voorgaande jaar op 1 januari 2020. Met deze instemming
geeft de Waarderingskamer aan dat de nieuwe WOZ-waarden door de
gemeente voldoen aan de gestelde wettelijke eisen. De Waarderingskamer controleert elk jaar of gemeenten de taxaties van onroerende zaken
zoals uw woning goed uitvoeren. De Waarderingskamer beoordeelde
onze uitvoering met ‘goed’.

WOZ-waarde te hoog?
De gemeente Dinkelland roept inwoners die menen dat hun WOZ-waarde te
hoog is vastgesteld op om niet direct bezwaar te maken, maar eerst te bellen
met de medewerkers van de afdeling WOZ en Belastingen. De gemeente wil
net als u dat de WOZ-waarde klopt. De medewerkers beantwoorden uw vragen en beoordelen kosteloos of de WOZ-waarde correct is vastgesteld. Bezwaar maken is dan vaak niet meer nodig.

Nu de Waarderingskamer heeft ingestemd met het bekendmaken van de
WOZ-waarden is de gemeente de belastingaanslagen voor 2021 aan het opmaken. Deze belastingaanslagen worden eind februari verstuurd.
Corona heeft nauwelijks effect op WOZ-waarden in 2021
Corona beheerst ons dagelijks leven en heeft een grote impact, zeker ook in
bepaalde branches. Verkoopcijfers van het Kadaster tonen aan dat de huizenprijzen blijven stijgen. De WOZ-waarde stijgt nu al vijf jaar op rij. Uit de marktontwikkelingen blijkt dat corona geen invloed heeft op de waarde van
woningen. Voor bepaalde categorieën niet-woningen is wel sprake van een

Heeft u financiële problemen door de coronamaatregelen?
De landelijke coronamaatregelen kunnen zorgen voor betalingsproblemen
bij ondernemers, ZZP’ers, instellingen en inwoners. De gemeente Dinkelland
neemt daarom maatregelen om hierbij te kunnen helpen. Voor iedereen zijn
de economische gevolgen van de coronamaatregelen anders. Daarom maken
we maatwerkafspraken om een oplossing te bieden waarbij de betaling van
de aanslag over een langere periode kan worden uitgesteld.
Neemt u na ontvangst van het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen contact op met de Invorderingsambtenaar. Dan kijken we samen naar een oplossing. Belt u hiervoor met 0541-854100 of stuur een e-mail naar
invordering@noaberkracht.nl.
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Het betreft kinderen die geboren zijn tussen 1 oktober 2017 en 1 oktober 2018.
U kunt uw kind inschrijven bij de school van uw keuze.

Dr. M.L. Kingschool, Clematisstraat 39, 0541-351743
De Veldkamp, Churchillstraat 2, 0541-351935
De Zevenster, Mr. Muldersstraat 45, 0541-351716
Deurningen:
Willibrordusschool, Kerkweg 1, 074-2780314
Lattrop:
’t Kämpke, Ottershagenweg 45, 0541-229393
Noord Deurningen Willibrordschool, Johanninksweg 4, 0541-351896
de Meander, Profietstraat 8, 0541-291619
Ootmarsum:
Rossum:
de Kerkewei, Kerkewei 2, 0541-625234
Bernardusschool, Hoflaan 6, 074-3494327
Saasveld:
Tilligte:
’n Esch, Schoolstraat 18, 0541-221200
Weerselo:
St. Aloysiusschool, St. Remigiusstraat 5, 0541-661445

Agelo:
Denekamp:

Indien uw kind voor 1 oktober 2021 vier jaar wordt en u hebt hem of haar nog niet aangemeld
bij een basisschool, dan dient u dit alsnog te doen.

Aanmelden kind(eren) bij basisscholen
gemeente Dinkelland
Op woensdag 3 maart 2021 tussen 19.00 en 20.00 uur wordt u in de gelegenheid gesteld uw kind(eren) aan te melden voor de basisschool. U kunt het inschrijfformulier
(dat u per post wordt toegezonden) ook woensdag, onder schooltijd, inleveren bij de
betreffende school.

’n Boaken, Heggelkampsweg 4, 0541-291912
Alexanderschool, Ootmarsumsestraat 21, 0541-351769

Word jij een Terugwinnaar?

