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SAMEN IN ACTIE VOOR DUURZAME ENERGIE

Telefonisch bereikbaar:

Nederland wordt aardgasvrij en stapt over naar duurzame energie.

ma t/m do: 08.30-17.00 uur
Vrij: 08.30-12.30 uur

Openingstijden
burgerzaken:

Vanwege de maatregelen tegen het
coronavirus hebben wij onze dienstverlening aangepast. Zo kunt u alleen op afspraak terecht. Kijk voor
de openingstijden en andere wijzigingen in de dienstverlening op
www.tubbergen.nl/informatie-coronavirus of neem telefonisch contact
op.

Meldlijn voor 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 gemeentelijke 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

Redactie:

Gemeente Tubbergen,
Team Communicatie
De ambtelijke organisatie
van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland werken
samen onder de naam:

Stap één: energie besparen. Want energie die je niet gebruikt, hoef

je ook niet op te wekken!

Maak ook winst met energiezuinig ondernemen!
Vraag advies aan Energieke Regio

✔
✔
✔

deskundig advies over energiebesparing én -opwekking
kennis over wetten en regels

gratis, onafhankelijk en vrijblijvend

Maak een afspraak via www.energiekeregio.nl

Kasteel Mode: mooi verlicht met LED

BESPAAR-TIP!
Onze bespaar-tips zijn goed voor je portemonnee, voor het milieu en

voor je marktpositie! Tip: vervang oude tl-buizen door ledverlichting. Dit

levert een besparing op van 80%. En met een bewegingsschakelaar voorkom je onnodig gebruik van verlichting op het toilet of in het magazijn.

Ontdek de andere tips op www.energievannoordoosttwente.nl

rijf ? Welke subsidies zijn er?te.
Hoe verduurzaam ik mijn bed
ere vragen naar onze websi
Ga voor antwoord op deze en and

@EnergieVanNOTwente

@EnergieNOTwente

Voor een kledingwinkel is het extreem belangrijk: goed licht.
Kasteel Mode in Oldenzaal gebruikt tegenwoordig LED-licht
in de winkel en in de etalage. Jeroen Kasteel: ‘Onze energierekening is nu 40% lager. Ik nodig andere ondernemers van
harte uit om te komen kijken hoe mooi LED-licht kan zijn.”
Lees meer over de aanpak van Kasteel Mode 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

Drie vragen aan…

Corona raakt ons allemaal. In ons werk, onze vrije tijd en het contact met familie, vrienden en collega’s. Het is voor iedereen lastig.
Dus we moeten het samen volhouden.
Daarom vragen we onze inwoners om hun ervaringen te delen, door
het beantwoorden van drie vragen.
Deze week stellen we de drie vragen aan Philip Kampkuiper (33),
eigenaar van Bistro Kampkuiper in Harbrinkhoek.

1. Hoe kijk je terug op de afgelopen periode?
“Als een bijzondere tijd. De coronamaatregelen dwingen je als horecaondernemer om anders te kijken, buiten de gebaande paden te treden. De
eerste lockdown heeft ons allemaal behoorlijk overvallen. Nadat de maatregelen vervolgens werden versoepeld, hielden wij al wel rekening met een
tweede lockdown. Daarom zijn we bezig gegaan met het inrichten van een
webshop. Daar plukken we, nu de regels weer zijn aangescherpt, de vruchten van. Bovendien richten we ons meer op online activiteiten en mogelijkheden. Onze gasten ontvangen we natuurlijk het liefst fysiek. Dat kan
voorlopig helaas nog niet. Deze tweede lockdown vind ik wel zwaarder dan
de eerste. Tot op heden is er nog geen perspectief. Mag de horeca weer
open met kerst, na kerst of pas in het nieuwe jaar? Gelukkig hebben we in
de privékring en op de werkvloer (nog) niet met corona te maken gehad.
We hopen van harte dat dat zo blijft.”

