Dinsdag 3 maart 2020
Gemeentehuis:
Raadhuisplein 1,
Tubbergen
(0546) 62 80 00

Meldlijn:
(0546) 62 80 00
Voor het melden van
storingen, klachten over
openbare ruimte etc.
Storingen
openbare ruimte,
buiten kantooruren:
tel. 06 54 97 59 91
(uitsluitend voor
spoedeisende zaken)
Storingen riool(gemaal)
Tel: 06 54 93 38 82
(24 uur via gemeente
lijke storingsmonteur)
Overige spoedeisende
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:
06-147 585 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:

Tubbergen
voor u!

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
Voor informatie en vragen over
re-integratie (werk)

Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Gemeentehuis Tubbergen.

Consulent Werkplein Almelo
Voor informatie en vragen over
uitkeringen, bijzondere bijstand e.d.

Dinsdag in de even weken van
10.00 tot 12.00 uur.
Gemeentehuis Tubbergen

Extend/ Soweco
Als u voor een traject bij Soweco
bent aangemeld en vragen heeft
over trajecten richting de arbeidsmarkt

Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Gemeentehuis Tubbergen

* Onder voorbehoud van wijziging door vakanties e.d.

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

Complimenten
Met de teruggave van de sleutel, onder het genot van de traditionele rauwe haring, hebben we vorige week woensdag het
carnaval 2020 definitief afgesloten. We kunnen met elkaar
terugkijken op een mooie, maar vooral stormachtige periode.
Ontzettend jammer dat een aantal optochten door de weersomstandigheden letterlijk en figuurlijk afgeblazen moesten worden.
Het komt goed uit dat het op 1 maart Nationale Complimentendag is. Een mooie gelegenheid om de De Alberger Bökke en de
Papsleef’n die hun optochten hebben afgelast en andere verenigingen die besloten te hebben om op zaterdag niet mee te doen
met hun grote wagens, een flinke pluim te geven. Hiermee hebben zij een ontzettend moedig en verstandig besluit genomen.
Moedig, omdat ze al die mensen die maandenlang ongelofelijk
veel werk hebben gestopt in de voorbereidingen teleur moesten
stellen. Maar vooral een verstandig besluit. Want de algemene
veiligheid, zowel die van de toeschouwers als van de verenigingen zelf, weegt vele malen zwaarder.
Nu we toch bezig zijn gaan we nog even verder. Want vorige week ontvingen we ook de uitkomsten van het verplichte onderzoek over het aanvraag- en uitgifteproces van de paspoorten en identiteitskaarten. Met
een gemiddelde score van 98% betekent het dat er op dat gebied in
onze gemeente maar heel weinig misgaat. Daarmee hebben de medewerkers van Burgerzaken ook zeker een compliment verdiend.
Op onze website staat een klachtenformulier. Heeft u een klacht over de
gemeente, dan kunt u die daar indienen en gaan we er zo snel mogelijk
mee aan de slag. Wij zien een klacht als een kans. Een kans om het in
de toekomst anders of beter te doen. Grappig genoeg kregen we vanuit
de samenleving een aantal malen de vraag of het ook mogelijk is om
een compliment te geven. Ook dat zagen we als een kans.

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.
Voor algemene informatie of als u het
pakket niet kunt afhalen, kunt u op
vrijdag vóór 12.00 uur bellen naar 0618464776.

Vrijdag van 15.30 tot 16uur. Afhaalpunt kantoor Wij in de Buurt,
Newtonstraat 13,
Tubbergen.

Voedselbank
Inloopspreekuur voor aanvraag
Voedselpakket

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

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

Elke werkdag van 9.00 tot 10.00
uur. Stichting Welzijn Tubbergen
Dinkelland, Raadhuisplein 4
(Bibliotheek Tubbergen)

VluchtelingenWerk Oost Nederland
Spreekuur voor vergunninghouders
(statushouders) met vragen over
inburgering en meedoen in de samenleving. Ook voor 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 beantwoord 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.

