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lijke storingsmonteur)
Overige spoedeisende
klachten en/of calamiteiten buiten kantooruren
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Team Communicatie
De ambtelijke organisatie van
de gemeenten Tubbergen en
Dinkelland werken samen
onder de naam:

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)

Gevonden en verloren voorwerpen
Verloren: 2 mobiele telefoons
Gevonden: -

Puberbrein

Ieder kind heeft recht op een veilige en gelukkige jeugd. Helaas is
dat niet vanzelfsprekend. Er zijn in ons land duizenden kinderen die
om de één of andere reden niet thuis kunnen wonen. Een deel van
hen wordt opgevangen door pleegouders en dat vinden wij geweldig. Het is al niet gemakkelijk om je eigen kinderen op te voeden,
zelfs al is er ‘niets’ met hen aan de hand. Pleegkinderen hebben vaak
veel meegemaakt door de situatie waarin zij zijn geboren of opgegroeid en reageren daar soms heftig op. We hebben oprecht bewondering voor al die pleegouders die zo’n kind liefdevol in opnemen en
hen een thuis bieden. Soms voor korte, maar vaak ook voor langere
tijd. Daarom hebben wij hen tijdens de Week van de Pleegzorg een
kleine maar welverdiende attentie aangeboden.
Dat er zoveel pleegouders nodig zijn, komt misschien deels door het feit dat
iedereen zomaar vader of moeder kan worden. Zonder enige vooropleiding,
diploma’s of ervaring. Let wel, wij zijn de laatste die vinden dat diploma’s
zaligmakend zijn, want hoewel het handig is als je ze hebt, gaat het in de
praktijk toch vooral om je passie en talent. Maar enige achtergrondkennis
bij een zo’n langlopend project als het opvoeden van kinderen zou best handig zijn. Zelf hebben we die kennis ook niet opgedaan uit de boeken. Achteraf gezien best jammer. Want we werden deze week (toen we nadachten
over hoe we jongeren nu het best kunnen aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid rondom de coronamaatregelen), door iemand gewezen op
een artikel over de manier waarop het puberbrein nu eigenlijk werkt. En dat
was een echte eyeopener.

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

We leerden dat de hersenen zich tijdens de puberteit langzaam van achteren
naar voren ontwikkelen en pas rond hun 23e helemaal ‘rijp’ zijn. En dat juist
voorin die hersenen het abstracte denken, het weloverwogen keuzes maken,
consequenties van beslissingen overzien, goed plannen en prioriteiten stellen
wordt geregeld. Hierdoor lijken pubers een tijdje hun ‘gezonde verstand’
kwijt te zijn. In die periode hebben ze hun ouders opeens heel hard nodig
om bijvoorbeeld een huiswerkplanning te maken. Of zich ertoe te zetten
huishoudelijke taken te doen. Tegelijkertijd staan ze niet erg open voor hulp.
Dit komt omdat ze alles zelf willen doen en bepalen. En omdat ze zich snel
aangevallen voelen als ze op hun gedrag worden aangesproken. Een tip voor
ouders: eenvoudige duidelijke regels stellen en deze ook consequent nakomen, schijnt in deze periode het beste te werken. Onthoud daarbij dat pubers meer gevoelig zijn voor beloning dan voor straf. Dus ook al lijken ze je
niet te horen (en kan je je kind wel achter het behang plakken), blijf je puber
vooral complimenten geven voor de dingen die hij of zij goed doet.
Deze wetenschap troost ons dat de manier waarop onze eigen kinderen soms
reageren dus eigenlijk heel normaal is. En
het geeft ons handvaten om ons te storten
op een goede communicatiestrategie voor
jongeren én hun ouders. Want die laatste
groep hebben we daarbij hard nodig, dat
weten we nu ook.
College van Tubbergen

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

SAMEN IN ACTIE VOOR DUURZAME ENERGIE

Nederland wordt aardgasvrij en stapt over naar duurzame energie.

Stap één: energie besparen. Want energie die je niet gebruikt,
hoef je ook niet op te wekken!

Ook een duurzaam huis?
Vraag advies aan de wooncoach

✔
✔
✔

deskundig advies over energiebesparing
coach komt bij jou thuis

gratis, onafhankelijk en vrijblijvend

Maak een afspraak via www.energievannoordoosttwente.nl
Besparing

€ 30,per jaar

‘Wij begonnen met vloerisolatie, voor de meeste winst.’

