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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/informatiecoronavirus of neem telefonisch
contact op.

@Dinkellandinfo
gemeentedinkelland

facebook.com/
gemeente.dinkelland

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

Storingen rioolgemaal:
06-54933882

Liefde voor het boerenbestaan en
de natuur vieren hoogtij op
Boerderij Bosgoed
Verscholen in het groen achter het klooster van
de zusters Franciscanessen van Denekamp ligt
boerderij Bosgoed. In de voormalige kloosterboerderij wonen Walter en Caroline Bosgoed met
hun twee zonen Jurre en Jord. Dagelijks melken
zij er 125 koeien en dragen er zorg voor 60 stuks
jongvee. Maar op dit bedrijf gebeurt nog veel
meer. Zo bracht de fokhobby van Walter en Jord
al twee fokstieren voort en geniet Walter bekendheid als kruisingsboer. Daarnaast spelen duurzaamheid en kringlooplandbouw een grote rol in
het leven van de Bosgoeds en geeft Caroline cursussen en workshops Persoonlijke Ontwikkeling.

melkveehouder. “En dat houden we
graag zelf in de hand.” Dat gaat ook op
voor de kruisingsstrategie die hij zelf ontwikkelde. Want Walter Bosgoed staat bekend als kruisingsspecialist. Hij kruist zijn
veestapel met verschillende rassen, met als
doel een zo efficiënt en duurzaam mogelijke
koe te fokken. Hij legt uit wat hij daarmee bedoelt: “Een niet al te grote koe die makkelijk afkalft en melk geeft met hoge vet- en
eiwitgehaltes. Door te kruisen wordt er een vitalere koe gefokt, met een goede gezondheid, hoge
vruchtbaarheid en sterke benen.”

Op en rond een boerderij is er altijd wat te doen en
te beleven. Een ander leven dan het boerenbestaan
kan Walter zich niet voorstellen. Hoewel Jurre, de
oudste zoon verpleegkundige is, helpt hij net zo makkelijk mee melken en schudden als dat hij infusen
aanlegt. Jongste zoon Jord is volgens zijn vader, net
als hij, besmet met het ‘boerenvirus’.

De koeien lopen op boerderij Bosgoed het grootste
gedeelte van het jaar buiten. Dat vergt een goede
conditie van een koe. “Door deze kruisingsstrategie
gaan de koeien langer mee en heeft de veestapel gemiddeld een hogere leeftijd”, doceert Walter. “De
oudste koe op het bedrijf is momenteel zestien
jaar.” Fokkerij is dé grote hobby van vader Walter en zoon Jord. Naast het ontwikkelen van
een kruisingssysteem, heeft Boerderij Bosgoed
ondertussen ook al twee fokstieren voortgebracht: Bosgoed Legende en Bosgoed Mister
Protein. Binnenkort hoopt de familie dit resultaat
ook te bereiken met proefstier Bosgoed Headmaster.
Daarnaast is onlangs een vierde stiertje bij de KI gelanceerd als proefstier: Bosgoed Black Pete.

Trotse boer
Jord slaagde vorig jaar aan de Aeres Hogeschool in
Dronten, en neemt op termijn het melkveebedrijf
over. Naast het werken op de boerderij, werkt hij tevens vier dagen per week als rundveespecialist bij de
firma Heemskerk. “Boer zijn is een manier van leven”,
vindt Jord. “Natuurlijk, ik groeide op tussen de koeien
de natuur. Op mijn zesde reed ik al op een trekker.
Maar als je geen passie hebt voor het boerenleven,
houd je het op de lange termijn niet vol.” Want niet
alleen geven koeien in de weekenden ook melk en
worden kalfjes soms op de onmogelijkste tijden geboren, tevens wordt de druk vanuit de maatschappij
steeds sterker. Bijvoorbeeld door de stikstofmaatregelen. Veel van zijn oud klasgenoten uit Dronten, besloten daarom gaandeweg hun studie het bedrijf van
hun ouders niet over te willen nemen. “Ik wel”, zegt
Jord gedecideerd. “Ik ben en blijf een boer met passie. Werken met dieren, in de natuur, het buitenleven;
dat is voor mij vrijheid.”

