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Gezocht: kampioenen en sporters voor het
Sportgala 2020

Na het succes van de vorige edities van het sportgala organiseren we ook in 2020 een sportgala. Het sportgala vindt plaats op
woensdag 13 mei 2020. We hopen dat het net als vorig jaar een
mooie avond wordt met knappe sportprestaties en trotse winnaars.

VOORAANKONDIGING

STARTERS- EN
ZZP-CAFÉ
WOENSDAG 25 MAART 2020
AANVANG 18.30 UUR

Grand Café de Wal
Oostwal 6
Ootmarsum

Een deskundige jury kiest het sporttalent, de jeugdsportploeg, de sportvrouw, de sportman en de sportploeg van het jaar 2019. Ook zetten we
alle kampioenen op het hoogste niveau van 2019 in het zonnetje.
Graag uw hulp!
Voor een spannende verkiezing zijn kandidaten nodig. Daarom vragen
we u aan ons door te geven welke sporter, sportster of team volgens u
voorgedragen moet worden voor het sportgala.
Daarnaast willen graag onze kampioenen huldigen die in 2019 op het
hoogste niveau kampioen zijn geworden. Dus kent u een kampioen of
een kampioensteam? Laat het ons weten.
Hoe kan ik iemand aanmelden?
U kunt een sporter of sportteam aanmelden door een e-mail te sturen
naar f.heithuis@noaberkracht.nl
U ontvangt het aanmeldformulier retour.
Tot wanneer kan ik iemand aanmelden?
U kunt tot uiterlijk 15 februari 2020 het aanmeldformulier aan ons retour sturen. Alle voorgedragen kandidaten worden bekeken en op het
sportgala 13 mei 2020 maken we de winnaars bekend.
Hebt u nog vragen?
Wilt u meer informatie of hebt u nog vragen? Bel of mail dan gerust
met Femke Heithuis (06-28338866) of f.heithuis@noaberkracht.nl)
Hartelijk dank voor uw medewerking en graag tot ziens op 13 mei 2020!

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden: zonnebril
Verloren: -

Herdenken

Vorige week maandag was het de Internationale Herdenkingsdag van de Holocaust. Op die dag hielden wij onze eerste Vrijheidsmaaltijd. Een maaltijd met 9 gasten, afkomstig uit ieder van
onze 9 kernen. Geselecteerd door loting, dus volkomen willekeurig. Dat maakte het spannend, maar wat was het genieten. Was
het tijdens de soep nog wat stilletjes aan tafel, gaandeweg brak
het ijs en ontstond er een mooi gesprek, waarbij een 88-jarige
deelneemster vertelde over wat zij zich nog herinnerde van de
oorlog en waarbij een Nederlandse van Syrische afkomst vertelde over de oorlogssituatie waarin zij nog maar kort geleden
verkeerde. Ook spraken we over vrijheid en vrede en wat we er
zelf aan kunnen doen om die te bewaren. En natuurlijk was er
ook ruimte om te praten over wat ons vandaag de dag bezig
houdt.
We aten bij Stayble, waar de deelnemers de hele dag in de keuken hebben gestaan om een smakelijke verse maaltijd te bereiden. Tot Bevrijdingsdag elke maand een Vrijheidsmaaltijd op een bijzondere plek in
onze gemeente. Eén van de maaltijden wordt gehouden bij de burgemeester thuis, ze is nu al aan het piekeren over een geschikt menu. Voor
de twee overige maaltijden zijn we nog op zoek naar een mooie locatie.
Heeft u tips of zou u zelf voor ons willen koken?
Samen eten, praten en lachen is jammergenoeg niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ook in ons eigen land wonen ruim 100.000 kinderen die
opgroeien in gezinnen met veel problemen. Bij meer dan de helft van
die kinderen gaat het zo mis dat ze niet meer thuis kunnen wonen.
Stichting Het Vergeten Kind strijdt voor een Nederland waarin elk kind
zich écht kind voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de

