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Tel: 06 54 93 38 82
(24 uur via gemeente
lijke storingsmonteur)
Overige spoedeisende
klachten en/of calamiteiten buiten kantooruren
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06-147 585 49
Voor meer informatie
kijk in de gemeentegids
of op www.tubbergen.nl
Redactie:
Gemeente Tubbergen,
Team Communicatie
De ambtelijke organisatie van de gemeenten
Tubbergen en Dinkelland
werken samen onder de
naam:

Overzicht spreekuren Tubbergen

In onze gemeente worden verschillende spreekuren gehouden. In het gemeentehuis in Tubbergen, of ergens anders op locatie.

Spreekuren in het gemeentehuis in Tubbergen
U hoeft voor deze spreekuren geen afspraak te maken, maar u kunt zich melden bij de receptie van het gemeentehuis. U wordt dan doorverwezen naar
het betreffende spreekuur.
Spreekuur

Locatie en tijd*

Schuldhulpverlening Stadsbank Oost
Nederland
Alleen voor cliënten.

Donderdagochtend in de oneven
weken van 9.00 tot 10.00 uur.
Gemeentehuis Tubbergen.

Schulddienstverlening
Voor iedereen die meer informatie
wil of en vragen heeft over schulden.

Dinsdagvan 9.00 tot 10.00 uur. Gemeentehuis Tubbergen.

Consulent Werkplein Almelo
Het spreekuur voor vragen over
uitkeringen, bijzondere bijstand en
aanverwante zaken
Extend/ Soweco
Als u voor een traject bij Soweco
bent aangemeld en vragen heeft
over trajecten richting de arbeidsmarkt

Elke dinsdagmorgen in de even
weken van 10.00 uur tot 12.00 uur
in het gemeentehuis van Tubbergen.

Elke dinsdagmorgen van 10.00 uur
tot 12.00 uur in het gemeentehuis
van Tubbergen.

* Onder voorbehoud van wijziging door vakanties e.d.

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden: Verloren: zonnebril, rugtas

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

Spreekuren op een andere locatie in Tubbergen
U hoeft voor deze spreekuren geen afspraak te maken. U kunt gewoon op de
locatie binnenlopen.
Spreekuur

Locatie en tijd*

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

Elke tweede dinsdag van de maand
van 14.00 tot 15.30 uur. Bibliotheek
Tubbergen, Raadhuisplein 4.

Voedselbank pakket afhalen
Pakket afhalen.
Voor algemene informatie of in geval
u het pakket niet kunt afhalen,
kunt u op vrijdag vóór 12.00 uur
bellen naar 06-41605996.

Afhaalpunt Kantoor Wij in de Buurt,
Newtonstraat 13, Tubbergen.
Elke vrijdagmiddag van 15.30 tot
16.00 uur.

Voedselbank
Inloopspreekuur voor aanvraag
Voedselpakket

Iedere eerste vrijdag van de maand
van 10.00 tot 11.30 uur. Stichting
Welzijn Tubbergen Dinkelland, Raadhuisplein 4, 7651 CV Tubbergen (Bibliotheek Tubbergen).

Sociaal team (Wij in de buurt)
Spreekuur voor vragen over o.a.: de
opvoeding van kinderen, (dreigende)
financiële problemen of over ondersteuning bij de zorg van een zieke
partner.

Iedere werkdag tussen 09.00 en
10.00 uur in Tubbergen.
Stichting Welzijn Tubbergen
Dinkelland, Raadhuisplein 4, 7651 CV
Tubbergen (Bibliotheek Tubbergen).

VluchtelingenWerk Oost Nederland
Spreekuur voor vergunninghouders
(statushouders) die vragen hebben
over inburgering en meedoen in de
samenleving. Ook biedt VluchtelingenWerk hulp bij het aanvragen van
een uitkering

Dinsdag van 9.30 tot 12.30 uur.
Donderdag van 09.30 tot 12.30 uur
en van 13.00 tot 15.00 uur.
Oranjestraat 29, Tubbergen

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.

Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en
donderdag van 14.00 tot 16.00 uur.
Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland, Raadhuisplein 4 (Bibliotheek
Tubbergen).

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

Maandag, woensdag en vrijdag van
10.00 tot 12.00 uur. Grotestraat 174,
Almelo. (Almelo Sociaal). Voor andere contactmogelijkheden: www.almelosociaal.nl

* Onder voorbehoud van wijziging door vakanties e.d.