gebeuren. In deze tijd is het echter een uitkomst. Zo doet de online bingoshow het hartstikke goed. Een dj verzorgt hierbij de muziek. Bingokaarten
en hapjesboxen kunnen eveneens online worden besteld waarna wij ze bezorgen. Voor bedrijven is dit ook een mooi alternatief voor een kerstborrel.
Samen op afstand achter de laptop via YouTube bingo spelen met lekker
hapjes. Daarnaast zoeken we meer dan tevoren de samenwerking op met
collega-horecabedrijven. Hieruit is het concept ‘Veur’n en Ett’n’ ontstaan.
Mensen kunnen een 5-gangen menu bestellen en door het rijden van een
route de verschillende gangen bij de aangesloten horecabedrijven in de gemeenten Tubbergen en Dinkelland afhalen. Onderling hebben we hiervoor
een verdeelsleutel gemaakt. En de webshop is een blijvertje. Wellicht zetten
we de modules in de toekomst om, zodat klanten bijvoorbeeld thuis al een
buffet kunnen samenstellen en online bestellen.”
3. Wat kunnen we doen om het samen vol te houden?
“Gepaste afstand houden en geduld bewaren. Dat is misschien lastig, maar
welbeschouwd een kleine moeite. Over dingen waar je geen invloed op hebt,
kun je je kwaad maken en het niet met de regels eens zijn, maar dat heeft
geen enkele zin. Bij Bistro Kampkuiper hebben we verstand van
bier en biefstuk, de wetenschap
heeft verstand van het coronavirus. Daar moeten we dus op vertrouwen. Laten we er ondertussen
voor zorgen dat we gezond blijven
met z’n allen.”

Op de foto ziet u Philip Kamp2. Heeft de coronatijd jou ook iets positiefs gebracht?
kuiper en zijn zus en compag“Corona heeft ons een spiegel voorgehouden. Waar staan we, wat willen we non Michon.
en vooral wat kunnen we onder deze omstandigheden doen. Het heeft ons
als bedrijf zeker creatiever gemaakt. Vooruitdenken en langetermijndenken
werden ineens heel belangrijk. Voorheen stond ik ook nooit stil bij het online
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Beste Wilmien, Erik, Ursula, Hilde en Jolande,

Al bergen op weg naar 2030!

