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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:
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.

Overzicht spreekuren Dinkelland:
enkel telefonisch!

Spreekuur

Tijdstip en contactgegevens

In onze gemeente worden verschillende spreekuren gehouden. In het gemeentehuis in Denekamp, of ergens anders op locatie. Deze spreekuren vinden telefonisch plaats, tenzij er uitdrukkelijk bij staat dat het spreekuur wel op locatie plaats
vindt.

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
038-303 70 10
ma t/m vrij, 10.00 tot 12.00 uur
ma & wo, 18.30 tot 20.00 uur
di & do, 13.30 tot 15.00 uur

Spreekuren in het gemeentehuis in Dinkelland

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

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

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
sociaalteamdinkelland@wijindebuurt.nl
085-0514052

Spreekuur

Tijdstip en contactgegevens

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)

Verkiezingen Tweede Kamer
openingstijden receptie en burgerzaken
Maandag 15 maart
@Dinkellandinfo
gemeentedinkelland

facebook.com/
gemeente.dinkelland

Dinsdag 16 maart
Woensdag 17 maart

Gemeente Dinkelland
Normale openingstijden
Ochtend en middag open
Avond gesloten, ook voor ophalen documenten.
Balie burgerzaken gesloten, alleen open
voor aangifte geboorte en overlijden.
Ophalen aangevraagde documenten wel mogelijk.

Donderdag 18 maart

Normale openingstijden

Vrijdag 19 maart

Normale openingstijden

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:

Spreekuren op een andere locatie in Dinkelland (gratis)

Gevonden en verloren voorwerpen
Verloren: oorbel, gehoorapparaat, pasje
Gevonden: fiets, sjaal

Cyberweek
Veilig online in Twente
We zijn steeds meer actief op internet. Dit biedt kansen, maar helaas
zijn er ook mensen die er misbruik van willen maken. Criminaliteit via
het internet neemt sterk toe, en internetcriminelen worden steeds
slimmer. Ook in Twente. Iedereen kan slachtoffer worden. Het wordt
steeds lastiger om in één oogopslag te herkennen als internetcriminelen jouw persoonlijke gegevens willen misbruiken of geld afhandig willen maken.
Deze week vragen we daarom
in Twente extra aandacht voor
jouw veiligheid online. Hoe herken ik een phishingmail? Hoe
voorkom ik dat ik slachtoffer
word? En hoe kan je als ondernemer jezelf beschermen tegen
online criminaliteit?
Houd onze online kanalen in de
gaten, of kijk op www.veiliginternetten.nl voor meer informatie over jouw veiligheid online.

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

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

AutoMaatje van Stichting Welzijn
Ouderen Dinkelland gaat rijden naar
vaccinatielocatie
Mensen die een oproep krijgen om naar een vaccinatielocatie te komen voor een
prik tegen corona en geen
vervoer hebben om daar te
komen, kunnen een beroep
doen op AutoMaatje. Een
vrijwillige chauffeur wil
tegen een vergoeding van ¤
0,30 per kilometer met diegene meerijden en wachten
totdat de prik gezet is. De
deelnemer dient wel zelfstandig rechts achterin de
auto te kunnen gaan plaatsnemen en er kan geen begeleiding mee. Het dragen
van een mondkapje is verplicht.
Mocht u dus geen vervoer
hebben of iemand kennen
die in nood zit met het vervoer, bel dan met Automaatje. In ieder geval 2 dagen
van tevoren, zodat er genoeg tijd is om een chauffeur te benaderen. Mocht
het ondanks de inzet niet lukken om een chauffeur te vinden, dan zal toch
zelf voor een andere oplossing gezorgd moeten worden. AutoMaatje is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur op telefoonnummer 0638681217.
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Oud Ootmarsum, Goudkampsweg 6

ontheffing stookverbod

Rossum, Everlostraat 27

ontheffing stookverbod

Rossum, Lemseloseschoolweg 3

ontheffing stookverbod

Rossum, Rossumerveldweg 3

ontheffing stookverbod

Ingekomen aanvraag

Rossum, Tiethofweg 9

ontheffing stookverbod

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?
Lattrop-Breklenkamp, Bergvennenweg 11
ontheffing stookverbod

Saasveld, Beekdorpweg 24A

ontheffing stookverbod

Saasveld, Bornsestraat 31

ontheffing stookverbod

Saasveld, Huupoolweg 6

ontheffing stookverbod

Saasveld, Kroonweg 3

ontheffing stookverbod

Weerselo. Haarstraat 16

ontheffing stookverbod

Weerselo. Siemertsteeg 5

ontheffing stookverbod

Lattrop-Breklenkamp, Dorpsstraat
Saasveld, plein Hoflaan/Drosteweg

standplaatsvergunning op de minimarkt
van 1 maart 2021 t/m 29 februari 2024 voor

Officiële publicatie
Actualiteiten

Lattrop-Breklenkamp, Braakweg 15

ontheffing stookverbod

Lattrop-Breklenkamp, Rammelbeekweg 25

ontheffing stookverbod

Ootmarsum, Denekamperstraat 5

drank- en horecavergunning
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Weerselo, Burgemeester Scholtensplein
Tilligte, Ootmarsumsestraat

de verkoop van aardappelen, groente en
fruit

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:
Wat en wanneer?
Verzonden
Waar?
Denekamp, Gravenallee 23
ontheffing stookverbod t/m
08-03-2021
7 maart 2023