Vervuilde ingezamelde grondstoffen kunnen niet worden gerecycled, maar moeten worden
verbrand als restafval. Daardoor verliezen we kostbare grondstoffen uit de keten en moeten
we meer grondstoffen uit de aarde halen.

Help mee van afval weer grondstof te maken!
Huishoudelijk afval bestaat voor een groot deel uit waardevolle grondstoffen die hergebruikt kunnen worden voor nieuwe producten. Daarom is het belangrijk om afval
en grondstoffen goed te scheiden.
Maar liefst 90% van ons huishoudelijk afval is geschikt als grondstof voor hergebruik. Oud
glas wordt bijvoorbeeld weer nieuw glas en groente-, fruit- en tuinafval (gft) kan gerecycled
worden tot nieuwe duurzame producten zoals groen gas en compost. Fleecetruien en fietsonderdelen zijn allemaal nieuwe producten die gemaakt kunnen worden van pmd! Dat lukt
echter alleen als het afval goed gescheiden wordt aangeleverd.

We hopen dat jij, als overtuigde Terugwinnaar, je wilt (blijven) inzetten voor het goed scheiden van afval, zodat er geen waardevolle grondstoffen verloren gaan. Laten we er met elkaar
voor zorgen dat er geen afval tussen de grondstoffen komt, zodat die weer gebruikt kunnen
worden voor het maken van nieuwe producten.
Samen maken we van ons afval weer grondstof
Meer informatie vind je op www.terugwinnaars.nl

Bij plastic verpakkingen, metalen verpakkingen
en drankenkartons (pmd) gaat het om lege

verpakkingen uit het huishouden. Pmd
is waardevolle grondstof voor nieuwe
producten. Lege drankpakken worden
toiletpapier, metalen verpakkingen worden
gebruikt voor ﬁetsonderdelen en plastic
verpakkingen worden verwerkt tot nieuwe
producten als emmers, straatmeubilair en
ﬂeecetruien. Maar dat lukt alleen als het afval
goed gescheiden is. Gooi daarom geen ander
afval bij pmd.

Word een

Terugwinnaar
met pmd
Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden:
Verloren:

mobiel

Officiële publicatie
Actualiteiten
Ingekomen aanvraag

Word ook een Terugwinnaar en
maak van afval weer grondstof.

Pmd

Kijk voor meer informatie op terugwinnaars.nl

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

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, Eurowerft 1
aanwezigheid van twee kansspeelautomaten
Denekamp, Gravenallee 23
ontheffing stookverbod
Denekamp, Kanaalweg 30

drank- en horecavergunning
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Denekamp, Zoekeweg, DNK00,
Sectie M nr. 791

ontheffing stookverbod

Omgeving en milieu

Lattrop-Breklenkamp, Bergvennenweg ontheffing stookverbod
39A

Aanvraag omgevingsvergunning

Lattrop-Breklenkamp, Breemorsweg 16 ontheffing stookverbod
Rossum, Haarstraat 41

ontheffing stookverbod

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, Berghumerstraat/
ontheffing stookverbod t/m 7 februari 08-02-2021
Stroothuizerweg
2023
Denekamp, Eurowerft 1

aanwezigheid van twee kansspeelautomaten

11-02-2021

Deurningen, Gammelkeresweg 13

ontheffing stookverbod t/m 7 februari
2023

08-02-2021

Deurningen, Hogeveldsweg 2

ontheffing stookverbod t/m 8 februari
2023

11-02-2021

Deurningen, Saterlostraat 17

ontheffing stookverbod t/m 7 februari
2023
ontheffing stookverbod t/m 7 februari
2023

08-02-2021

Oud Ootmarsum, Goudkampsweg 15

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
het wijzigen van de gevel
10-02-2021
Denekamp, Grotestraat 15
Ootmarsum, De Mors 105

het starten van een kringloopwinkel voor
goede doelen

26-01-2021

Ootmarsum, De Mors 105

het aanleggen van twee nieuwe inritten

28-01-2021

Rossum, Everlostraat 16

het baggeren van de gracht

03-02-2021

Rossum, Everlostraat nabij/
Roderveld

het herinrichten van het watersysteem op
het Everloo

03-02-2021

Rossum, Zoekerstraat gemeente het plaatsen van een omheining
Weerselo sectie U nr. 87