(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:

Efficiënte, duurzame koeien dankzij eigen kruisingsstrategie
‘Gezondheid van mens en dier begint bij de boer’, en
‘je bent wat je eet’. Het zijn bijna lijfspreuken van Walter. “Regelmatig verbazen bezoekers zich over het
doordachte systeem van de voeding van onze
koeien”, vervolgt hij. “Naast gras en mais voeren we
alleen pure, enkelvoudige grondstoffen in plaats van
kant-en-klare brokken, waarvan een boer niet precies
de samenstelling kan bepalen. Een kleine rantsoenverandering kan al een groot verschil in de melksamenstelling betekenen”, is de ervaring van de

Duurzaamheid en kringlooplandbouw
Andere aandachtspunten van de familie Bosgoed zijn
duurzaamheid en kringlooplandbouw. Naast zijn
koeien heeft Walter namelijk nog een veestapel die
hij koestert; de veestapel onder de grond, oftewel het
bodemleven. Walter: “Een gezond bodemleven komt
de plantengroei ten goede, en daardoor ook respectievelijk de koe, de melk en de consument. De waardevolle, organische stof in de mest, verrijkt de bodem
en maakt de grond vruchtbaarder wat resulteert in
een goede opbrengst van het land in de vorm van
gras en mais. Dit wordt vervolgens weer aan de
koeien gevoerd, en zo herhaalt de kringloop zich.”
Evenals veel andere boeren doet de familie Bosgoed
ook aan landschapsbeheer. Zo plantten ze de afgelopen jaren veel bomen en pootten ze rond de weides bij het bedrijf een wilde haag. Hier kunnen in de
toekomst vogels vruchten plukken, en hazen en egels
een schuilplaats vinden. Door de droogte van de afgelopen jaren is dit project echter nog niet geheel afgerond. Verder werken ze ook graag mee aan het
bevorderen van de biodiversiteit.
Onder meer door de aanleg van wilde bloemenstroken langs het land en door het gebruik van een wie-

deg, waarbij op een natuurlijke manier onkruid al
vroeg in het jaar wordt verwijderd.
Onwetendheid onder stedelingen: De melktankwagen komt zeker melk brengen?
Caroline geeft cursussen en workshops Persoonlijke
Ontwikkeling. Daarnaast biedt ze groepen schoolkinderen, studenten, bejaarden en gehandicapten regelmatig een blik achter de coulissen van het
boerenbestaan met het geven van rondleidingen.
“Het is soms hilarisch om te ervaren hoe weinig kennis mensen uit de stad van het boerenleven hebben”,
is haar opgevallen. “Toen de melktankwagen eens
het erf kwam oprijden, merkte een bezoekende student uit Delft op: ‘Die komt zeker melk brengen?” Iemand uit Enschede schatte in: ‘Je melkt een koe
ongeveer twee keer per week?’ en sommige bezoekers denken dat een koe op een dag ‘vanzelf’ melk
geeft.” Lachend geeft Caroline duidelijkheid van
zaken. “De melktank komt één keer per drie dagen bij
de boer de melk ophalen in plaats van brengen. Onze
koeien worden twee keer per dag gemolken. En een
koe geeft pas melk na de geboorte van haar eerste
kalfje. De koe is dan ongeveer twee jaar oud.” En dat
zijn nog maar drie feiten. Er is nog zoveel meer te vertellen. Bij Erve Bosgoed is er altijd volop leven, letterlijk en figuurlijk.
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Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden: 2 fietsen, etui met inhoud
Verloren: 2 pasjes, bril

Een mening over wat er in de
gemeente Dinkelland speelt?
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 kan via onze website: www.dinkelland.nl/dinkellandpanel

Honden alleen aangelijnd uitlaten
Een schone en leefbare openbare ruimte voor mens én dier is belangrijk. Dat kunnen
we niet alleen. Daarom vragen we om uw hond(en) aan te lijnen en hondenpoep op
te ruimen.
Het belangrijk om te weten dat uw hond in de gemeente Dinkelland altijd aangelijnd moet
zijn. Dit geldt binnen de bebouwde kom, maar ook daarbuiten. Loslopende honden verstoren de natuur, vooral in de lente. Het jonge wild zoals reekalfjes zijn dan extra kwetsbaar.
Er overlijden elk jaar weer reekalfjes als gevolg van de beet van een loslopende hond. Bovendien verstoort een loslopende hond de broedende weidevogels. Een vogel verlaat dan
het nest en er worden dan geen jongen geboren.
Hondenpoep moet u zelf opruimen. Hondenpoep is namelijk niet alleen vies en onhygiënisch, het is in bepaalde gevallen ook een risico voor de gezondheid van mens en dier. Ook
dit geldt binnen en buiten de bebouwde kom. Hondenpoep kan een parasiet bevatten die
gevaarlijk is voor koeien. Die kan in het voer belanden, waardoor de koeien een miskraam
of vroeggeboorte kunnen krijgen.