maatschappij. Een goed initiatief
waarvoor wij graag uw aandacht
vragen. Wilt u iets voor deze kinderen doen? Op de website van de
stichting staat waar zij mee bezig
zijn en waarbij zij hulp nodig hebben.
De rest van de week vloog weer
voorbij met veel overleggen en vergaderen met inwoners en medewerkers over allerlei plannen en ideeën
die er leven in onze kernen. We
hadden vijf jaar geleden niet durven dromen dat Mijn Dorp 2030 zo serieus opgepakt zou worden en dat er zoveel mooie initiatieven zouden
ontstaan in de samenleving. We zouden alles wel willen uitvoeren, maar
helaas is het met de schatkist van de gemeente niet zo heel veel anders
gesteld dan met de doorsnee huishoudpot. Nu wordt er weleens gekscherend gezegd dat ‘bij de gemeente’ het geld tegen plinten klotst,
maar dat valt in de praktijk helaas tegen. Natuurlijk, er is geld om algemene taken te kunnen uitvoeren, maar het is geen kraan die je naar believen kan opendraaien. Dat betekent dat we steeds met elkaar moeten
kijken of bepaalde plannen wel of niet uitgevoerd kunnen worden. Waarbij we ook de consequenties in beeld moeten brengen. Oftewel: we moeten ons er bewust van zijn dat als we het één doen, het ander niet kan.
En dat is best lastig, want ‘nee’ zeggen, daar houden we niet zo van.
Maar een ‘nee’ als antwoord, schept ook duidelijkheid. En duidelijk zijn,
zo hebben wij allemaal ook ervaren in de opvoeding van onze kinderen,
werkt uiteindelijk toch altijd het beste.
College van Tubbergen
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Groep 7A van de Wiekslag bezoekt gemeentehuis
Groep 7a van basisschool De Wiekslag is naar het gemeentehuis gegaan en vond het
super leuk. Hier hun eigen verhaal:
“Nadat wij welkom werden geheten door de burgemeester, de griffier en twee raadsleden
kregen wij uitleg over wat de gemeenteraad allemaal doet. Ook kregen wij te horen wat
het werk van een burgemeester, een griffier, een wethouder.

Wat vond groep 7A ervan?
Tops: heel interessant want je leerde echt wat er gebeurt in de raadszaal. Het was ook
erg leerzaam. Sommige kinderen willen later misschien wel in de gemeentepolitiek.
Tips: alles was leuk!!!!
Deze ochtend in de raadzaal is een mooie opmaat voor het bezoek naar de Tweede
Kamer. Alle groepen 7 van TOF onderwijs brengen een bezoek aan Den Haag om met
eigen ogen te kijken in de Tweede Kamer. Misschien komen wij dan nog wel Mark Rutte
tegen.”

Ze hadden 2 stellingen:
• wat gaat er gebeuren met de oude sporthal? (geen zorgen hij gaat niet echt weg)
Komt er een park of soccer inside?
• Komt er een openlucht zwembad, zoja waar?
Onze wethouders waren Lasse en Emma. wij hebben ze geïnterviewd en gaan jullie er
meer over vertellen.
Wat doet een wethouder?
Je bent zeg maar de opening van de stelling. Je begint met vertellen en de raadsleden
moeten daarop reageren. Ik vond het wel spannend want je zat naast 2 echte wethouders, het voelde echt een eer om daar te zitten.
Wat doet de wethouder allemaal?
De burgemeester geeft iedereen een beurt. Ik mocht als eerste zeggen wat mijn idee
was. En daarna mocht de rest zeggen wat hun idee was en als laatste mocht je het einde
kiezen wat het werd. En dan mocht de rest stemmen of de rest het met je eens was en
iedereen was voor.
Wat doet een raadslid?
je moet een discussie voeren over de stelling die wordt gegeven en je moet goed luisteren
naar de anderen. Als je een knopje indrukte ging er een microfoontje en zag je jezelf op
een tv, best grappig als je je zelf zo ziet.
Wat doet de pers?
Als pers zat je achterin de zaal en we moesten opschrijven wat belangrijk was voor de
krant. Als de burgemeester of de wethouder iets zei wou je soms wel erop reageren maar
dat kan niet. Het was een hele leuke ervaring.

Gratis nestkastjes voor inwoners van de gemeente
Tubbergen
De uitgifte van nestkastjes bleek vorig
jaar een groot succes. “Daarom delen
we opnieuw 250 gratis nestkastjes uit
aan inwoners met een eikenboom in
hun omgeving”, licht wethouder Erik
Volmerink toe. Een nestkastje aanvragen kan tot 14 februari. “Door een
nestkastje op te hangen in de buurt
van een eikenboom, komen meer
koolmezen naar deze plek. Zij zijn dol
op de eikenprocessierups en daarom
een belangrijke natuurlijke vijand in
de bestrijding van de rups.”