Dus is sinds 1 maart naast het klachtenformulier ook een complimentenformulier te vinden op onze website. U kunt zich voorstellen dat we
heel benieuwd zijn of daar in de praktijk ook gebruik van gemaakt gaat
worden.
Iets heel anders en veel minder leuk is het Coronavirus. Door de snelheid waarmee het virus om zich heen grijpt beseffen we hoe klein de
wereld eigenlijk is. Op het moment dat wij dit schrijven is net bekend
geworden dat er nu ook een besmetting in ons eigen land is geconstateerd. Dat is best zorgelijk. Als gemeente worden we dagelijks op de
hoogte gehouden over de stand van zaken door de GGD Twente. Twente
is goed voorbereid. Wat u zelf kunt doen (en dat zijn dingen die eigenlijk
altijd verstandig zijn), is regelmatig uw handen wassen, hoesten en niezen in uw elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. En verder vooral
vertrouwen houden.
College van Tubbergen

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 3 maart 2020

WOZ-beschikking en gecombineerde aanslag
gemeentelijke heffingen 2020
Onlangs hebben eigenaren van woningen respectievelijk eigenaren en gebruikers
van niet-woningen (bijvoorbeeld: fabriekspanden, agrarische bedrijven, kantoren
e.d.) de jaarlijkse WOZ-beschikking in combinatie met de aanslag gemeentelijke
heffingen 2020 ontvangen. Op dit biljet staan, naast de WOZ-waarde, ook de volgende heffingen vermeld: de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing
en de rioolheffing. De hoogte van deze gecombineerde belastingaanslag is afhankelijk van de individuele situatie.
Het bedrag van de afvalstoffenheffing bestaat uit twee onderdelen, te weten:
a. een vastrechtdeel in de vorm van een basistarief dat geldt voor het belastingjaar en
b. een variabel deel.
Het variabele deel is afhankelijk van het aantal aanbiedingen van de grijze container
(restafval) of het aantal keren dat via de milieupas gebruik is gemaakt van de verzamelcontainer en wordt achteraf opgelegd.
Dat betekent dat op deze aanslag het aantal aanbiedingen staat van de grijze container in
2019 of het aantal aanbiedingen aan de verzamelcontainer in 2019. Alleen bij het beëindigen van de belastingplicht (bijvoorbeeld door verhuizing of overlijden) wordt het variabele
deel (het aantal aanbiedingen) eerder opgelegd.
De gemeente hanteert voor de afvalstoffenheffing diftar de gegevens die door ROVA per
adres geregistreerd worden aan de hand van een EDP-gecertificeerd Diftar-systeem. Hiermee toont ROVA aan dat alle processen voor de verzameling en registratie van afvalgegevens voldoen aan de hoogste standaard. Op het aanslagbiljet kunt u zien voor hoeveel
aanbiedingen van uw grijze container/verzamelcontainer u in 2019 bent aangeslagen.
Bijdrageregeling Medisch Afval
Inwoners die een tegemoetkoming medisch afval hebben aangevraagd voor 2019, zijn of
worden binnenkort geïnformeerd over de hoogte van de tegemoetkoming voor 2019. Binnen drie weken na de bovengenoemde kennisgeving zal de betaling van de tegemoetkoming
plaatsvinden.
De WOZ-beschikking 2020
De gemeenten zijn verplicht om alle onroerende zaken (binnen de gemeentegrens) jaarlijks
opnieuw te waarderen op basis van de criteria, die in de Wet WOZ staan vermeld. De WOZwaarde op de beschikking (tevens belastingaanslag) geldt dus alleen voor het huidige belastingjaar 2020. Voor de WOZ-beschikking geldt, dat de waarde van een onroerende zaak
is gewaardeerd naar:
- het prijspeil op 1 januari 2019 (dit is de zogenaamde ‘waardepeildatum’) en
- de feitelijke toestand op 1 januari 2020.
Waardebepaling van huurwoningen