Sint heeft weken lopen denken
wat hij het college toch zou schenken…

Voor Wilmien had Sint het snel bekeken
Voor haar mag een flinke portie chocolade niet ontbreken
Bij ontbijt, lunch, diner of midden in de nacht
Deze bruine substantie is iets waarnaar zij altijd smacht
Een simpele letter is voor deze fijnproever echter te gewoon
Onze Wilmien geeft voorkeur aan een vorstelijk verwerkte cacaoboon
Maar dat zullen we haar vergeven, want wat luxe heeft ze wel verdiend
Ze staat tenslotte dag en nacht klaar voor vijand en vriend
Haar werk is haar leven, haar passie en haar geluk
Geef haar volle agenda en haar dag kan niet meer stuk
Dat valt haar te prijzen, maar let op lieve kind
zorg ervoor dat je op tijd wat ontspanning vindt
Gelukkig staan hond en wandelschoenen altijd paraat
voor wat sportieve uurtjes op de straat
Voor Erik geen pakjes, want hij kan elke dag wel een feestje bouwen
Deze wethouder zit gebakken in zijn college vol vrouwen
Aan gesprekken over schoenen en doet hij vrolijk mee
Dankzij zijn dames is zijn werk gezelliger dan een bezoek aan een café
Zij zorgen voor de nodige balans in zijn bestuurlijke bestaan
en daardoor kan hij zijn lastige portefeuille gemakkelijk aan
Naast zaken als bestemmingsplannen en allerlei dingen bouwen
mag hij zich ook met biodiversiteit bezig houwen
De vogels, de vlinders, de bloemen en de bijtjes
vormen een perfecte combinatie met riolering en keitjes
Helemaal achter in Hezingen kan Sint niet gemakkelijk komen
Maar wethouder Ursula kan daar de weg wel dromen
Zo duurzaam als ze is, pakt ze natuurlijk regelmatig de fiets
vooral op de terugweg is dat echt niet niets
Sint die Ursula heel goed kent,
weet, zij is altijd attent
borstplaat, koekjes, het kan niet op
nooit vergeet zij een jarige job
Sint ziet in haar dan ook een soort van zuster
alleen is Sint zich van het milieu nog weer wat bewuster
in plaats van in auto’s verplaatst hij zich per paard en spaart zo CO2
Beste zuster Ursula, doe daar het komende jaar wat mee
Voor wethouder Hilde is vooral de dinsdag heel erg fijn
Met al die etenskramen op het Raadhuisplein
Ze start de collegevergadering steevast met de vraag:
wie van jullie gaat er mee buiten lunchen vandaag?
Sint houdt wel van dat soort vrouwen
die de economie een beetje draaiende houden
Dat doet ze trouwens ook met haar taken binnen het sociaal domein
daar gebeurt ontzettend veel en die kosten zijn niet klein
Gelukkig heeft ze geen gat in haar hand en let op wat ze doet
dus dat komt uiteindelijk allemaal wel weer goed
Met Orange the World zet ze zich schrap tegen geweld tegen vrouwen
van zo’n wethouder moet je toch wel houwen
Tot slot secretaris Jolande, het geweten van de club
streeft met het college naar de bestuurlijke wereldcup
In het parcours dat soms lijkt op hordelopen
helpt zij mee met het doorhakken van knopen
participatie hier, bestuurlijke vernieuwing daar
met samenlevingsgericht werken ben je eigenlijk nooit klaar
en dan al die besluiten in dat verschrikkelijke zaaksysteem
daarin de weg vinden voelt soms als een computergame
Desondanks komt ze dagelijks met veel plezier
Helemaal vanuit Apeldoorn naar hier
En dat begrijpt de Sint heel goed
want dat is ook wat hijzelf het liefste doet
Nou leu, vanwege corona dus geen pakjes, alleen wat gezwets op rijm
welke Piet dat op zijn geweten heeft, houden we mooi geheim
Maar nu breien we er een eind aan beste mensen
Sint zendt u allen de beste wensen
Een hartelijke groet van de Rijmpiet
(die blij is dat hij van die vettige zwarte schoensmeer af is. Een beetje
roetveegjes wast veel gemakkelijker schoon)
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Een bericht vanuit de Werkgroep Ondernemen:
“We hebben in 2020 een groot aantal interviews met ondernemers
(detailhandel, industrie en dienstverlening) laten houden. Dit was
een aanvulling op de brede enquête die in 2019 al werd gehouden.
Ondanks de coronamaatregelen is het gelukt een breed scala aan interviews te houden. Daarmee is een nog beter beeld verkregen van
de wensen en voorwaarden van ondernemers
in Albergen, om de komende 10 tot 15 jaar
hun bedrijf succesvol te kunnen blijven
ontwikkelen. Werkgelegenheid is belangrijk
voor een leefbaar dorp, waarbij geldt dat een
passend woningaanbod weer een voorwaarde blijkt
voor een vitaal toekomstbeeld van werkgevers. Daarom
hebben we afstemming gezocht met de Werkgroep Wonen.
Over en weer hebben we informatie uit enquêtes
en gesprekken met de gemeente en betrokkenen gedeeld.
Samen kunnen we daar weer ons voordeel mee doen op
onze specifieke aandachtsgebieden. Ons doel is om
Albergen, ook naar de komende decennia toe, een prettig
leefbaar dorp te houden waar het prettig wonen, werken
en recreëren is.”
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Gevonden en verloren voorwerpen
Verloren: kentekenbewijs
Gevonden: -