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 28 januari 2020

ROVA bekijkt de inhoud van uw
pmd-container

De afgelopen periode heeft de gemeente Tubbergen uitvoerig gecommuniceerd
over het scheiden van pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en
drankenkartons). Om te controleren of de kwaliteit van inzameling voldoet, gaat
ROVA nu de inhoud van de pmd-containers beoordelen. Hiervoor stuurt ROVA
een voorloper mee tijdens de inzamelroute. De voorloper bekijkt steekproefsgewijs de inhoud van containers. Mocht tijdens de controle blijken dat de pmdcontainer onjuiste inhoud bevat, dan wordt de container op dat moment niet
geleegd. De container wordt dan voorzien van een hangkaart.
Op de hangkaart staat beschreven waarom uw container niet is geleegd. Als u de vervuiling uit uw pmd-container haalt, komt ROVA uw container op een later moment alsnog
legen. Op de hangkaart staat aangegeven op welk moment u uw container opnieuw aan
de straat kunt zetten. Deze leging vindt tot uiterlijk een week na de reguliere inzameldag
plaats.

Raadsvergadering groep 7C De Wiekslag

Op vrijdag 17 januari ging groep 7c naar het gemeentehuis in Tubbergen.
Bij binnenkomst kwam de burgemeester naar de groep toe lopen en werden we welkom
“geheten. We moesten haar volgen naar de vergaderkamer voor een raadsvergadering.
We kozen Niels en Lasse als wethouder en Guus en onze juf Liz als journalist. We gingen
in de vergaderzaal zitten en keken naar filmpjes die de burgemeester ons liet zien over
haar werk en dat van haar collega’s. Dat was wel interessant.
Daarna ging de burgemeester een debat houden. Het ging over de oude sporthal; mag
hij blijven staan of komt er een park voor in de plaats? Er werden argumenten genoemd
zoals: een park is voor jong en oud, maar als er honden uitgelaten worden, kan het gaan
stinken. De stemmen werden geteld, de sporthal mag blijven staan.
We kregen wat te eten en te drinken en daarna ging het volgende debat over een buitenbad in Tubbergen. Zo ja, waar dan? De wethouders hadden het Mavoveld voorgesteld,
maar de kinderen kozen een plek achter De Vlaskoel. Het voorstel werd veranderd, de
stemmen werden weer geteld en iedereen stemde voor het buitenbad achter de Vlaskoel.”
Guus Pinners en Jent Koopman

Waarom wordt de inhoud van uw container bekeken?
Door de inhoud van de pmd-containers te beoordelen, neemt de gemeente Tubbergen
een volgende stap om samen met inwoners de kwaliteit van grondstoffen zoals pmd te
verbeteren. Nog regelmatig belandt afval tussen de ingezamelde grondstoffen. Dat afval
zorgt voor vervuiling, waardoor grondstoffen niets meer waard zijn en niet kunnen worden
gerecycled. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, ook loopt de gemeente op deze manier opbrengsten mis voor grondstoffen en moet het extra kosten maken voor het verbranden van afval.
Samen maken we van afval weer grondstof
Een echte Terugwinnaar zorgt ervoor dat er geen afval tussen de grondstoffen komt, zodat
die grondstoffen weer gebruikt kunnen worden voor het maken van nieuwe producten.
Oud glas wordt bijvoorbeeld weer nieuw glas en groente-, fruit- en tuinafval (gft) kan
omgezet worden tot nieuwe duurzame producten, zoals groen gas en compost. Je ziet
het: ons afval bevat veel waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. Die grondstoffen kunnen we echter alleen terugwinnen als het afval goed wordt gescheiden. Help
je mee? Kijk voor meer informatie op www.terugwinnaars.nl

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 28 januari 2020

Democratie

Wat waren we blij toen we vorige week vernamen dat onze bibliotheek op
de eerste plaats staat van de lijst van Best presterende jeugdbibliotheken
van Nederland. Onze jongeren lenen gemiddeld meer dan 30 boeken per
jaar. We vinden het niet alleen geweldig dat we op de eerste plaats staan,
maar vooral omdat volgens onderzoeken lezen gelukkig maakt. Dus als onze
jeugd bovengemiddeld veel leest, zou dat kunnen betekenen dat ze zich redelijk gelukkig voelen. En dat maakt ons dan weer gelukkig. Misschien dat
het feit dat er veel gelezen wordt, er ook voor zorgt dat de kwaliteit van de
voorlezers bij de Voorleeswedstrijd ook elk jaar weer zo hoog is. Dat hebben
we vorige week ook weer met eigen oren ervaren.

