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die niet kunnen wachten
tot de volgende werkdag
en betrekking hebben op
veiligheid en handhaving
kunt u bellen met:
06-147 585 49
Voor meer informatie
kijk in de gemeentegids
of op www.tubbergen.nl
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De ambtelijke organisatie van de gemeenten
Tubbergen en Dinkelland
werken samen onder de
naam:

Burgerzaken? Afspraak maken!

De afdeling Burgerzaken van de gemeente Tubbergen werkt ook
op afspraak. Doordat met een afspraak vooraf bekend is waar u
voor komt, wordt u meteen door de juiste medewerker geholpen
op een tijdstip dat het u schikt. Een afspraak maakt u snel en gemakkelijk via afspraken.noaberkracht.nl/tubbergen

Vrije inloop
Komt u liever zonder dat u van tevoren een afspraak maakt? Dat kan
tijdens de vrije inloop. Het is mogelijk dat u dan even moet wachten
voor u wordt geholpen. Op onze website www.tubbergen.nl leest u wanneer wij op afspraak werken en wanneer u vrij kunt inlopen.

Gevonden en verloren voorwerpen

Gevonden: portemonnee, fiets
Verloren: drone, kentekenplaat E-bike.

Blijf op de hoogte van het nieuws uit Tubbergen!
Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram
Facebook: Gemeente-Tubbergen,
Twitter: @Gem_Tubbergen
Instagram: gemeentetubbergen

Ik Pas

Het is alweer de derde week van januari. De derde week
waarin we geen alcohol drinken of chocolade en andere
zoete lekkernijen eten. Of liever gezegd, het zou de derde
week moeten zijn. Maar dat geldt helaas niet voor ons allemaal. Waar vrouwelijke wethouders en gemeentesecretaris
op nieuwjaarsdag resoluut de kurk op de fles hebben gedrukt, deed onze enige man in het gezelschap dit een dagje
later. De burgemeester kostte het iets meer moeite om van
de chocolade af te blijven. Nadat ze op nieuwjaarsdag en
de dagen erna steeds nog verdwaalde lekkernijen tegenkwam waarvan ze vond dat ze die beter op kon eten dan
weggooien, begon zij op de dag na de vakantie pas echt serieus met stoppen. Dat het menens was, bleek bij de traktatie van de jarige wethouder Berning, die zij manmoedig
weerstond, waarvoor hulde. Moeilijk vond ze het wel, gaf
ze toe. Suiker blijkt in de praktijk dus minstens zo verslavend als alcohol. En zo werd in de afgelopen week het 3jarige jubileum van onze burgemeester in stilte herdacht,
onder het genot van een kopje thee zonder suiker.
Rust dus in onze magen en balans in onze levens. Dat is ons persoonlijke streven voor 2020. Hoe leuk ons werk ook is en hoe
graag we er ook 24 uur per dag mee bezig zouden zijn, we gaan
toch proberen om ook aandacht te besteden aan andere zaken.
Wat meer bewegen is daarvan een goed voorbeeld. Wat vaker de
fiets pakken of eens een wandelingetje maken is gezond voor lichaam en geest lezen we overal. En op die manier kunnen we ook
wat meer genieten van de mooie streek waarin we wonen. Heeft
u al eens het Kappelletjespad gelopen? Een prachtige wandeling
die langs de kappelletjes in onze gemeente loopt.
Een andere challenge, maar minstens zo nuttig, is de Canisius
Challenge die in de afgelopen week werd gehouden en waarbij
leerlingen uit de groepen 8 van de basisscholen uit onze gemeente
streden om de titels beste speller, beste rekenaar en beste klas.
Geweldig om op deze manier van vakken als lezen en rekenen iets
leuks en spannends te maken.

