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CycloMedia maakt foto’s in de gemeente

Het bedrijf CycloMedia, dat gespecialiseerd is in het grootschalig
en systematisch in beeld brengen van de omgeving, maakt panoramafoto’s in onze gemeente. Dat doen zij met speciaal uitgeruste
voertuigen waarmee ze 360 graden beelden maken vanaf de openbare weg. Ze zullen tot ongeveer eind november/ begin december
nodig hebben om alle beelden te schieten.
CycloMedia zorgt ervoor dat herkenbare personen en/of kentekens van
auto’s, onherkenbaar worden gemaakt (‘geblurd’). De geblurde opnamen
worden door het bedrijf bewaard om te kunnen voldoen aan haar contractuele verplichtingen met afnemers en ten behoeve van back-up doeleinden. CycloMedia heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld
om toezicht te houden op de toepassing en naleving van AVG.
De beelden worden – onder strikte voorwaarden – gedeeld met andere
bedrijven. De beelden worden gebruikt voor o.a. inspectie en beheer van
de openbare ruimte, ter ondersteuning bij het doorvoeren en uitvoeren
van wetgeving en het ontwikkelen van ruimtelijke plannen.
Voor vragen, verzoeken tot inzage, rectificatie, wissing, beperking van de
verwerking, gegevensoverdraagbaarheid of het aantekenen van bezwaar
kunt u contact opnemen met:
CycloMedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel of privacy@cyclomedia.com
Meer informatie: www.cyclomedia.com
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gevonden en verloren voorwerpen
Verloren: gehoorapparaat, portemonnee met inhoud, pas
Gevonden: -

Vechten
De begroting. Het huishoudboekje van de gemeente. Het is elk jaar weer een
worsteling om het geld zo te verdelen dat we onze basistaken goed kunnen
uitvoeren en er daarnaast ook nog iets overblijft voor nieuw beleid of onverwachte dingen. En nee, grote tekorten komen niet doordat het college grotendeels uit vrouwen bestaat. Dat grapje hebben we nu wel vaak genoeg
gehoord. De waarheid is veel zuurder. Elke jaar hevelt het Rijk meer taken
over naar de gemeente, terwijl ze tegelijkertijd de Rijksbijdrage (onze voornaamste bron van inkomsten) vermindert. Om het even in perspectief te zetten: dat is vergelijkbaar met werken bij een bedrijf dat je steeds meer taken
geeft en tegelijkertijd je salaris verlaagt. Geen fijne situatie. Met het verschil
dat wij aan het Rijk vastzitten, terwijl je als werknemer ontslag kan nemen
en op zoek kan gaan naar een betere werkgever. Dus nee, de gemeentelijke
begroting opstellen is geen pretje. Maar het is ons op het nippertje gelukt om
hem toch sluitend te krijgen en zelfs nog iets te reserveren voor een bijzondere gebeurtenis. Maar daarover volgende week meer.
Hoewel de zomervakantie nog maar net achter de rug lijkt, is het deze week
alweer herfstvakantie. Leuk hoor, daar niet van. Maar door corona voelt ook
deze vakantie toch heel anders dan anders. Het aantal besmettingen in onze
gemeente loopt nu snel op en dat is beangstigend. Wat ons het meest bang
maakt is het feit dat we vechten tegen een onzichtbare vijand. We zien hem
niet, maar hij kan je op elke straathoek bespringen. Het enige dat we hebben
om ons te beschermen is 1,5 meter afstand, veel handen wassen en sinds
kort het ook het advies om een mondkapje te dragen en met niet meer dan
vier mensen bij elkaar te komen. Toch moeten we proberen de moed erin te
houden. Samen de schouders eronder en maar hopen dat er ooit een keer
een einde aan komt.

Domotica: slimme investeringen in uw huis
Niet alleen onze telefoons zijn tegenwoordig ‘smart’,
ook onze huizen worden steeds slimmer. Domotica
is technologie die uw woning veiliger, comfortabeler
of energiezuiniger maakt.