ren. Deze week houden we onze eerste vrijheidsmaaltijd, samen met 9 inwoners afkomstig uit al onze dorpen. We verheugen ons erop om samen met hen te spreken
over het belang van vrede en vrijheid. En over hoe we er samen voor kunnen zorgen
dat het nooit meer oorlog wordt. We laten u weten hoe deze eerste maaltijd is verlopen. Wie weet gaat u dit voorbeeld volgen in uw eigen buurt.
College van Tubbergen

De afgelopen week stond echt in het teken van de jeugd. Zo bezochten onze burgemeester en de kinderburgemeester samen alle basisscholen in onze gemeente om
leerlingen enthousiast te maken voor een kinderraad. En dan geen kinderraad voor
de bühne, maar een raad die ook echt iets te zeggen krijgt over onderwerpen die
belangrijk zijn voor de jongeren in onze gemeente.
De gesprekken op de scholen waren positief en de democratie blijkt voor veel leerlingen, misschien mede dankzij de scholenbezoeken aan onze raadzaal, bekend terrein. Daarbij valt ons telkens weer op dat de schooljeugd goed voorbereid aan tafel
schuift en de debatten van hoog niveau zijn. We hoorden trouwens ook dat de schooljeugd ook op bezoek gaat bij de Tweede Kamer en dat ze in Madurodam in de hoedanigheid van de gemeenteraad een stad gaan bouwen. Zo leren zij al op jonge
leeftijd wat democratie is en dat het niet eenvoudig is om iets tot stand te brengen
waar alle partijen redelijk tevreden over zijn.
Democratie is een groot goed. Een samenlevingsvorm waarin iedereen gelijk is en
een even grote stem in het geheel heeft. Gelijkheid is één van de belangrijkste ingrediënten voor een vredige samenleving. Dit voorjaar gaan we 75 jaar Vrijheid vie-

Tubbergen officieel

Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de Raadscommissie

De raadscommissie komt in een openbare vergadering bijeen op maandag 3 februari 2020
om 19.30 uur in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen. De commissie bereidt
de maandelijkse raadsvergadering voor en verzamelt alle informatie die de raad nodig heeft
om zijn werk goed te kunnen doen.
Belangstellenden kunnen gedurende maximaal vijf minuten het woord voeren over de onderwerpen op de agenda. Wie het woord wenst te voeren kan dat tot kort voor de vergadering melden bij de griffier van de commissie. 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/ ).
Agenda
1. Opening en vaststellen agenda.
2. Vaststellen van;
a. besluitenlijst van de raadscommissievergadering van 6 januari 2020;
b. actielijst.
3. Mededelingen.
4. Informatie vanuit het college;
a. presentatie 75 jaar vrijheid;
b. presentatie sportakkoord Tubbergen;
c. presentatie Tubbergen bruist.
5. Rondvraag.

Ter voorbereiding op de raadsvergadering
6. Vaststellen bestemmingsplan ‘Buitengebied, Landgoed Herinckhave’.
7. Kwaliteitsplan Openbaar Groen.

8. 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?
Tubbergen, centrum
School carnavalsoptocht op 14 februari 2020
Geesteren, Dorpsstraat 36

Wijziging van de vergunning voor Papsleef’ndag 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?
Tubbergen, centrum
Twentse Verlichte Carnavalsoptocht
op 21 februari 2020

Verzonden
21-01-2020

Vasse, Denekamperweg 148

Wijzigingsvergunning Kingpop Vasse
op 27 april 2020

21-01-2020

Geesteren, Dorpsstraat 36

Wijziging van de vergunning voor
Papsleef’ndag 2020

22-02-2020

Langeveen, hoek Hardenbergerweg/Vasserdijk

Diverse carnavalsactiviteiten Langeveen van 13 tot en met 15 februari
2020

23-02-2020

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?
Albergen, Weemselerweg 3
Koningsdag Albergen op 27 april 2020