07-02-2021

Saasveld, Bornsestraat 43

het realiseren van 25 camperplaatsen

10-02-2021

Saasveld, Bornsestraat 49

het kappen van vijf eiken

18-01-2021

Saasveld, Bornsestraat 49A

het plaatsen van een kap op een aanbouw

02-02-2021

11-02-2021

Oud Ootmarsum, Ottershagenweg,
kadastraal bekend DNK00, sectie K nr.
786

ontheffing stookverbod t/m 7 februari
2023

08-02-2021

Rossum, Haarstraat 41

ontheffing stookverbod t/m 10 februari 15-02-2021
2023

Saasveld, Bornsestraat 36

ontheffing stookverbod t/m 7 februari
2023

08-02-2021

Saasveld, Hanenweg, kadastraal bekend WSL02, sectie V nr. 350

ontheffing stookverbod t/m 7 februari
2023

08-02-2021

Verkeersbesluit
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?
Weerselo
In verband met werkzaamheden aan de Provinciale weg N343 vanaf
komgrens Oldenzaal tot de rotonde bij Weerselo worden tijdens de
werkzaamheden de volgende wegen en wegvakken tijdelijk in beide
richtingen gesloten voor motorvoertuigen, ‘uitgezonderd aanwonenden en exploitatie aanliggende percelen’.
Het betreft de onderstaande wegen:
a. Gammelkerstraat, van Deurningerstraat N738 t/m gemeentegrens;
b.Lemseloseveldweg van Oude Deurningerstraat - gemeentegrens;
c. Oldenzaalsedijk van Deurningerstraat N738 - gemeentegrens;
d.Everlostraat (t.h.v. de aansluiting op de N736 en de aansluiting op de
N342) ook aan de Hoenderkampsweg (aansluiting op de P-weg N342)
wordt een C12 met onderbord geplaatst.
e. Wiekerstraat (t.h.v. de aansluiting op de rotonde N736 nabij Rossum).
f. Wolfsbergweg (t.h.v. de aansluiting op de N736 en de aansluiting op
de Agelerweg).
Dit gebeurt in twee delen:
1. Het deel tussen het kruispunt met de N736 en de rotonde te Weerselo van week 8 t/m week 12 (22-02-2021 t/m 26-03-2021).
2. Het deel tussen komgrens Oldenzaal t/m kruispunt N736, inclusief
een klein deel van de N736 in week 15 (12-04-2021 t/m 16-04-2021).
Heeft u vragen over de werkzaamheden?
Dan kunt u deze stellen via het e-mailadres: GON343-N738@overijssel.nl

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.

Omgevingsvergunning; verlenging beslissingstermijn
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
Ootmarsum, Commanderieplein het bouwen van gebouw III; een herberg,
18-12-2020
bierspa en museum

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, Ootmarsumsestraat 19 het plaatsen van zonnepanelen
10-02-2021
Denekamp, wijk de Janskamp

het kappen van verschillende bomen t.b.v.
verkeersveiligheid, leefbaarheid en herstel
van straten en trottoirs

15-02-2021

Lattrop-Breklenkamp, Dorpsstraat 1 het realiseren van een groepsaccommodatie 12-02-2021
Lattrop-Breklenkamp, Dorpsstraat het kappen van 16 houtopstanden
70

09-02-2021

Weerselo, Het Hoitinck 1 t/m 8,
10, 12 en 12A

10-02-2021

het bouwen van vier vrijstaande woningen
en zes twee-onder-één-kapwoningen

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend. Het betreft het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Deurningen, Vliegveldstraat 4A
het realiseren van een vergistingsinstallatie
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 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
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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.

Ruimtelijk beleid
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Harseveldweg 4 Tilligte”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Harseveldweg 4 Tilligte”.
Het ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk de bestemming 'Agrarisch - 2' te wijzigen in
de bestemming 'Wonen' en een reeds verleende vergunning voor de bouw van een woning
het planologisch vastleggen.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 19 februari 2021
gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken 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.BUIBPHARSEVELDWG4-ON01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen.
Zienswijze
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzagelegging kan eenieder 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 0541-854100.
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.