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, Hopmanstraat, kadastraal
het kappen van diverse bomen
08-03-2021
bekend sectie O, nr. 3668

Deurningen, Witsmedenweg 4

Deurningen, Bornsedijk 6

het verbouwen van een woning

02-03-2021

Ootmarsum, Nuttersvoetpad 7

het bouwen van een woning ter
vervanging van een bestaande
woning

03-03-2021

Rossum, Rossumerbeek
(Weerselo R 1259)

het aanleggen van een vuilvanger

03-03-2021

Weerselo, Abdijweg 66

het kappen van twee kastanje bomen 02-03-2021

Verleende vergunning of ontheffing

ontheffing stookverbod t/m
7 maart 2023

Lattrop-Breklenkamp, Dorpsstraat
Saasveld, plein Hoflaan/Drosteweg
Weerselo, Burgemeester Scholtensplein
Tilligte, Ootmarsumsestraat

08-03-2021

standplaatsvergunning op de
08-03-2021
minimarkt van 1 maart 2021
t/m 29 februari 2024 voor de
verkoop van aardappelen, groente
en fruit

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, Thonies van der
het uitbreiden van een woning
03-03-2021
Borchstraat 23

Maatwerkvoorschriften artikel 8.41 Wet milieubeheer
(bezwaar mogelijk)
Voor het “oprichten of veranderen” van bepaalde categorieën van inrichtingen is geen omgevingsvergunning vereist. Wel moeten landelijk vastgestelde voorschriften worden nageleefd.
Burgemeester en wethouders kunnen bovendien besluiten om “maatwerkvoorschriften” vast
te stellen. Burgemeester en wethouders hebben van die bevoegdheid gebruik gemaakt, zoals
hierna nader is omschreven.
Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken tegen dat besluit een bezwaarschrift indienen
bij burgemeester en wethouders. Die termijn gaat in op de dag na verzending van het besluit
aan de houder van de inrichting, 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 besluit om een maatwerkvoorschrift vast te stellen betreft:
Plaats, adres
Aard inrichting
Omschrijving maatwerkvoorschrift Verzonden
Ootmarsum,
tabaksfabriek
geluid
04-03-2021
De Mors 84 en 120

Meldingen artikel 10.52 Wet milieubeheer
(mobiele puinbreekinstallatie)

Deurningen, Hoofdstraat 5A

het uitbreiden van een woning met een
02-03-2021
uitbouw ter vervanging van een berging/
overkapping

Ter voldoening aan artikel 10.52 van de Wet milieubeheer (Besluit mobiel breken bouw- en
sloopafval) zijn een of meer meldingen ingediend voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval. Deze kennisgeving is alleen informatief. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk. Het betreft
een melding voor:
Plaats, adres
Wanneer:
Saasveld, Drosteweg 31
het mobiel breken van puin gedurende maximaal twee
werkdagen in de periode van 1 februari t/m 26 maart 2021

Deurningen, Oude Postweg 9

het bouwen van een machineberging

Agelo, Enktermorsweg 6

het mobiel breken van puin gedurende maximaal vier
werkdagen in de periode van 15 maart tot 28 mei 2021

Denekamp, Brandlichterweg 97

het mobiel breken van puin gedurende maximaal één
werkdag in de periode van 8 maart tot 15 april 2021

02-03-2021

Deurningen, Withagsmedenweg 4 het verbreden van een inrit door het
plaatsen van duikers

26-02-2021

Ootmarsum, Dwarsstraat 3

het verbouwen m.b.v. centrumbestemming begane grond en een
woonbestemming, interne verbouwing
naar vier studio’s/kamers/niet
zelfstandige woningen

29-01-2021

Rossum, Laarweg 3

het verbouwen van een schuur ten
behoeve van boerderijkamers

04-03-2021

Saasveld, Bornsestraat 64

het intrekken van een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets met
saldering

03-03-2021

Rossum, Zoekerstraat 1

het wijzigen van een erfbeplantingsplan

25-02-2021

Saasveld, Molenbeekweg 4

het wijzigen van een inrichting met
omgevingsvergunning beperkte
milieutoets

01-03-2021

Tilligte, Schoolstraat 18

het kappen van drie grove dennen

02-03-2021

Ruimtelijk beleid

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
Weerselo, Boerskampsmorsweg sectie T nr. 832 het uitbreiden van een vijver 03-01-2021

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

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Wiemselweg 19,
Langedijk 8 en Alofssteeg 2”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 2 maart 2021 heeft vastgesteld:
het bestemmingsplan “Buitengebied, Wiemselweg 19, Langedijk 8 en Alofssteeg 2”.
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat de Rood voor Rood regeling kan worden toegepast op de percelen Wiemselweg 19 te Oud Ootmarsum, Langedijk 8 te Saasveld en de Alofssteeg 2 te Weerselo.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 12 maart t/m
vrijdag 23 april 2021 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.BUIBPWIEMSELWEG19-VG01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen.
Beroep
Ingaande de dag na ter inzage legging kan gedurende een termijn van zes weken tegen het
bestemmingsplan beroep worden ingediend door:
- belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht;
- belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig hun
zienswijze met betrekking tot het ontwerp voor dit bestemmingsplan bij de gemeenteraad
naar voren te brengen;
- belanghebbenden die het niet eens zijn met de door de raad aangebrachte wijzigingen,
indien en voor zover het plan gewijzigd is vastgesteld.
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Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in
te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na
afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige
voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.
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. J. Hindriksen
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.