BESPAAR-TIP!
Met onze bespaartips verlaag jij je energierekening én
kun je comfortabel wonen. Tip 3: laat de droger uit en

door je was buiten. Besparing: 30 euro per jaar. Ontdek

de andere tips op www.energievannoordoosttwente.nl

? Welke subsidies zijn er?
Hoe verduurzaam ik mijn beandrdeijfre vragen naar onze website.
Ga voor antwoord op deze en

@EnergieVanNOTwente

@EnergieNOTwente

Jeroen Hulsink wilde een duurzaam huis, maar wist niet waar
hij moest beginnen. ‘Na goed advies zijn we gestart met vloerisolatie. Dat maakt je huis direct comfortabeler en scheelt
meteen in de kosten.’ Nu is hij bezig met isolatie van de ramen.
Hij heeft er 21, dus doet het stap voor stap. Lees meer over
Jeroens plannen op www.energievannoordoosttwente.nl

We wijzen je de weg op:

energievannoordoosttwente.nl

In Energie van Noordoost Twente werken de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen samen aan duurzame energie.

energie_van_noordoosttwente
energievannoordoosttwente

Gemeente geeft ROVA opdracht voor
controle pmd-containers
Wie grondstoffen terugwint uit afval is een Terugwinnaar. Met deze boodschap
wil de gemeente Tubbergen samen met de inwoners de kwaliteit van de grondstoffen verbeteren.
ROVA gaat in opdracht van de gemeente de inhoud van de pmd-containers beoordelen.
Hiervoor stuurt ROVA een voorloper mee tijdens de inzamelronde. De voorloper bekijkt
steekproefsgewijs de inhoud van containers. Mocht tijdens de controle blijken dat de
pmd-container onjuiste inhoud bevat, dan wordt de container op dat moment niet geleegd. De container wordt dan voorzien van een hangkaart.
Op de hangkaart staat beschreven waarom de container niet is geleegd. Als u de vervuiling uit uw pmd-container haalt, komt ROVA de container op een later moment alsnog
legen. Op de hangkaart staat aangegeven op welk moment de container opnieuw aan
de straat gezet kan worden. Zo zorgen we met elkaar voor schone grondstoffen.
Waarom wordt de inhoud van uw container bekeken?
Door de inhoud van de pmd-containers te beoordelen neemt de Tubbergen een volgende
stap om samen met inwoners de kwaliteit van grondstoffen zoals pmd te verbeteren.
Nog regelmatig belandt afval tussen de ingezamelde grondstoffen. Dat afval zorgt voor
vervuiling, waardoor grondstoffen niets meer waard zijn en niet kunnen worden gerecycled. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, op deze manier loopt de gemeente ook
opbrengsten mis voor grondstoffen en moet het extra kosten maken voor het verbranden
van afval. Zonde, want goed gescheiden afval is weer grondstof voor het maken van
nieuwe producten.
Samen maken we van afval weer grondstof
Huishoudelijk afval bestaat voor een groot deel uit waardevolle grondstoffen die gerecycled kunnen worden. Daarom is het belangrijk om ons afval en grondstoffen goed
te scheiden. Een echte Terugwinnaar zorgt ervoor dat er geen afval tussen de grondstoffen komt, zodat die grondstoffen weer gebruikt kunnen worden voor het maken
van nieuwe producten. Oud glas wordt bij voorbeeld weer nieuw glas en groente-,
fruit- en tuinafval (gft) kan omgezet worden tot nieuwe duurzame producten, zoals
groen gas en compost. Je ziet het: ons afval bevat veel waardevolle grondstoffen voor
nieuwe producten. Die grondstoffen kunnen we echter alleen terugwinnen als het afval
goed wordt gescheiden. Help je mee? Kijk voor meer informatie op www.terugwinnaars.nl

Help hennepteelt de wijk uit!

Op zolders, in kelders, in schuren of tuinhuisjes, in bedrijfspanden of op boerderijen: hennepteelt komt overal voor. In Twente ontdekt de politie elk jaar ruim
tweehonderd hennepkwekerijen.
Een kwekerij lijkt misschien onschuldig, maar is het niet. Henneptelers veroorzaken geregeld overlast in woningen en er kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan door het onverantwoord en onveilig aftappen van elektriciteit.
Bewustwordingscampagne
De gemeenten en woningcorporaties in Noordoost Twente, Enexis Netbeheer, Coteq en politie hebben een campagne opgezet om de inwoners van Noordoost Twente bewust te
maken welke gevaren en risico's kleven aan de illegale hennepteelt. Hierdoor nemen zij
wellicht sneller de stap om een melding te doen bij een ‘niet pluis’ gevoel.
Ruikt u onraad? Meld het!
Hebt u het vermoeden dat in
uw buurt hennep wordt gekweekt? Meld dit dan bij Meld
Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800 - 7000 of
via www.meldmisdaadanoniem.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

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

ErfCoach denkt ook in 2021 mee met erfeigenaren!

ErfCoaches worden sinds medio 2019 ingezet in vele gemeenten in Overijssel. Al
vele erfeigenaren, ook in Noordoost Twente, hebben baat gehad bij de inzet van
de erfcoach. Door de goede resultaten en bewegingen die op gang gebracht zijn
om het platteland leefbaar te houden, blijft de erfcoach in Tubbergen voor 2021
ook beschikbaar.