Speciaal voor senioren: een proefreis met het OV,
samen met een OV-ambassadeurs
OV-ambassadeurs zijn ervaren OV-reizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten op weg helpen. Daarom organiseren zij op donderdag 27 februari een proefreis, om te oefenen
hoe het reizen met de bus en trein werkt. Op de stations krijgt u duidelijk uitgelegd
hoe u kunt in- en uitchecken met uw OV-chipkaart en hoe de kaartautomaat werkt. Er
wordt op eigen kosten gereisd. Neem daarom uw geldige OV-chipkaart mee, of koop
tijdens de proefreis uw kaartje. Na aanmelding wordt u geïnformeerd over het exacte
tijdstip en opstapplaats. Aanmelden kan via www.ervaarhetov.nl/proefreis of door te
bellen met de OV-ambassadeurs: 038-4540130.

De nestkastjes worden dit jaar gemaakt door deelnemers van de leerboerderij Stayble
in Mander en de Stichting Vogelwerkgroep Geesteren. De actie geldt zolang de voorraad strekt en volgens het principe: wie het eerst komt wie het eerst maalt. Het nestkastje kunt u ophalen bij Stayble.
Waarom nestkastjes?
De laatste jaren neemt het aantal rupsen en de overlast hiervan toe. Dit komt mede
door de verandering van het klimaat en de afname van de biodiversiteit. Als gevolg
daarvan zijn er onvoldoende natuurlijke vijanden die de eikenprocessierups te lijf gaan,
zoals koolmezen. Door nestkastjes op te hangen, stimuleren we de komst van deze
vogel.
Aanvragen
Als u inwoner bent de gemeente Tubbergen, kunt u een gratis nestkastje aanvragen
voor een eikenboom bij uw woning. Dit kan tot 14 februari 2020 via de website
www.stayble.nl/nestkastjes. Na uw aanmelding ontvangt u per e-mail meer informatie.
Voorwaarden aanmelding
• De actie geldt zolang de voorraad (250 stuks) strekt.
• U woont in de gemeente Tubbergen.
• Per adres kan één nestkastje worden aangevraagd.
• U hangt het nestkastje zelf op in de (gemeentelijke) boom.
U ontvangt bij het nestkastje een brief met tips over het ophangen en het
onderhoud.
• U zorgt zelf voor onderhoud van het nestkastje.

Maandelijks inloopspreekuur
OV-ambassadeurs beantwoorden tijdens het maandelijkse inloopspreekuur vragen over
reizen met bus en trein. Senioren krijgen uitleg hier over de OV-chipkaart, tarieven en
abonnementen, het plannen van een reis en in- en uitchecken bij diverse vervoerders.
Het spreekuur is gratis en u kunt elke tweede dinsdag van de maand vrijblijvend binnenlopen tussen 14.00 en 15.30 uur in de Bibliotheek in Tubbergen, Raadhuisplein 4.
Meer informatie
De Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland vinden het belangrijk dat senioren zo
lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Daarom maken zij het mogelijk dat OV-ambassadeurs gedurende het gehele jaar activiteiten organiseren in diverse gemeenten.
Kijk op www.ervaarhetov.nl voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten.
Voor vragen kunt u bellen naar 038-4540130, of een e-mail sturen naar: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl.

Gehandicaptenplatform Tubbergen aan de slag voor
een bereikbare, bruikbare en inclusieve samenleving

Donderdag 23 januari ondertekenden verschillende partijen uit de gemeente
Tubbergen het VN-manifest ‘Iedereen doet mee’. Dit houdt in dat zij zich willen
inzetten voor een bereikbare, bruikbare en inclusieve samenleving. Oftewel
een samenleving waarin iedereen mee kan doen en zich welkom voelt, met of
zonder beperking.
Om een eerste stap te zetten naar deze inclusieve samenleving, gaan leden van het Gehandicaptenplatform Tubbergen de dorpen langs om te inventariseren hoe bereikbaar,
toegankelijk en bruikbaar de dorpen zijn. Hierover nemen zij contact op met de Dorpsraden.

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

Openbare vergaderingen

Openbare vergadering van de gemeenteraad

De gemeenteraad komt in een openbare raadsvergadering bijeen op maandag 10 februari
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. Vaststelling agenda.
3. Mededelingen.
4. Vragenuurtje.
5. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 20 januari
2020.
6. Vaststellen lijst ingekomen stukken.
7. Vaststellen bestemmingsplan ‘Buitengebied, Landgoed Herinckhave’.
8. Kwaliteitsplan Openbaar Groen.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

Actualiteiten

Ingekomen aanvraag

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
Albergen, Zandhuisweg 7
het uitbreiden van de tennisbaan en
15-01-2020
het kappen van bomen
Langeveen, Hof van Plegt kavel
12 en 13

het bouwen van een woning

22-01-2020

Tubbergen, Denekamperweg 80

het kappen van achttien houtopstanden 14-01-2020

Tubbergen, Newtonstraat 8

het plaatsen van drie windturbines en 15-01-2020
het verwijderen van twee windturbines

