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!
Dinsdag 25 augustus 2020
Overzicht spreekuren Tubbergen:
enkel telefonisch!

In onze gemeente worden verschillende spreekuren gehouden. In het
gemeentehuis in Tubbergen, of ergens anders op locatie. Deze spreekuren
vinden alleen telefonisch plaats.
Spreekuren in het gemeentehuis in Tubbergen
Spreekuur

Tijdstip & Contactgegevens

Schuldhulpverlening Stadsbank Oost
Nederland
Alleen voor cliënten.

Donderdag in de oneven weken van
9.00 tot 10.00 uur.
088-7663666

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

Dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur.
schulddienstverlening@noaberkracht.nl
0546-628000

Consulent Werkplein Almelo
Voor informatie en vragen over
re-integratie (werk)

Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.
06-25707950 (Marloes Bokkerink)
06-25653775 (Suzan Brummelhuis)

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.
0541-541789 (Monica de Roo)

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.
06-46360610 (Judith Baks)
0546-752853 (Eric Kuipers)

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

Gulden Middenweg
Dat je je mail zit bij te werken en dan op een achtergrond een gesprekje tussen twee collega’s hoort:
“Nou doet die muis het weer niet!”
“Dan moet je er gewoon even hard op slaan. Dat deden wij vroeger ook met
onze tv. Als die het niet deed, dan sloegen we een keer heel hard op de zijkant.”
“Wat? Sloegen jullie een vrouw op de zijkant?”
Dan realiseer je je hoe weinig er maar voor mogelijk is om een groot misverstand te laten ontstaan. Goed kunnen luisteren is dus heel belangrijk, was
vervolgens onze conclusie. Daarbij is een goed gehoor ook van belang.
Om dat gehoor zo lang mogelijk goed te houden, moet je er zuinig op zijn en
het niet blootstellen aan teveel en te hard geluiden. Dat blijkt in de praktijk
nog best lastig. Wanneer je uitgaat of festivals bezoekt (nu even niet mogelijk,
maar ooit vast wel weer), loop je de kans om blijvende gehoorschade op te
lopen door veel te harde muziek. Dat geldt ook
voor de carnavalsoptochten en voor tal van beroepen. Sinds enkele jaren is er nog een risicocategorie bijgekomen: vuurwerk. Vroeger alleen
voorbehouden aan Oud & Nieuw, tegenwoordig
schering en inslag bij tal van feestjes en verjaardagen. Wat voor de feestgangers als vreugdeverhogend wordt ervaren, blijkt voor de
omwonenden vaak een bron van ergernis. Lig je
net te slapen, breekt er opeens een giga knalfestijn los. Kinderen wakker, hond in de stress
en zelf schrik je je ook een hoedje. Niet fijn.
Nee, écht niet fijn.
En wat kunnen we eraan doen? In de praktijk
helaas weinig. Het enige wat we kunnen, en dat
doen we bij deze, is vragen of u rekening wilt
houden met de buren en vuurwerk wilt bewaren

Spreekuren op een andere locatie in Tubbergen
Spreekuur

Tijdstip & Contactgegevens

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.
ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl
038-4540130

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

Afhalen:
vrijdag van 15.30 – 16.00 uur
06-18464776

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.
sociaalteamtubbergen@wijindebuurt.nl
085-0514058

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.
info-oost@vluchtelingenwerk.nl
026-3702777

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.
servicepunttubbergen@swtd.nl
085-0479404

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.
info@almelosociaal.nl
0546-456909