Toegevoegde waarde
Een ErfCoach is onafhankelijk en biedt erfeigenaren de mogelijkheid om gratis en vrijblijvend
in gesprek te gaan. Zij gaan in gesprek over de opgaves die spelen op een erf. Voor de ene
eigenaar gaat het om bedrijfsbeëindiging terwijl bij een ander erf juist vragen zijn over het
toekomstbestendig maken van het bedrijf. De gemeente Tubbergen staat helemaal achter
de inzet van de erfcoach: “Juist de brede inzetbaarheid is interessant. Voor allerlei verschillende fases en bijbehorende vragen waar erfeigenaren mee te maken krijgen kunnen ze ingezet worden. We horen heel positieve geluiden van de erfeigenaren en zijn blij dat we
hiermee door kunnen gaan”, geeft wethouder Erik Volmerink aan.

van toegevoegde waarde zijn geweest. Een gesprek wordt aangevraagd voor een specifieke
vraag, vaak van praktische aard, zoals welke ruimtelijke mogelijkheden er zijn. De gesprekken zijn zo open, dat er nog veel meer op tafel wordt gelegd. Het is dan erg waardevol om
te zien dat we deuren openen waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan!”, aldus ErfCoach
Neeltje Bleumink, . “We opereren onafhankelijk en altijd in vertrouwen en in anonimiteit.
We zijn een sparringpartner die kijkt naar de mogelijkheden op een erf, helpt met het maken
van keuzes, het zetten van de volgende stap en weten hoe je de verschillende regelingen en
subsidies kunt inzetten. Zo kunnen we bijvoorbeeld de subsidieregeling ‘Advies bij Vrijkomende Agrarische Bebouwing’ inzetten voor een extra zetje. We nemen niet de regie over,
maar houden wel een spiegel voor. Deze inzichten geven overzicht en bieden rust. En uiteindelijk weer uitzicht. ”
Meer weten?
Kijk voor meer informatie eens op de vernieuwde site www.erfcoach.com. Hier staat een
overzicht welke ErfCoach in welke gemeente actief is. Het is ook mogelijk om hier een bericht
achter te laten, zodat er contact met u wordt opgenomen. De ErfCoaches zijn ook te bereiken
via 0547 - 700 221 of info@erfcoach.com.

“We krijgen aan het einde van de keukentafelgesprekken vaak de opmerking dat we écht

Tubbergen officieel

E- mailservice en app “Berichten over uw buurt”

Openbare vergaderingen

Digitale openbare vergadering van de gemeenteraad

De gemeenteraad komt in een openbare raadsvergadering bijeen op dinsdag 10 november
2020 om 19.00 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.

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, Broekzijdeweg 9
het kappen van drie zomereiken en
22-10-2020
elzen

Hamerstuk:
4. Kwaliteitsplan Openbaar Groen.
Bespreekstuk:
5. Vaststellen begroting 2021 gemeente Tubbergen.
6. Rondvraag.
7. Sluiting.

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.

Actualiteiten

Fleringen, Grobbenhoeksweg 5

het uitbreiden van een bedrijfswoning

14-10-2020

Geesteren, Lutkeberg 34

het bouwen van een bedrijfshal

16-10-2020

Reutum, nabij Kerkstraat 38 t/m 50 het kappen van Amerikaanse eiken

21-10-2020

Reutum, Reutummerweg 65-ZH03

het aanbouwen van een glazen terrasoverkapping

12-10-2020

Tubbergen, Bachstraat 17

het kappen van twee moeraseiken

19-10-2020

Verleende omgevingsvergunning

Ingekomen aanvraag

Geesteren, Witteveensweg 3

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Manderveen, Manderveenseweg
110

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Tubbergen, Kluunvenweg 9

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

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, Assinkshoekweg 10
het vernieuwen van een schuur
23-10-2020

Vasse, Denekamperweg 111

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Geesteren, Haarbrinksweg 68

het bouwen van een schuur

Geesteren, Vermolenweg 35

het vervangen van een meststierenstal 29-10-2020

Geesteren, Wierenseveldweg
10 en 10a

het bouwen van een woning met inwo- 22-10-2020
ning (ter vervanging van de bestaande
woning met inwoningsituatie)

Tubbergen, Denekamperweg 82

het bouwen van twee bijgebouwen

22-10-2020

Tubbergen, van der Veenstraat 26

het plaatsen van een schutting met
schanskorven ter vervanging van een
bestaande coniferenheg

23-10-2020

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?
Fleringen, B. Meenweg 5
ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

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
Albergen, Vleerboersweg 8
ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023 23-10-2020
Geesteren, Vermolenweg 50

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

23-10-2020

Manderveen, Iemscheweg 4

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

23-10-2020

Manderveen, Langemaatsweg 13

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

23-10-2020

Manderveen, Vasserdijk 1

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

23-10-2020

Reutum, Zoekeweg 17

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

23-10-2020

Tubbergen, Denekamperweg 94

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

23-10-2020

Ruimtelijk beleid
Ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:

27-10-2020

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 3 november 2020
het ontwerpbestemmingsplan “Schuur voor Schuur Stroveldsweg 5, Agelerweg
32a & Witteveensweg 11”.
Het ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk om middels de schuur voor schuur regeling extra bijgebouwen te realiseren op de percelen Stroveldsweg 5 en Agelerweg 32a te
Reutum in ruil voor de sloop van schuren aan de Witteveensweg 11 te Geesteren.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van dinsdag 3
november 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien,
verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken met de receptie 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.BUIBPAGELERWEG32a-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 11, 7590 AA Denekamp 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 0541-854100. 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.