Wegenonderhoud 2021 Gemeente Dinkelland
Vanaf 1 mei 2021 tot circa 1 december 2021 worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd
aan diverse openbare wegen in de gemeente Dinkelland. In verband met de werkzaamheden
en de verkeersveiligheid worden deze wegen tijdelijk afgesloten voor het doorgaande verkeer.
De onderhoudsaannemer informeert de aanwonenden en bedrijven tijdig voor het daadwerkelijke begin van de werkzaamheden. Ook zal de gemeente op de gemeentelijke website de
planning voor de korte termijn steeds bekend maken.
Onderhoud wordt uitgevoerd aan de volgende wegen:
plaats
Straat
Buitengebied Denekamp
Brandlichterweg

weggedeelte
Voskampstraat tot einde verharding

Buitengebied Denekamp

Brookhaasweg

geheel

Buitengebied Denekamp

Epmansweg

geheel

Buitengebied Deurningen

Busscherweg

van Deurningerstraat tot eind

Buitengebied Deurningen

Kerkweg

van beb. kom tot Hengelosestraat

Buitengebied Deurningen

Oude Postweg

geheel

Buitengebied Deurningen

Postweg

van Deurningerstraat-Postweg 6

Buitengebied Deurningen

Strootsweg

geheel

Buitengebied Deurningen

Zandbongenweg

Bornsestraat en Hertmerweg

Denekamp

Churchillstraat

geheel

Buitengebied Lattrop Breklenkamp Hoofdstraat LB

Spiekweg- Jonkerhoesweg

Buitengebied Lattrop Breklenkamp Johanninksweg

Bonkenbroeksweg-brug

Buitengebied Lattrop Breklenkamp Ottershagenweg

van Horstweg tot brug

Buitengebied Lattrop Breklenkamp Schabosweg

vanaf Rotmanweg

Buitengebied Lattrop Breklenkamp Spiekweg

Ottershagenweg-tot haakse bocht

Buitengebied Lattrop Breklenkamp Spiekweg

zijpoot naar vakantiehuisjes

Buitengebied Noord Deurningen

Kanaalweg

Rodemorsweg-nr 28

Buitengebied Rossum

Havezatheweg

geheel

Buitengebied Rossum

Tiethofweg

Lemseloseschoolweg-Hilbertsweg

Buitengebied Tilligte

Frensdorferweg
geheel
zijweg (Kakelbont)

Buitengebied Tilligte

Frensdorferweg

Breemorsweg-Rammelbeekweg

Ootmarsum

Stobbenkamp

asfaltgedeelte zwembad

Ootmarsum

Almeloseweg/
Rossummerstraat

binnen de beb. kom

Buitengebied Ootmarsum

Tubbergerdijk

Almeloseweg-Steenbergweg

Buitengebied Ootmarsum

Wittebergweg

Dalweg-huisnr 7

Buitengebied Saasveld

Loodijk

grens gem Tubbergen-huisnr 13

Buitengebied Weerselo

Morsweg

nabij Provinciale weg (klinkergedeelte)

Buitengebied Weerselo

Beekdorpweg

zuidelijk deel

Digitale kaart
Op www.dinkelland.nl/wegenonderhoud-2021-gemeente-dinkelland vindt u de digitale kaart
met plekken waar we wegenonderhoud uitvoeren.