Door een wijziging van het woningwaarderingssysteem (WWS) weegt de WOZ-waarde ingaande oktober 2015 zwaarder mee bij de bepaling van de maximale huur en hebben huurders van woningen in de huursector hierdoor een groter belang bij de WOZ-waarde. Daarom
zijn gemeenten verplicht om vanaf 2016 ook aan de huurders van alle woningen een WOZbeschikking te sturen.
Waardeontwikkeling tussen de waardepeildatum 1 januari 2018 en de
waardepeildatum 1 januari 2019
Tussen de waardepeildatum 1-1-2019 en de dagtekening van de WOZ-beschikking 2020
(29-2-2020) ligt een periode van meer dan een jaar.
Dit kan betekenen, dat de WOZ-waarde, die op de beschikking 2020 staat, anders is dan
de actuele marktwaarde van uw object.
Waardeontwikkeling van woningen
Bij de herwaardering voor 2020 is gebleken, dat de totale economische waarde van alle
woningen gemiddeld met 5,6% is gestegen ten opzichte van de vorige waardepeildatum.
Met deze waardeontwikkeling is bij de waardevaststelling voor het belastingjaar 2020
rekening gehouden.
Waardeontwikkeling van niet-woningen
Voor niet-woningen hebben de verkoopcijfers geleid tot een gemiddelde waardestijging
van 1,1%.
Aanslagbiljet en taxatieverslag raadplegen via internet
Wilt u weten welke factoren van invloed zijn op de WOZ-waarde van uw object en/of met
welke panden, die in de afgelopen periode verkocht zijn, uw object is vergeleken? Dan kunt
u dit zelf nakijken op de website www.tubbergen.nl onder het kopje ‘WOZ, belastingen en
heffingen’. Het taxatieverslag wordt ook geplaatst op www.mijnoverheid.nl.
Als de waardebeschikking of het aanslagbiljet op naam is gesteld van een natuurlijk persoon
(dus niet op een bedrijfsnaam) kunt u het taxatieverslag en de aanslag ook opvragen via
uw DigiD-code.
Staat het aanslagbiljet op naam van een niet-natuurlijk persoon (dus op een bedrijfsnaam,
bijv. een BV of NV) dan zijn het taxatieverslag en de aanslag op te vragen via de combinatie
van het aanslagnummer en het totaalbedrag van de aanslag.
Lukt het niet het taxatieverslag digitaal te raadplegen dan kunt u die aanvragen via:
- email: gemeente@tubbergen.nl
- telefonisch: 0546-628000.
Wilt u een persoonlijk gesprek met één van de medewerkers? Maakt u dan telefonisch een
afspraak. Het bezoekadres is Raadhuisplein 1 in Tubbergen.
Openbaarheid WOZ-waarden van woningen per 1 oktober 2016
Vanaf 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van woningen openbaar. De openbaarheid beperkt zich in eerste instantie tot het individueel raadplegen van de WOZ-waarde. Het massaal verstrekken van gegevens is niet toegestaan.
De informatie over de WOZ-waarde van woningen kan worden verkregen via de site
www.woz-waardeloket.nl of via de website www.tubbergen.nl onder het kopje ‘WOZ,
belastingen en heffingen’ > ‘WOZ’.
Bezwaar
Hebt u nog vragen over de waardebeschikking of over de belastingaanslag dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente. Wilt u uw vragen persoonlijk stellen dan kunt
u een afspraak maken met één van de medewerkers van de afdeling Publieke Dienstverlening, team WOZ en Belastingen. Bent u desondanks toch van mening, dat de waarde op
een te hoog bedrag is vastgesteld of bent u het niet eens met de belastingaanslag dan kunt
u binnen zes weken na dagtekening (29-2-2020) van de WOZ-beschikking/ belastingaanslag bezwaar maken bij de heffingsambtenaar. U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking, de aanslag onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en/of de
rioolheffing. U kunt dit bezwaar bij voorkeur digitaal of schriftelijk indienen. In uw bezwaarschrift moet u duidelijk aangeven waarom u het niet eens bent met de vastgestelde waarde