voor Oud & Nieuw. En voor mensen die ongewild mee moeten genieten van
het vuurwerk: spreek uw buren aan op de overlast die u er van ondervindt.
We wilden dit toch even gezegd hebben, want alleen door het gesprek aan te
gaan weet je hoe een ander iets ervaart. Daarom vroegen we ook onze trainees (een ‘traineeship’ is een (starters)functie bij een werkgever waarin de
trainee wordt opgeleid tot specialist in een vakgebied. Bij de gemeente lopen
zij steeds voor een periode van 2 jaar mee) vlak voor hun afscheid hoe ze het
werken voor onze gemeente, in het gemeentehuis en met ons als college hebben ervaren.
Dat leverde een heel interessant uurtje op, waarin we niet alleen lof kregen,
maar ook hoorden dat we best veel vragen van onze medewerkers. En dat
‘nee’ zeggen voor hen best lastig is, zodat de werkdruk hoog is. Die kwam wel
even bij ons binnen. En het is informatie waarmee wel ook wel echt iets moeten. Wat onze trainees ook hebben geleerd is dat aan veel besluiten een heel
traject vooraf gaat. Sommige voorstellen lijken zo simpel, dat je niet kan begrijpen dat het zo lang moet duren voordat de gemeente er iets van vindt.
Tijdens hun traineeship ervoeren ze dat gemeente de belangen moet afwegen
van 21.000 inwoners. Dat dingen daardoor soms lang
duren en dat je daardoor vaak geen hele spectaculaire
dingen kan zeggen, besluiten, doen of organiseren. Dat
geldt overigens niet alleen voor de gemeente, maar ook
voor leraren, sporttrainers en allerlei soorten bestuurswerk. Je zou de hele wereld te vriend willen houden, maar
je kan het nooit iedereen naar de zin doen. Dus ben je altijd op zoek naar de gulden middenweg. Een weg die de
ene keer snel is te vinden, maar soms pas ook na een
heel doolhof van discussies en argumenten. Tegelijkertijd
maken al die verschillende belangen het werken voor
onze gemeenschap is juist zo mooi. Vooral omdat we dat
waar het maar mogelijk is samen doen met medewerkers,
college en raad en met onze inwoners.

College van Tubbergen

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 25 augustus 2020

Puzzel brandweer
Ook tijdens deze warme zomer staat Brandweer Twente paraat om hulp te verlenen als
jouw veiligheid in gevaar is. Zelf kun je ook veel doen om te zorgen voor een brandveilige
leefomgeving. Maak bijvoorbeeld samen een vluchtplan of hang rookmelders op. Om die
brandveiligheidsgedachte op een wat andere manier onder de aandacht te brengen, dagen
we je uit om de woordzoeker in te vullen.
Los de puzzel op en maak kans op een prijs!
De oplossing kun je tot uiterlijk 30 september mailen naar brandveiligheid@brandweertwente.nl of opsturen naar Brandweer Twente, antwoordnummer 1634, 7550 WB Hengelo.
Onder de juiste antwoorden kiezen we drie winnaars, die een mooie, brandveilige prijs
krijgen. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Nationale Brandpreventieweken in oktober. Veel puzzelplezier!!

Langer zelfstandig wonen dankzij de
Blijverslening
Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, het is de wens van heel veel mensen.
Om dat te realiseren, is het soms noodzakelijk om aanpassingen te doen aan uw
woning. Deze aanpassingen brengen kosten met zich mee. De gemeente Tubbergen ondersteunt inwoners hierin door middel van de Blijverslening.
Met de Blijverslening wil de gemeente zelfstandig wonen stimuleren door inwoners de financiële mogelijkheid te bieden hun woning levensloopbestendig te maken. De lening is
opengesteld voor alle inwoners van de gemeente Tubbergen en geldt voor alle woningen
in de gemeente; zowel bestaand als nieuw en zowel koophuizen als huurwoningen.
Voorbeelden van maatregelen
• Verbreden van deuren
• Verwijderen van drempels
• Vervangen van de douchebak door een veiligere inloopdouche
• Bad- en slaapkamer op begane grond realiseren
Grotere verbouwingen
Ook grotere verbouwingen kunnen met de Blijverslening worden gefinancierd. In de gemeente Tubbergen kan dat zelfs tot een bedrag van 50.000 euro (hypothecaire lening).
Het leenbedrag mag alleen worden ingezet voor maatregelen die ervoor zorgen dat een
huis na de verbouwing levensloopbestendiger is. Maximaal 20% van het bedrag mag worden ingezet voor duurzame investeringen, zoals de installatie van zonnepanelen.
Aanvraag indienen?
U kunt bij de gemeente een aanvraag indienen voor de lening door offertes aan te leveren
van de te maken kosten. Na toetsing en goedkeuring van de gemeente, volgt een toewijzingsbrief en een aanvraagformulier voor de Blijverlening Blijverslening bij SVn. De financiële toets van SVn bepaalt of u in aanmerking komt voor de lening.
Meer informatie
Meer informatie over de Blijverslening en de voorwaarden voor aanmelding, vindt u op
onze website www.tubbergen.nl/blijverslening