Tubbergen in de top 5 van de meest
toegankelijke gemeente van Nederland

Dat is ons doel! En om dat te bereiken willen wij graag met u om de
tafel op 23 januari.
Wij, het gehandicaptenplatform Tubbergen, willen ervoor zorgen dat
toegankelijkheid op de agenda staat van iedereen: overheid, onderwijs,
ondernemers en verenigingen.
Hiervoor is het belangrijk eerst een goed overzicht te krijgen van de
huidige toegankelijkheid in alle dorpen in onze gemeente. We willen
graag samen met u nadenken hoe we dit het beste kunnen aanpakken.
Daarom nodigen we u uit om op 23 januari 2020 hierover met ons mee
te denken.
Programma 23 januari
De avond vindt plaats in het gemeentehuis in Tubbergen (Raadhuisplein
1). Vanaf 19.00 uur bent u welkom, we starten op 19.15 uur. Voor deze
avond zijn vier sprekers uitgenodigd:
Rick Brink - minister gehandicaptenzaken
Roy de Witte - gedeputeerde Provincie Overijssel
Hilde Berning - wethouder gemeente Tubbergen
Arjan Breukelman - gemeente Hardenberg, hij over de ervaringen in
deze gemeente
Komt u ook?
We horen graag voor 20 januari of u bij deze avond aanwezig bent en
met hoeveel personen. U kunt uw aanmelding doorgeven via f.heithuis@noaberkracht.nl

Nu we het er toch over hebben, ook muziekmaken blijkt een activiteit waarin mensen graag hun krachten meten. Zo hebben we
ons als gemeente tijdens het NK Midwinterhoornblazen dit jaar
goed geweerd, met eerste prijzen voor de Eschbloazers Tubbergen, de Reutumse jeugdblazers en solist René Koopman. Wat mooi
dat dit instrument bespeeld wordt door jong en oud, eigenlijk zouden wij het als college ook moeten leren. Wat we wel kunnen is
zingen en dat heeft een deel van ons ook gedaan tijdens de
Top2000 dienst in de kerk in Albergen. De overdenking tijdens
deze dienst werd gedaan door onze twee burgemeesters. Eigenlijk
best ongebruikelijk in een land waar kerk en staat gescheiden zijn.
Bijzonder, maar geweldig dat zoiets hier gewoon kan.

College van Tubbergen
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Groep 7 van de Wiekslag op bezoek bij de burgemeester

Groep 7b van de Wiekslag komt met een glimlach binnen bij het gemeentehuis.
Ze worden vriendelijk ontvangen door de burgemeester. Er werden twee wethouders en twee verslagschrijvers gekozen. De rest van de kinderen was raadslid en mocht een plekje kiezen in de raadszaal.
De burgemeester stelde iedereen voor en toen begonnen ze met een paar rollenfilmpjes.
De burgemeester vroeg de kinderen wat de voordelen en nadelen zijn van burgemeester
zijn. Voordat de kinderen begonnen met de stellingen kregen ze eerst wat te drinken en
een plakje cake. D, daarna heeft de burgemeester met de hamer op de tafel geslagen en
konden we beginnen. Toen kwam de eerste stelling: ‘Komt er een beachvolleybalveld of
een crossbaan achter de tennisbaan’. Iedereen mocht argumenten opschrijven en vervolgens hardop delen, met de stemmen waren er veertien voor het beachvolleybalveld
en zes voor de crossbaan.
Hierna was er nog een stelling: ‘Moet er een openluchtzwembad op het Canisiusveld
komen, ja/nee’. Achttien kinderen waren voor en twee tegen, maar het openluchtzwembad moet dan wel op een andere plek komen.
“Wij vonden dit rollenspel super leuk en interessant. We bedanken jullie allemaal voor
dit super leuke uitje en hebben er veel van geleerd.”
Vriendelijke groet:
Groep 7B, Wiekslag Tubbergen
De secretaresses Liz & Indy

Tubbergen officieel

Openbare vergaderingen

Openbare vergadering van de gemeenteraad

De gemeenteraad komt in een openbare raadsvergadering bijeen op maandag 20 januari
2020 om 19.30 uur, in de raadszaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen.
De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken voor de raadsvergadering liggen
voor iedereen ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Het is mogelijk
dat er onderwerpen aan de voorlopige agenda worden toegevoegd of daarvan worden afgevoerd. De meest actuele agenda vindt u op de gemeentelijke website www.tubbergen.nl,
onder Gemeenteraad - >vergaderingen (https://bestuur.tubbergen.nl/). Het is niet mogelijk voor het publiek om in een raadsvergadering het woord te voeren.
Agenda
1. Opening.
2. Waarnemend voorzitter van de raad (lidmaatschap presidium).
3. Vaststellen agenda.
3a. Soweco.
4. Mededelingen.
5. Vragenuurtje.
6. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 16 december
2019.
7. Vaststellen lijst ingekomen stukken.
Hamerstukken:
8. Vaststellen bestemmingsplan ‘Geesteren, Huyerensebroekweg 5’.
9. Vaststellen bestemmingsplan ‘Tubbergen, Kloosteresweg 1’.
10. Vaststellen notitie ‘Groene leges Noordoost Twente’.
11. Veegbesluit intrekken regelingen (en/of beleidsnota’s).
12. Vaststellen Verordening Adviesraad sociaal domein gemeente Tubbergen.
Bespreekstukken:
13. Uitvoeringsagenda duurzaamheid.
14. Startnota regionale energiestrategie.
15. Vaststellen verordeningen maatschappelijke ondersteuning en jeugd Tubbergen 2020.
16. Rondvraag.
17. Sluiting.