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, Kloosteresweg 20
het bouwen van een woning ter
23-01-2020
vervanging van een bestaande woning

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?
Hezingen, Schaapskooiweg
het ontsteken van een paasvuur op 12 april 2020

Langeveen, Knooperf de Veldboer 7 het wijzigen van een reeds verleende vergunning voor het bouwen
van een woning

23-01-2020

Langeveen, Molenbergstraat

het kappen van vijf eiken

27-01-2020

Tubbergen, Bosweg 7

Mander, Oosteriksweg 28/28a

het bouwen van een woning met
inwoning ter vervanging van een
bestaande woning met inwoning

28-01-2020

Tubbergen, Veldwijk 5

het bouwen van een woning

24-01-2020

het ontsteken van een paasvuur op 12 april 2020,
4 april 2021 en 17 april 2022

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
Tubbergen, Bosweg 7
het ontsteken van een paasvuur op
23-01-2020
12 april 2020, 4 april 2021 en 17
april 2022
Albergen, Looleeweg 8

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en 2022

27-01-2020

Albergen, hoek Kemnaweg/
Ootmarsumseweg

Mega Carnaval Albergen 2020 op 16
februari 2020

27-01-2020

Albergen, Ootmarsumseweg 157

Wagendoop op 14 februari 2020 en
Noaber Carnaval Albergen op 16
februari 2020

28-01-2020

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.

Vaststelling Damoclesbeleid 2020

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 28 januari 2020 het volgende beleid
is vastgesteld:
-

Damoclesbeleid 2020

Teneinde gevaar voor de openbare orde, de veiligheid en de gezondheid als gevolg van
drugshandel te voorkomen, geeft artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet de burgemeester
de bevoegdheid om in het geval er in een woning of lokaal een handelshoeveelheid softof harddrugs wordt aangetroffen tot tijdelijke sluiting van het betreffende pand over te
gaan. Doel van de maatregel is door het toepassen van bestuursdwang de (illegale) drugshandel vanuit woningen en lokalen te beëindigen en de herhaling ervan te voorkomen.
Daarnaast heeft de maatregel tot doel drugsgerelateerde openbare orde verstoringen
(overlast, drugscriminaliteit) tegen te gaan. Het beleid uit 2013 is op onderdelen gewijzigd
zodat deze in overeenstemming is met actuele regelgeving en jurisprudentie.
Dit beleid treedt op 29 januari 2020 in werking.

Fleringen, Geerskamp 17

het bouwen van een woning

23-01-2020

Ruimtelijk beleid
Vastgesteld bestemmingsplan “Kloosteresweg 1, Tubbergen”

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 januari 2020
heeft vastgesteld:

het bestemmingsplan “Kloosteresweg 1 Tubbergen”.
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om een rood voor rood project uit te voeren op
het perceel Kloosteresweg 1 te Tubbergen. Op het perceel wordt 1.250m² bebouwing gesloopt, waarvan 1.007m² als landschap ontsierend is aangemerkt, en geïnvesteerd in ruimtelijke kwaliteit. Hiervoor kan ter compensatie één extra woning gebouwd worden.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 5 februari 2020 tot
en met 18 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.BUIBPKLOOSTERESWG1VG01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Beroep
Ingaande de dag na ter inzagelegging kan gedurende een termijn van zes weken tegen
het bestemmingsplan beroep worden ingediend door 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.
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.
Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat gelijktijdig door de raad is vastgesteld:
Het beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”.
Het beeldkwaliteitsplan heeft conform de Inspraakverordening voor een periode van zes
weken voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties ingediend.
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Ter inzage
Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan
ter inzage. Het beeldkwaliteitsplan is in te zien bij de receptie van het gemeentehuis tijdens
de openingstijden.
Ook is het beeldkwaliteitsplan te raadplegen via www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het beeldkwaliteitsplan geen onderdeel is van
het bestemmingsplan en dat daartegen geen bezwaar of beroep kan worden ingesteld.
Waarom een beeldkwaliteitsplan?
In het gemeentelijk welstandsbeleid is nog geen rekening gehouden met de nieuw te bouwen woning op deze locatie. Daarom is er een beeldkwaliteitsplan gemaakt. 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. Voor de volledigheid wordt opgemerkt
dat het beeldkwaliteitsplan geen onderdeel is van het bestemmingsplan en dat daartegen
geen bezwaar of beroep kan worden ingesteld.
Vragen?
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer B. Prins 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.