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

Wegwerkzaamheden gemeente Tubbergen
Langeveen - Grensweg
Op het wegvak vanaf Grensweg 18 tot aan de Duitse grens wordt betonverharding aangebracht. De werkzaamheden staan gepland van 31 augustus t/m 11 september 2020. Gedurende deze periode is de weg afgesloten voor al het doorgaande verkeer.
Op de volgende locaties worden in de periode van 2 t/m 11 september enkele betonplaten gerepareerd:
Mander – Plasdijk tussen de Holtenplasijk en de Oude Uelserdijk
Gedurende deze periode is deze weg volledig afgesloten voor al het doorgaande verkeer.
De percelen blijven bereikbaar via de Broekdijk, de Holtenplasdijk en de Uelserweg.
Geesteren - Breemhaarsweg tussen de Vinckenweg en de Vermolenweg
Gedurende deze periode is deze weg volledig afgesloten voor al het doorgaande verkeer.

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?
minimarkt Albergen, minimarkt Langeveen
standplaatsvergunning voor de verkoop
van Syrische etenswaren
Tubbergen, mavo terrein (naast Canisius
aan de Huyerenseweg)

sportieve activiteiten en spooktocht op
15 augustus 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
minimarkt Albergen, minimarkt
standplaatsvergunning voor de
13-08-2020
Langeveen
verkoop van Syrische etenswaren
Langeveen, Kerklaan 2a

bijschrijven leidinggevende op
aanhangsel bij reeds verleende dranken horecavergunning

19-08-2020

E- mailservice en app “Berichten over uw buurt”
Wilt u een bericht krijgen over bijvoorbeeld vergunningen, bouwplannen, bestemmings-

Tubbergen – Fietspad langs de Vikkersweg
Gedurende deze periode is het fietspad op deze locatie volledig afgesloten, de rijbaan is
open voor verkeer.
Geesteren – Hamveldsweg ter hoogte van nr. 5
Gedurende deze periode is de weg op deze locatie volledig afgesloten voor al het doorgaande
verkeer.
Geesteren – Krikhaarsweg ter hoogte van de aansluiting met de Hardenbergerweg
Gedurende deze periode is de weg op deze locatie volledig afgesloten voor al het doorgaande
verkeer.
Tubbergen – Hekkertsweg tussen de Oldenzaalseweg en Wieschertsweg
Gedurende deze periode is de weg op deze locatie volledig afgesloten voor al het doorgaande
verkeer.

plannen 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
Reutum, Plegtsweg 11a
het uitbreiden van een woning
17-08-2020
Geesteren, Haarbrinksweg 50

het bouwen van een woning ter
31-07-2020
vervanging van een bestaande woning

Geesteren, Jooststraat 28

het hebben van een kapsalon aan huis 16-08-2020

Geesteren, Vriezenveenseweg 50

het kappen van twee eiken

17-08-2020

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 25 augustus 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
Reutum, Ootmarsumseweg 320
het bouwen van een vitaliteitsgebouw 15-04-2020