of waarom u het niet eens bent met de belastingaanslag. Voordat u bezwaar maakt tegen
de WOZ-waarde is het zinvol om eerst het taxatieverslag te bekijken.
WOZ-bezwaar door een ‘no cure, no pay’ bureau
Diverse (commerciële) bureaus en makelaars bieden aan om kosteloos (no cure, no pay)
een bezwaarschrift namens u in te dienen.
U (als opdrachtgever) machtigt het bureau van uw keuze en vervolgens gaan zij voor u
aan de slag. Let u hierbij vooral op bij het verlenen van een machtiging voor welke diensten
u een machtiging afgeeft. In de praktijk blijkt, dat sommige bureaus hun opdrachtgever
niet tijdig of volledig informeren over de acties richting de gemeente over het bezwaarschrift
of eventueel in de vervolgfase over het beroepschrift bij de Rechtbank, het Gerechtshof of
cassatie bij de Hoge Raad. Ingeval u in de loop van de procedure het bewaar/beroep wilt
intrekken is dit alleen mogelijk na het betalen van een vergoeding van de kosten aan het
bureau. Een eenmalige afgegeven machtiging kan bovendien door het bureau voor meerdere jaren worden gebruikt zonder dat u hiervan door het bureau op de hoogte bent gesteld. Het is belangrijk om te weten dat deze bureaus en makelaars voor zaken, waarbij
het bezwaar is toegekend en de WOZ-waarde wordt gewijzigd, een kostenvergoeding van
de gemeente ontvangen die kan oplopen tot ruim € 700,--. Zij ontvangen een vergoeding
voor het indienen van een taxatierapport, terwijl een taxatierapport in de bezwaarfase niet
perse een toegevoegde waarde heeft. In de praktijk komt het erop neer, dat als in de bezwarenprocedure de WOZ-waarde van een woning met € 10.000,-- wordt verlaagd, dit u
een vermindering van de aanslag OZB oplevert van € 11,--. Het bureau of de makelaar kan
voor zijn werkzaamheden vervolgens aanspraak maken op een vergoeding ten laste van
de gemeente van zo’n € 700,--. Deze door de gemeente verstrekte kostenvergoedingen
moeten wel door de inwoners/belastingbetalers opgebracht worden.
Kwijtschelding
Bent u niet in staat om de belastingaanslag te betalen, ook niet door middel van een betalingsregeling, dan kunt u voor de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing vaste
deel (basistarief) en/of de rioolheffing kwijtschelding aanvragen. Bij de beoordeling van
het verzoek om kwijtschelding zal uw vermogen en inkomen worden getoetst.
Meer informatie?
Meer uitgebreide informatie over de Wet WOZ, de diverse gemeentelijke belastingen, kwijtschelding en (automatische) betaling van belastingen vindt u op de gemeentelijke website
www.tubbergen.nl onder het kopje ‘WOZ, belastingen en heffingen’.

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.

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
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Tubbergen officieel

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

Actualiteiten

Aanvraag omgevingsvergunning

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?
Geesteren, Breemhaarsweg 18
ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 tot 1 mei
2022

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, Kanaal N.Z. 39
het bouwen van een bijgebouw
07-02-2020

Geesteren, Denekamperweg 2

Internationaal Concours Hippique CSI Twente
van 1 t/m 5 juli 2020

Albergen, Zenderseweg 42

het uitbreiden van een bedrijfshal

Geesteren, Dorpsstraat

Kermis Geesteren van 5 t/m 7 juni 2020

Geesteren, nabij Kotkampsweg
12-12a

het afzetten van elzen in de Veldhoek 19-02-2020
ter bescherming van weidevogels

Geesteren, Dorpsstraat 36

Geesteren Alive van 5 t/m 7 juni 2020

Geesteren, ’n Mös nabij 4

het realiseren van een bedrijfshal

Tubbergen, De Eendracht 17

Groenmarkt Reinerink bloemen & planten
op 6 mei 2020

Tubbergen, Julianastraat 16

Tubbergen, Hardenbergerweg 68a

ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 tot
1 mei 2022

het wijzigen van de reeds verleende 26-02-2020
vergunning voor het bouwen van een
kantoorpand