Wat is domotica?

technische snufjes in huis. Toch zijn veel toepassingen al
behoorlijk ingeburgerd. Denk aan verlichting met
bewegingssensor die automatisch aanspringt. De slimme
thermostaat waarmee u de verwarming bedient op afstand. Of:
camerabewaking waarbij u de beelden live kunt volgen op uw
eigen computer, tablet of smartphone. Het zijn allemaal voorbeelden van automatisering in en om het huis.

Goede verlichting in huis voorkomt ongevallen

Bij domotica en veiligheid denken we aan camera- en beveiligingssystemen gericht op
inbraakpreventie. Maar veiligheid betekent ook een huis waarin u zo min mogelijk risico loopt
om te vallen of struikelen. Goede verlichting speelt daarin een voorname rol. U kunt kiezen
voor verlichting die automatisch gaat branden zodra er beweging is in een ruimte. Deze
verlichting werkt met sensoren en is ideaal voor ruimtes zoals de hal of overloop. Als u ‘s
nachts naar het tiolet moet, gaan de lampen vanzelf aan en vanzelf weer uit. U kunt ervoor
kiezen om die verlichting aan te brengen met speciale spotjes die alleen de looproute
verlichten.

Vergroot veiligheid en gemak

Bij domotica geldt: gemak dient de mens. Met een huisautomatiseringssysteem kunt u
met de spreekwoordelijke druk op de knop alle apparaten en verlichting aan- en
uitzetten. U kunt uw voordeur openen terwijl u op de bank zit, nadat u
op uw mobiele telefoon heeft gezien wie er voor de deur staat. En ook
uw ramen en gordijnen openen en sluiten vanaf uw telefoon of tablet.
Overbodige luxe? Als u wat minder mobiel bent kan domotica
het verschil maken tussen u zelf goed kunnen
redden of voor veel dagelijkse dingen
hulp vragen.
Bekijk meer ps voor een
domo ca op onze persoonlijke
webpagina:
dinkellandtubbergen.langzultuwonen.nl

Naast strijd tegen
het virus, voeren
we ook het gevecht tegen criminaliteit
en
ondermijning.
Tegen wietteelt,
drugslabs en de
handel in verdovende middelen.
De hele maand
oktober wordt er
Twente-breed
aandacht besteed
aan fenomeen. We
hopen dat dit in
elk geval als resultaat heeft dat
mensen verdachte
situaties melden. Dit kan bij de politie of bij Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800 – 7000 of meld het via www.meldmisdaadanoniem.nl. En
geloof ons, er wordt wat met die tips gedaan. Nog vorige week werd na een
anonieme tip een grote kwekerij in onze eigen gemeente opgerold. Het oprollen van hennepplantages en drugslabs hebben de hoogste prioriteit bij de gemeenten in Twente. Elk broeinest dat wordt opgerold is er weer eentje minder.
College van Tubbergen

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
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Informatiebijeenkomst Landschapsdeal
Noordoost Twente
Duurzaam beheer Twents landschap

Op 3 november 2020 vindt een online bijeenkomst plaats voor landschapsbeheerders, eigenaren van landschapselementen, liefhebbers van het Twentse landschap en andere geïnteresseerden over de Landschapsdeal Noordoost Twente. Een initiatief waarbij overheden
en landbouw- en natuurorganisaties zich samen met agrarisch ondernemers, particuliere
grondeigenaren en andere beheerders inzetten voor duurzaam beheer van landschapselementen, zoals houtwallen en singels, tegen een eerlijke beloning. Zo dragen we samen
bij aan de natuur-, klimaat en waterdoelen in onze regio én we zorgen voor sociaaleconomische ontwikkeling en een leefbaar platteland.
Laat u goed informeren over duurzaam beheer van een uniek landschap en bezoek de bijeenkomst:
Datum:
Tijd:
Locatie:

3 november 2020
19.30 – 21.30 uur
online (de link volgt na aanmelding)

Bent u een eigenaar of beheerder van landschapselementen? Of bent u inwoner van
Noordoost Twente en trots op uw leefomgeving? Bezoek deze bijeenkomst online. Tijdens
de bijeenkomst ontvangen landschapsbeheerder ook handige tips en laten we weten wat
de partners te bieden hebben het komende jaar.
Aanmelden kan via info@landschapsdeal.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst 3 november’.
Kijk op www.landschapsdeal.nl en bekijk de film over de Landschapsdeal Noordoost
Twente in 2 minuten.

Rookmelders worden vanaf 1 juli 2022 wettelijk verplicht in alle woningen.
Maar waarom wachten tot die datum?

Rookmelders redden levens
De beste plek voor je rookmelders

Hang tenminste rookmelders in de hal en op de overloop. Door
deze ruimtes vlucht je bij brand. Nog beter is het om ook rookmelders op te hangen in alle slaapkamers en de woonkamer. En
wil je de beste veiligheid, hang dan rookmelders op in alle ruimten
waar brand kan ontstaan. Zo zorg je ervoor dat brand snel wordt
ontdekt en jij voldoende tijd hebt om je huis veilig te verlaten.
In
•
•
•

ieder geval (wordt de wettelijke plicht):
Op elke verdieping tegen het plafond;
Minimaal 50 cm van een muur of hoek en vanuit de nok van het huis;
In de ruimte waar de slaapkamers op uitkomen.

Voor nog meer veiligheid:
• In iedere slaapkamer;
• In de woonkamer of een andere ruimte waar
je veel bent;
• In de ruimte waar de wasmachine en wasdroger staan (als dit niet de badkamer is);
• In de keuken adviseren wij de rookmelder
zodanig te plaatsen dat hij niet direct in de
stoom/damp van een kooktoestel of vaatwasser hangt. Lukt dit niet, plaats dan een
thermische melder
• In iedere ruimte waar je elektrische apparaten oplaadt (telefoons, tablets, e-bikes, hoverboards, ...).
Plaats de rookmelder niet:
• in een badkamer, bij een ventilator of ventilatieopening, boven de verwarming, op tochtige plekken.
Kijk voor meer informatie: rookmelders.nl

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

Tubbergen officieel

Openbare vergaderingen

Digitale openbare vergadering van de gemeenteraad

De gemeenteraad komt in een openbare raadsvergadering bijeen op dinsdag 20 oktober
2020 om 19.30 uur. Door de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus zal deze
vergadering digitaal plaatsvinden. 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.
2. Vaststellen agenda.
3. Mededelingen.
4. Vragenuurtje.
5. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 22 september
2020.
6. Vaststellen lijst ingekomen stukken.

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?
Albergen, Broekzijdeweg 1
ontheffing stookvergunning tot 1 mei 2023
Albergen, Tichelweg 23

ontheffing stookvergunning tot 1 mei 2023

Geesteren, Delmaweg 5

levende kerststal op 20 december 2020

Geesteren, Volmersweg 8

ontheffing stookvergunning tot 1 mei 2023

Harbrinkhoek, Ootmarsumseweg 22 ontheffing stookvergunning tot 1 mei 2023
Manderveen, Broekdijk 34

ontheffing stookvergunning tot 1 mei 2023

Reutum, Oldenzaalseweg 181

ontheffing stookvergunning tot 1 mei 2023

Tubbergen, Sportlaan 4

lasergame evenement voor kinderen op 12 en 13
oktober 2020

Hamerstukken:
7. Instellen en benoemen van de Kinderraad Tubbergen.
8. Gedragscode publiceren van persoonsgegevens in het kader van raads- en bestuursinformatie.

Vasse, Denekamperweg 210

bijschrijven leidinggevende en actualisatie drank- en
horecavergunning

Bespreekstukken:
9. Vaststellen van het 2e Programmajournaal.
10. Warmtevisie Noordoost Twente.