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
Tubbergen, Almeloseweg 74
het uitbreiden van een vakantiewoning 17-08-2020
Tubbergen, Veldwijk 13

het bouwen van een woning

18-08-2020

Vasse, Kloosterhof 25

het bouwen van een woning

17-08-2020

Ruimtelijk beleid
Zakelijke beschrijving exploitatieovereenkomst ‘Plan
Weleveld’
In het kader van het project ‘plan Weleveld’ een exploitatieovereenkomst gesloten. Deze
overeenkomst regelt onder andere dat de gemeente bepaalde kosten, die samenhangen
met het plan “Weleveld”, kan verhalen op de exploitant, Hoek Vastgoed Visie B.V..
Het betreft
Het plan betreft de bouw van minimaal 33 en maximaal 38 woningen.
Inhoud van de overeenkomst
In de exploitatieovereenkomst is in hoofdlijnen het volgende overeengekomen:
1. Tussen de gemeente en de exploitant is een overeenkomst in het kader van artikel 6.24
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gesloten.
2. De exploitant is voornemens om dit project te realiseren.
3. De exploitant ontwikkelt en realiseert het plan voor eigen rekening en risico.
4. De gemeente heeft een inspanningsverplichting om het bestemmingsplan voor het
project vast te stellen.
5. De exploitant betaalt aan de Gemeente een bijdrage ruimtelijke ontwikkeling met overeenkomstige toepassing van het Besluit ruimtelijke ordening en heeft zich eveneens
bereid verklaard de kosten verbonden aan eventuele uit het bestemmingsplan voortvloeiende planschade voor haar rekening te nemen.
6. Tussen de gemeente en de exploitant is tevens een grondtransactie overeengekomen
welke onderdeel is van de voorliggende exploitatieovereenkomst.
7. De exploitant zal de schade aan gemeentelijke eigendommen van de realisering van
het project in de directe omgeving van het plangebied aan de gemeente vergoeden.
Ter inzage
Ter uitvoering van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening ligt de gesloten exploitatieovereenkomst (met uitzondering van bijlage 3) vanaf 26 augustus 2020 gedurende
6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Bijlage 3 ligt niet ter inzage vanwege het feit dat
deze bijlage bestaat uit privacygevoelige informatie. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken
wij u om daarvoor eerst een telefonische afspraak te maken. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

telijk 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 voornoemd

Ontwerpbestemmingsplan ‘Tubbergen, Weleveld –
Reutummerweg’ en ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘Weleveld, Tubbergen’
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerpbestemmingsplan “Tubbergen, Weleveld-Reutummerweg”.
Het ontwerpbestemmingsplan maakt de bouw van 18 woningen mogelijk in het gebied globaal gelegen tussen de Reutummerweg en de Weleveldstraat en 20 woningen in het gebied
tussen de Weleveldstraat en de Verdistraat.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 26 augustus
2020 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst een telefonische afspraak te maken. 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.TUBBPWELEVELDREUTU-OW01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via
de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Zienswijze
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzagelegging kan eenieder 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. N. van Benthem 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 “Weleveld, Tubbergen”.
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 ontwerpbestemmingsplan ter inzage vanaf 26 augustus 2020 Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor
eerst een telefonische afspraak te maken. Ook is het beeldkwaliteitsplan te raadplegen via
www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Inspraak
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzagelegging kan eenieder 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. N. van Benthem van
het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000. Ook
voor vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon contact opnemen.

Vragen?
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. R.A. Bos van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.

Burgemeester en wethouders voornoemd

Burgemeester en wethouders voornoemd

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Uelserweg
162 Mander’

het ontwerpwijzigingsplan “Witteweg 12 Langeveen”.
Het ontwerpwijzigingsplan maakt het mogelijk om de bestemming te wijzigen van Agrarisch
naar Wonen.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Uelserweg 162 Mander”.
Het ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk om een nieuwe veestal te realiseren
voor het agrarische bedrijf.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 26 augustus
2020 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst een telefonische afspraak te maken. 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.BUIBPUELSERWEG162-OW01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via
de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Zienswijze
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzagelegging kan eenieder mondeling of schrif-

Ontwerpwijzigingsplan ‘Witteweg 12, Langeveen’

Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-wijzigingsplan ligt met ingang van 26 augustus
2020 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst een telefonische afspraak te maken. U kunt het plan digitaal
inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website is het plan te
raadplegen met behulp van het adres of met het planidentificatienummer
NL.IMRO.1774.BUIWPWITTEWEG12-OW01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de
gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
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. N. Luttikhuis van het organisatieonderdeel
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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

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.

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.

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.

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.

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.

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