Tubbergen, Kluunvenweg 8a

ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 tot
1 mei 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
Geesteren, Breemhaarsweg 18
ontheffing stookverbod voor 2020,
25-02-2020
2021 tot 1 mei 2022
Geesteren, Vermolenweg

Paaspop Geesteren 2020

25-02-2020

Tubbergen, Hardenbergerweg 68a

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 tot 1 mei 2022

25-02-2020

Tubbergen, Kluunvenweg 8a

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 tot 1 mei 2022

25-02-2020

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.

14-02-2020

20-02-2020

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
Harbrinkhoek, Walboersweg
het bouwen van een woning
19-12-2020
nabij nr. 64

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
Geesteren, Oude Hoevenweg 100
het bouwen van een woning t.v.v.
26-02-2020
bestaande woning
Geesteren, Weitemansweg 25

het bouwen van een melkstal

26-02-2020
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Tubbergen, Newtonstraat 8

het plaatsen van 3 windturbines en
het verwijderen van 2 windturbines

26-02-2020

Ruimtelijk beleid
Ontwerp-bestemmingsplan “Denekamperweg 78 en
80” en ontwerp-beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerp-bestemmingsplan “Denekamperweg 78 en 80”.
Het ontwerp-bestemmingsplan maakt het mogelijk om een rood voor rood project uit te
voeren op het perceel Denekamperweg 78 en 80 te Tubbergen. Op het perceel wordt meer
dan 1.100 m² bebouwing gesloopt en geïnvesteerd in ruimtelijke kwaliteit. Hiervoor kan
ter compensatie één extra woning gebouwd worden.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 4 maart
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.BUIBPDENEKWG80-OW01 Het plan
is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke www.tubbergen.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 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. R. Oude Moleman 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 functie
van het gebied. 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.
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 stuurt op samenhang tussen de verschillende te realiseren onderdelen van het plan en beschrijft het proces voor het toetsen van
bouwplannen.
Ter inzage
Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het ontwerp-bestemmingsplan ter
inzage vanaf 4 maart 2020. 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.
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, 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. R. Oude Moleman 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 “Ootmarsumseweg 283,
283a en 283b Fleringen”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerp-bestemmingsplan “Ootmarsumseweg 283, 283a en 283b Fleringen”.
Het ontwerp-bestemmingsplan voorziet in een gewijzigd gebruik van een deel van het perceel ten behoeve van dagbesteding. De dagbestedingsactiviteiten zullen met name bestaan
uit het verrichten van werkzaamheden voor de ter plaatse gevestigde paardenhouderij.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 4 maart
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.BUIBPOOTMWEG283-OW01. Het plan is eveneens digitaal
in te zien via de gemeentelijke website www.tubbergen.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 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 mevr. R. Rietveld van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100. Ook voor vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon
contact opnemen.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Ontwerp-wijzigingsplan “Haarbrinksweg 68 en 68a
Geesteren”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerp-wijzigingsplan “Haarbrinksweg 68 en 68a Geesteren”.
Het ontwerp-wijzigingsplan voorziet in een vergroting van de gezamenlijke oppervlakte van
de bedrijfsgebouwen en overkappingen met 125% van de huidige maximaal toegestane
oppervlakte. Daarnaast voorziet het wijzigingsplan in een gewijzigde situering van het
bouwvlak om zo de bouw van een opslagloods ten behoeve van het landbouwmechanisatiebedrijf mogelijk te maken. De oppervlakte van het bouwvlak zelf wordt niet vergroot.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-wijzigingsplan ligt met ingang van 4 maart 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.BUIWPHAARBRW68-OW01.Het plan is eveneens digitaal in te zien
via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Zienswijze
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging 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 mevr. R. Rietveld 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

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.