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?
Langeveen, Feesttent Volksfeesten Loterij op 12 juni 2020
Langeveen aan de Hardenbergerweg/Vasserdijk
Langeveen, Vlierakkersweg 6

MRCL Paascross op 13 april 2020

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
Geesteren, Dorpsstraat 36
Papsleef'ndag op 23 februari 2020
07-01-2020

Feesttent Volksfeesten Langeveen
aan de Hardenbergerweg/
Vasserdijk

Loterij op 12 juni 2020

08-01-2020

Kennisgeving meerjarenvergunning

Voor onderstaande, regelmatig terugkerende activiteit is indertijd een vergunning verleend
voor meerdere jaren. Binnenkort zal die activiteit weer worden uitgevoerd. Deze mededeling is alleen informatief. Er is tegen deze mededeling geen bezwaar of beroep mogelijk.
Waar?
Wat en wanneer?
Vasse, terrein ter hoogte van
Kingpop Vasse op 27 april 2020
Denekamperweg 142

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
Tubbergen, Walboersweg kadastraal het bouwen van een woning
19-12-2019
bekend gemeente Tubbergen
sectie I nr. 6738
Vasse, Denekamperweg 210

het uitbreiden van een hotel met
44 hotelkamers

19-12-2019

Tubbergen, Grotestraat 44

het uitbreiden van een overkapping

10-12-2019

Albergen, Watereggeweg 3

het kappen van twee houtopstanden

16-12-2019

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
Fleringen, Geerskamp kadastraal
het bouwen van een woning
15-11-2019
bekend sectie G nr. 3659

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,
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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
Reutum, Zonnebergweg 19
het verplaatsen van een kapschuur
07-01-2020
Tubbergen, Denekamperweg 77

het kappen van twee houtopstanden

07-01-2020

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide
procedure

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend. Het betreft het
navolgende project:
Plaats, adres
Project
Geesteren, Haarbrinksweg 61
het veranderen van een vleeskuikenhouderij; uitbreiding inrichting met 4 stallen voor vleeskuiken-ouderdieren
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 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
Ontwerpwijzigingsplan “Buitengebied,
Assinkshoekweg 2”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:

het ontwerpwijzigingsplan “Buitengebied, Assinkshoekweg 2”.
Het ontwerpwijzigingsplan is opgesteld om bestaande schuren te kunnen gebruiken voor
de opslag en vervaardiging van carnavalswagens en het gebruik door plaatselijk verenigingsleven (duivenvereniging).
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-wijzigingsplan ligt met ingang van woensdag 15
januari 2020 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden 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.0183.BUIWPASSINKS2-OW01. Het plan
is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijkeplannen.
Zienswijze
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzagelegging kan een belanghebbende mondeling
of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden
gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 30, 7650 AA Tubbergen
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 0546-628000. Ook voor vragen of nadere
informatie kunt u met deze persoon contact opnemen.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Ontwerp-bestemmingsplan “Rood voor Rood 5 locaties,
Geesteren, Tubbergen, Langeveen, Vasse, Fleringen” en
Ontwerp-beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:

Het ontwerp-bestemmingsplan “Rood voor Rood 5 locaties, Geesteren, Tubbergen, Langeveen, Vasse, Fleringen”.
Het ontwerp-bestemmingsplan maakt het mogelijk om een rood voor rood project uit te
voeren. In totaal wordt aan de Poolsweg 6 te Geesteren 4.567m² landschap ontsierende
bebouwing gesloopt. Hierdoor kunnen vier woningen gebouwd worden. Omdat de woningen
niet op de slooplocatie gebouwd kunnen worden, worden ze op de volgende locaties gebouwd: Hardenbergerweg 72 Tubbergen, Ossendijk 48 Langeveen, Denekamperweg (naast
nr. 125) Vasse en Oldenzaalseweg 75 Fleringen. Alle betrokken locaties worden landschappelijk ingepast.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 15 januari
2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden
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.0183.BUIBPRVR5LOCATIES-OW01. Het plan is

eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijkeplannen.
Zienswijze
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen tegen het bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad, postbus 30, 7650 AA Tubbergen.
Schriftelijke zienswijzen 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. B. Prins van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000. Ook voor vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon contact opnemen.
Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat ter inzage ligt:
Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”.
In het gemeentelijk welstandsbeleid is nog geen rekening gehouden met de nieuwe woningen op de locaties Hardenbergerweg 72 Tubbergen, Ossendijk 48 Langeveen, Denekamperweg (naast nr. 125) Vasse en Oldenzaalseweg 75 Fleringen. Daarom is er voor deze
woningen een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Het beeldkwaliteitsplan beschrijft wenselijke
verschijningsvormen en materialisering van de te bouwen gebouwen door criteria te geven
voor typologie, volume, detaillering en materiaal- en kleurgebruik.
Het beeldkwaliteitsplan dient ter vervanging van de welstandsparagraaf van het gemeentelijke welstandsbeleid. De welstandsnota bevat basisvoorwaarden waaraan bouwaanvragen op welstandsaspecten worden getoetst. De gemeenteraad dient daarvoor
overeenkomstig het bepaalde in artikel 12a van de Woningwet deze aanvullende criteria
vast te stellen waarvan de essentie in de welstandsnota wordt opgenomen.
Ter inzage
Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan ligt met ingang van 15 januari 2020 gedurende zes weken
voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. Ook
is het beeldkwaliteitsplan te raadplegen via www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen, bij het
bijbehorende ontwerp-bestemmingsplan.
Inspraak
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzagelegging kan een ieder mondeling of schriftelijk een inspraakreactie naar voren brengen tegen het ontwerp-beeldkwaliteitsplan.
Schriftelijke inspraakreacties moeten worden gericht aan de gemeenteraad, postbus 30,
7650 AA Tubbergen en dienen voor het einde van de termijn te worden ingediend dan wel
per post te zijn bezorgd. Mondelinge inspraakreacties kunt u binnen bovengenoemde termijn indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met dhr. B. Prins van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000. Ook voor
vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon contact opnemen.

Ontwerp-besluit hogere grenswaarde
“Oldenzaalseweg 75 Fleringen”

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:

Het ontwerp-besluit hogere grenswaarde “Oldenzaalseweg 75 Fleringen”
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om op grond van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde vast te stellen voor een nieuw te bouwen woning op
het perceel Oldenzaalseweg 75 te Fleringen. De hogere grenswaarde heeft betrekking op
het overschrijden van de grenswaarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege het verkeer op de Oldenzaalseweg op de gevel van deze woning.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-besluit hogere grenswaarde ligt met ingang van
15 januari 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.
Zienswijze
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen tegen het besluit hogere grenswaarden. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van Burgmeester en wethouders,
postbus 30, 7650 AA Tubbergen. Schriftelijke zienswijzen 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 mevr. A. Voorpostel van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000. Ook voor vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon
contact opnemen.

Ontwerp-besluit hogere grenswaarde
“Hardenbergerweg 72 Tubbergen”

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:

Het ontwerp-besluit hogere grenswaarde “Hardenbergerweg 72 Tubbergen”
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om op grond van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde vast te stellen voor een nieuw te bouwen woning op
het perceel Hardenbergerweg 72 te Tubbergen. De hogere grenswaarde heeft betrekking
op het overschrijden van de grenswaarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting
vanwege het verkeer op de Hardenbergerweg op de gevel van deze woning.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-besluit hogere grenswaarde ligt met ingang van
15 januari 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.
Zienswijze
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen tegen het besluit hogere grenswaarden. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van Burgmeester en wethouders,
postbus 30, 7650 AA Tubbergen. Schriftelijke zienswijzen 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 mevr. A. Voorpostel van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000. Ook voor vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon
contact opnemen.
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Rechtsbescherming
Contactgegevens van de gemeente, ook voor het indienen van zienswijzen en bezwaarschriften:
Adres: Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen/Postbus 30, 7650 AA Tubbergen.
Telefoon: 0546-628000 fax: 0546-628111 e-mail: gemeente@tubbergen.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.