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
Albergen, Broekzijdeweg 1
ontheffing stookvergunning tot 1
06-10-2020
mei 2023

11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Verleende vergunning of ontheffing

Albergen, Tichelweg 23

ontheffing stookvergunning tot 1 mei
2023

06-10-2020

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 13 oktober 2020
Fleringen, Ootmarsumseweg 249

drank- en horecavergunning

05-10-2020

Geesteren, Volmersweg 8

ontheffing stookvergunning tot 1 mei
2023

06-10-2020

Reutum, Oldenzaalseweg 181

ontheffing stookvergunning tot 1 mei
2023

06-10-2020

Vasse, Denekamperweg 210

bijschrijven leidinggevende en
actualisatie drank- en horecavergunning

30-09-2020

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:
L.J. Klein Ikkink
01-05-1981
Oldenzaalseweg 171, Reutum
02-10-2020
P.A.J. Sportel

27-10-1972

Reutummerweg 33a, Tubbergen

07-10-2020

V. Staněk

14-08-1995

Reutummerweg 33a, Tubbergen

07-10-2020

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:
F. Erdélián
04-01-1996
Mensinkkamp 28, Geesteren
09-09-2020

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.

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, Assinkshoekweg 10
het vernieuwen van een schuur
09-09-2020
Albergen, Ootmarsumseweg 32

het bouwen van een woning

30-09-2020

Geesteren, Volmersweg 8

het aanvragen van kleinschalig kamperen voor maximaal 25 campers en
het vellen van drie bomen

25-09-2020

Haarle, Snoeymansweg 9

het wijzigen van herplantverplichtingen 23-09-2020
die opgelegd zijn bij eerder verleende
vergunningen

Harbrinkhoek, Haarbrinksweg 76

het kappen van een zomereik

05-10-2020

Tubbergen, Wilhelminastraat 2

het plaatsen van units t.b.v. tijdelijke
kantooruitbreiding

17-09-2020

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
Geesteren, Jooststraat 28
het hebben van een kapsalon aan huis 08-10-2020
Harbrinkhoek, Weversweg 1
Langeveen, Rouweweg 14

het uitbreiden van een woning inclusief 05-10-2020
een overkapping
het bouwen van een woning en bijge06-10-2020
bouw en het kappen van vier eiken

Mander, Uelserweg 135

het bouwen van een woning t.v.v.
bestaande woning

02-10-2020

Mander, Uelserweg 144a

het bouwen van een schuur t.v.v.
bestaande schuur

07-10-2020

Ruimtelijk beleid

Ontwerpbestemmingsplan “Rood voor Rood Vinckenweg 18, Voorboersweg 8, Laagseweg 74” en ontwerpbeeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:

het ontwerpbestemmingsplan “Rood Voor Rood Vinckenweg 18, Voorboersweg 6
, Laagseweg 74”.
Het ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk om een Rood voor Rood project uit te
voeren. Op de percelen Vinckenweg 18, Voorboersweg 6 (beiden te Geesteren) en Laagseweg 74 (Hezingen) wordt landschap ontsierende bebouwing gesloopt en geïnvesteerd in
ruimtelijke kwaliteit. Hiervoor mag ter compensatie een woning aan de Vinckenweg 18 gebouwd worden

Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 14 oktober
2020 gedurende zes weken voor een ieder 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.BUIBPRVR3LOCTUB-OW01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de
gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.

Rectificatie
Het plan is op 29 september 2020 eerder gepubliceerd, toen is echter
per abuis een verkeerde IMRO-code gepubliceerd.

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. Jacobi 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 ontwerpbeeldkwaliteitsplan “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 ontwerpbestemmingsplan ter inzage vanaf 14 oktober 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.dinkelland.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, postbus 11,
7590 AA Denekamp 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. Jacobi 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

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 13 oktober 2020

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.