Voornemen uitschrijving uit de basisregistratie personen

Als iemand niet meer woont op het adres waar hij/zij is geregistreerd, kunnen burgemeester en wethouders op grond van artikel 2.22 van de Wet basisregistratie personen deze
persoon uitschrijven als zijnde “vertrokken uit Nederland”.
Uitschrijving kan tot gevolg hebben dat men geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs)
meer kan aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of andere vorm van een
uitkering of financiële ondersteuning, kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om altijd op het juiste adres ingeschreven te staan.
Voordat burgemeester en wethouders iemand uitschrijven, maken zij hun voornemen daartoe bekend. Belanghebbenden kunnen dan gedurende vier weken na die bekendmaking
hun zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Dat kan schriftelijk of mondeling
via het Klant Contact Centrum op het gemeentehuis. Burgemeester en wethouders zijn
voornemens om uit te schrijven uit de basisregistratie personen:
Voorletter(s)
Geboren
Adres van registratie
Uitschrijving
en naam
per:
J. Rijnenberg
30-07-1976
Witteveensweg 9 Geesteren
09-01-2020

Uitschrijving uit de basisregistratie personen

Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 2.22 van de Wet basisregistratie
personen iemand uitschrijven uit de gemeentelijke basisregistratie personen, als blijkt dat
iemand niet meer woont op het adres waar hij/zij is geregistreerd.
Uitschrijving kan tot gevolg hebben dat men geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs)
meer kan aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of andere vorm van een
uitkering of financiële ondersteuning, kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om altijd op het juiste adres ingeschreven te staan.
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande persoon (personen) uitgeschreven uit
de Basisregistratie personen. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij het
gemeentebestuur. Dat kan gedurende 6 weken na deze bekendmaking. Het betreft:
Voorletter(s)
Geboren
Adres van registratie
Uitschrijving
en naam
per:
T.A.G.M. Lesscher 19-07-2000
De Galmerij 30, Geesteren
02-12-2019
R.C. Ghaben

26-02-1991

Molendijk 1, Albergen

27-11-2019

J.S. Viscaal

02-11-2018

Molendijk 1, Albergen

27-11-2019

D.D. Viscaal

07-11-1989

Dikkersbosweg 1, Albergen

27-11-2019
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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
Geesteren, Oude Hoevenweg 100
het bouwen van een woning ter
19-12-2019
vervanging van bestaande woning

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
Tubbergen, Almeloseweg 22
het plaatsen van een schutting en
12-11-2019
het aanleggen van een in- uitrit

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
Albergen, Kanaal Noordzijde 31
het bouwen van een tuinhuis met
22-01-2020
veranda
Albergen, Veldoven 5
het bouwen van een woning
21-01-2020
Geesteren, Huyerenseweg 55

het verbouwen van een woning

21-01-2020

Mander, Uelserweg 134

het bouwen van een schuur/bijgebouw 16-01-2020

Tubbergen, Uelserweg 24

het herbouwen van een bijgebouw

16-01-2020

Ruimtelijk beleid
Vastgesteld bestemmingsplan “Geesteren, Huyerensebroekweg 5”

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 januari 2020
heeft vastgesteld:
het bestemmingsplan “Geesteren, Huyerensebroekweg 5”.
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat een nieuwe schuur met een oppervlakte van
390m2 kan worden gebouwd.
Ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen aangebracht. In de bouwregels van het ontwerpplan stond namelijk
het begrip bestaand niet goed geformuleerd. Er werd verwezen naar het Veegplan, maar
dat is nog niet vastgesteld. Het begrip bestaand is nu als volgt aangepast:
1.19 bestaand:
ten aanzien van de legaal aanwezige bouwwerken en de werken, geen bouwwerken zijnde,

en werkzaamheden, en het overige gebruik:
- bestaand ten tijde van het inwerkingtreden van het plan;
Daarnaast zijn de verbeeldingen voor beide slooplocaties en de bouwregel 3.2.1c aangepast. De adressen zijn toegevoegd en op de verbeelding voor beide slooplocaties is de aanduiding 'maximum oppervlakte (m2)' toegevoegd, zodat op de verbeelding meteen
duidelijk is hoeveel de maximaal toegestane m2's aan bebouwing betreft na de sloop. De
bouwregel 3.2.1c is als volgt aangepast:
de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen zal ter plaatse van de aanduiding
"maximum oppervlakte (m2)" ten hoogste de aangegeven gezamenlijke oppervlakte bedragen;
1. Max. oppervlakte Vermolenweg 49: (1200m2);
2. Max. oppervlakte Ossendijk 25-27: (1480m2).
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 29 januari 2020
t/m 11 maart 2020 ter inzage. U kunt het bestemmingsplan inzien 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.BUIBPHUYERENSEBRO5-VG01. Het plan is eveneens digitaal in te
zien via de gemeentelijke website www.tubbergen.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.
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 vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. Hindriksen van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd

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.