Officiële publicatie
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, Molendijk 14
standplaatsvergunning voor bevolkingsonderzoek
(parkeerplaats Dorper Esch)
van half augustus tot eind september 2021
Weerselo, Gunnerstraat 26

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, Molendijk 14
standplaatsvergunning voor
21-04-2021
(parkeerplaats Dorper Esch)
bevolkingsonderzoek van half
augustus tot eind september 2021

Deurningen, Deurningeresweg 4

ontheffing stookverbod t/m
19 april 2023

19-04-2021

Oud Ootmarsum, Wiemselweg 24
19 april 2023

ontheffing stookverbod t/m

19-04-2021

Weerselo, Gunnerstraat 26

ontheffing stookverbod t/m
19 april 2023

20-04-2021

Weerselo, Ootmarsumsedijk 9

ontheffing stookverbod t/m
21 april 2023

21-04-2021

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.
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Omgeving en milieu

Ruimtelijk beleid

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:
Project
Ingekomen
Waar?
Denekamp, IJsbaanstraat 19
het plaatsen van een dakkapel
19-04-2021
Denekamp, Meester Lazonderstraat 14

het verbouwen van een woning
met een erker en dakkapel

19-04-2021

Denekamp, Meester Lazonderstraat 19

het vervangen van het glazen dak

15-04-2021

Denekamp, Molendijk, kadastraal
bekend sectie P, nr. 2444

het plaatsen van een schuur

20-04-2021

Denekamp, Nordhornsestraat 19

het verbouwen van een woning
en garage

19-04-2021

Deurningen, Nieuwe Grensweg 13

het plaatsen van een daklicht

20-04-2021

Rossum, Molenweg 1

het bouwen van een schuur
ter vervanging van een bestaande
schuur

16-04-2021

Saasveld, Looweideweg 2

het uitbreiden van een
machineberging

16-04-2021

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
Lattrop-Breklenkamp, Braakweg 11A
het uitbreiden van een biggenstal 02-02-2021
en ligboxenstal
Saasveld, Bornsestraat 49A

het plaatsen van een kap op een
aanbouw

02-02-2021

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
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
Rossum, Everlostraat 16
het verbouwen van een pand
19-04-2021
tot groepsaccommodatie
Rossum, Loosteresweg 2

het bouwen van een rood voor rood woningen
rood woning

21-04-2021

Omgevingsvergunningen; besluit intrekking of wijziging,
reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een of meer omgevingsvergunningen in te
trekken of te wijzigen. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester
en wethouders. Dat kan gedurende 6 weken na verzending aan de geadresseerde van het intrekkings- of wijzigingsbesluit. 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 gaat om:
Waar?
Project
Verzonden
Denekamp, wijk Janskamp
het kappen van verschillende bomen ten
22-04-2021
behoeve van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en herstel van straten en trottoirs
etc. in de wijk Janskamp te Denekamp

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

Ontwerpbestemmingsplan “Vierde Veld DSVD, Deurningen”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerpbestemmingsplan “Vierde Veld DSVD, Deurningen”.
Met dit ontwerpbestemmingsplan wordt de bouw van vier rijwoningen, zes twee-onder-één kapwoningen en 1 vrijstaande woning mogelijk gemaakt. In totaal kunnen elf woningen worden gerealiseerd.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 30 april 2021
gedurende zes weken voor een ieder 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.BUIBPVIERDEVELD-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. J. Hindriksen
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. J. Hindriksen
van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Cöordinatie ontwerpbestemmingsplan en ontwerpomgevingsvergunning “Ottershagenweg 3 in
Oud Ootmarsum” Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende ontwerpbesluiten ter inzage liggen: het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Ottershagenweg
3 Oud Ootmarsum”.
Het ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk het realiseren van een varkensstal.
de ontwerpomgevingsvergunning.
De ontwerp-omgevingsvergunning betreft de activiteiten:
• activiteit bouwen;
• inrichting oprichten of veranderen (milieu).
De cöordinatieprocedure
De besluiten worden met toepassing van paragraaf 3.6.1. van de Wet ruimtelijke ordening gecoördineerd. Met de coördinatieregeling worden de voorbereiding en bekendmaking van de
besluiten gebundeld. Dit betekent dat er één gecombineerde procedure wordt doorlopen in
plaats van verschillende procedures na elkaar.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van de ontwerpbesluiten liggen met ingang van 30 april 2021 gedurende zes weken voor een ieder 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 ontwerpbestemmingsplan 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.BUIBPOTTERSHWEG3‐OW01. 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 tegen ontwerpbestemmingsplan 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.
Schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning voor o.a. de activiteit bouwen
moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, 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 de heer M. Mensink 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 de heer M. Mensink
van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100.
Burgemeester en wethouders voornoemd
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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.