Blijf op de hoogte van het
nieuws uit Tubbergen!
Volg ons op Facebook, Twitter
en Instagram
Facebook: Gemeente-Tubbergen,
Twitter: @Gem_Tubbergen,
Instagram: gemeentetubbergen
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Wethouder Ursula Bekhuis bezorgt gebakjes bij
kinderen in Vasse

Samen met nog een aantal kinderen en heel veel andere vrijwilligers uit de gemeente,
gingen de kinderen tijdens World Cleanup Day op pad om zwerfvuil op te ruimen. En met
succes! Zij haalden zoveel zakken op, dat de oprit er vol mee lag. Aan de oproep om een
foto op te sturen, werd volop gehoor gegeven. Uiteindelijk spande de foto van de groep
kinderen uit Vasse de kroon, omdat het goed weergeeft hoeveel afval is opgehaald en
omdat het plezier er vanaf spat.
Wethouder Ursula Bekhuis kijkt met trots terug op de inzet die is geleverd tijdens World
Cleanup Day: “Het is mooi om te zien dat veel kinderen hier op jonge leeftijd al mee aan
de slag gaan. Zo worden zij zich bewust van de gevolgen van zwerfvuil en weten ze hoe
belangrijk het is om dit afval op te ruimen. Zo zie je maar; jong geleerd is oud gedaan.”
Ook spreekt de wethouder haar waardering uit naar alle andere vrijwilligers: “Dankzij jullie hulp konden we met een schone omgeving de herfst in.”

Wethouder Ursula Bekhuis overhandigt petit fours aan v.l.n.r. Elise, Vera, Sam,
Wendy, Ella, Fenne en Emma.
Wethouder Ursula Bekhuis verraste op donderdag 26 november een groep kinderen uit Vasse met een doos vol petit fours. Niet zomaar een lekkernij, maar
een gebakje met daarop hun eigen foto. Deze foto stuurden zij in naar aanleiding
van de oproep vanuit de gemeente Tubbergen om een originele foto aan te leveren van World Cleanup Day. Elise, Vera, Sam, Wendy, Ella, Fenne en Emma
stonden te popelen op de komst van de wethouder. Dankbaar en blij verrast
waren ze met de traktatie, die gelijk werd opgesmikkeld.

Tubbergen officieel

Voornemen uitschrijving uit de basisregistratie personen

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, Ootmarsumseweg 157
het wijzigen van de drank- en horeca vergunning
Fleringen, Oldenzaalseweg 75

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Geesteren, Eylersweg 7

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Geesteren, Vermolenweg 7

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Tubbergen, Uelserweg 103

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Vasse, Binnenveldsweg 51

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Vasse, Hooidijk 22

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Vasse, Schouwdijk 17

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Winnende foto World Cleanup Day 2020 gemeente Tubbergen.

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:
V. Podszus
19-04-1959
Reutummerweg 65, Reutum
24-11-2020

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.

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, Weversweg, kadastraal
ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023 23-11-2020
bekend sectie I, nr. 1889 en 5094
Geesteren, Langeveenseweg 159a

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

23-11-2020

Langeveen, Rouweweg 5a

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

23-11-2020

Tubbergen, Bosweg 6

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

23-11-2020

Tubbergen, Reutummerweg 33a

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

23-11-2020

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:
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Waar?
Albergen, Markgravenweg 5

Tubbergen, Hardenbergerweg 68a

Project
het vellen van meerdere houtopstanden in het kader van de rood voor
rood regeling

Ingekomen
16-11-2020

het kappen van een eik

09-11-2020

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:

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
Tubbergen, De Eendracht 11
het verbouwen van een supermarkt
30-09-2020

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
Harbrinkhoek, Schietbaanweg 3
het bouwen van een woning ter vervan- 23-11-2020
ging van een bestaande woning met
schuren
Reutum, Velinksweg 34

het wijzigen van woning naar woning
met inwoning

25-11-2020

Meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer

Voor het “oprichten of veranderen” van bepaalde categorieën van inrichtingen is geen omgevingsvergunning vereist. Wel moet op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer
vooraf een melding worden ingediend en moeten landelijk vastgestelde voorschriften worden nageleefd. Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot deze bedrijven
wel nog zogenoemde “maatwerkvoorschriften” vaststellen. Een melding is ingediend voor
een inrichting te:
Plaats, adres
Betreft:
Maatwerk?
Tubbergen, De Eendracht 11
het veranderen van winkelactiviteiten
Ja
ten behoeve van het exploiteren van
een supermarkt

Ruimtelijk beleid

Ontwerpbestemmingsplan “Albergen, Eenhuisstraat
11 en Zenderseweg 42”

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerpbestemmingsplan “Albergen, Eenhuisstraat 11 en Zenderseweg 42”.
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een uitbreiding van de bedrijfspercelen aan de
Eenhuisstraat 11 en Zenderseweg 42 in Albergen. Tevens voorziet het plan in het mogelijk
maken van een bouwbedrijf op het bedrijfsperceel aan de Zenderseweg 42.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 2 december
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.ALBBPZENDERSEWEG42-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 dhr. N. van Benthem van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.
Vragen?
Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis. Voor inhoudelijke vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. N.
Van Benthem van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer
0546-628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Essenhuisweg 5-5a en Fleringerveldweg 9-9a in Fleringen”
het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Essenhuisweg 5-5a en Fleringerveldweg 9-9a in Fleringen”.
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de sloop van 785 m2 voormalige agrarische opstallen. Deze sloop maakt onderdeel uit van de KGO-investering die vereist is in verband
met de voorgenomen uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten behorende bij de productie van
duurzame energie op de locatie Oldenzaalsweg 134-136 in Fleringen.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 2 december
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.BUIBPESWG5FLVLDWG9-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 dhr. N. van Benthem van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.
Vragen?
Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis. Voor inhoudelijke vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. N.
Van Benthem van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer
0546-628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Oldenzaalseweg 84 Fleringen”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:

het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, Oldenzaalseweg 84 Fleringen”.
Het ontwerpbestemmingsplan ziet op het vastleggen van de maximale gezamenlijke oppervlakte aan vrijstaande bijbehorende bouwwerken bij de woning aan de Oldenzaalseweg
84 en het mogelijk maken om de bestaande woning te verbouwen tot woning met inwoning.
Op deze locatie wordt een landschapsontsierende schuur gesloopt ten behoeve van een
Rood voor rood plan in de gemeente Dinkelland.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 2 december
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.BUIBPOLDENZLSEW84-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 0546-628000.
Vragen?
Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis. Voor inhoudelijke vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. R.
Rietveld van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Geesterseveldweg 5 in Geesteren”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:

het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Geesterseveld 5 in Geesteren”.
Het ontwerpbestemmingsplan maakt toepassing van de schuur voor schuur regeling mogelijk doordat twee schuren met asbesthoudende golfplaten van 350 m2 worden gesloopt
aan de Geesterseveldweg 5. De bouwlocatie bevindt zich in de gemeente Dinkelland.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 2 december
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 planidentificatie-
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nummer NL.IMRO.0183.BUIBPGEESTERSEW5-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 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.

Ontwerpwijzigingsplan “Hardenbergerweg 58, Tubbergen”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:

het ontwerpwijzigingsplan “Hardenbergerweg 58, Tubbergen”.
De beleidsnota heeft betrekking op het vergroten van de woonbestemming om een schuur
te herbouwen op een gewijzigde locatie.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van woensdag 2 december 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.BUIWPHARDENBGRWG58-OW01
Zienswijze
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder mondeling of schriftelijk zijn reactie naar voren brengen. Schriftelijke inspraakreacties 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 inspraakreacties kunt u binnen bovengenoemde termijn indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met mevr. S. Koops van het organisatieonderdeel Fysieke
leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.
Vragen?
Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis. Voor inhoudelijke vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. S.

Koops van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546628000.
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.

