Tubbergen
voor u!
Dinsdag 12 januari 2021
Gemeente Tubbergen

Raadhuisplein 1
Postbus 30, 7651 CV
Tubbergen
t. (0546) 628000
m. gemeente@tubbergen.nl
i. www.tubbergen.nl

Telefonisch bereikbaar:
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:

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 Olga Assink – Oude Geerdink (42) uit Tubbergen, handbaltrainer bij DSVD Deurningen.

Hoe kijk je terug op de afgelopen periode?
“Begin maart begon ik bij sportvereniging DSVD in Deurningen als trainer
van Dames 1. Diezelfde maand ging de eerste lockdown in. Vanaf dat moment konden we weinig meer doen. In het begin trainden we buiten op het
voetbalveld. Vanwege de 1,5-meter afstand en de hygiënemaatregelen was
dat erg lastig. Handbal is immers een contactsport. Bovendien konden we
alleen nog maar conditie- loop- en krachttraining geven. Niet echt een mooi
begin van het seizoen als trainer. Voor het team natuurlijk evenmin. Nadat
de maatregelen werden versoepeld, begonnen we na de zomervakantie
aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. We zijn zelfs nog op trainingsweekend geweest naar Denemarken waar we tevens een paar wedstrijden
speelden. Dat was het eerste, en gelijk het laatste wat we samen aan
teambuilding hebben kunnen doen. De week erna startte de competitie.
Helaas was na twee wedstrijden de tweede lockdown een feit en konden
we helemaal niks meer. Het vergde veel gepuzzel en creativiteit om het
voor iedereen leuk te houden. Inmiddels kan dit seizoen als verloren worden beschouwd. Hoe jammer het ook is.”
Heeft de coronatijd jou ook iets positiefs gebracht?
“Het heeft mij vooral veel rust gebracht. Nu besef ik pas hoe druk ik normaal gesproken met de handbal ben. Zowel met de sport als met het reizen

Winterslaap

Door het ontbreken van mogelijkheden om bezoek te ontvangen
en erop uit te trekken, leek de kerstvakantie ditmaal wel een
keer zo lang als anders. De dagen leken juist korter en donkerder dan die in alle voorgaande decembermaanden. Kortom, de
perfecte voorwaarden voor een winterslaap. Dus hebben tijdens
de feestdagen vooral uitgerust, maar niet voor lang. Want al
voor Drie Koningen waren we weer aan het werk.
En tijdens die eerste collegevergadering van het jaar 2021 hebben we
meteen een flink aantal besluiten genomen. Waarvan het besluit over
de regelingen waarvan u gebruik kunt maken wanneer u schulden hebt,
ons het meest aansprak. Ook al is het aantal bijstandsuitkeringen in de
gemeente Tubbergen het allerlaagste van de hele provincie Overijssel
en zijn er maar vijf gemeenten in ons land waar nóg minder mensen
van de bijstand moeten leven, elke uitkering is er één teveel. Niet omdat
wij daar geen geld aan willen uitgeven, maar omdat armoede voor veel
problemen kan zorgen. Wat dat betreft zijn we het absoluut niet eens
met het spreekwoord dat geld niet gelukkig maakt. Het hebben van te
weinig geld, maakt veel ongelukkiger.
Iets wat ook ongelukkig maakt, is een verslaving. Daarmee bedoelen
we niet alleen de bekende verslavingen aan gokken, alcohol of drugs,
maar ook een eetverslaving. Iets waarvan, zo lazen we, met name door
alle stress rondom corona, steeds meer jonge kinderen het slachtoffer
worden. We zijn daarom heel erg blij met de komst van het Realcoveryhuis in Weerselo waar ook mensen uit onze gemeente hulp kunnen vinden. Nu zijn we wel hier in het oosten wel een beetje een volk dat niet
graag met zorgen of problemen te koop loopt, maar als je er lang in je
eentje mee blijft zitten, levert dat vaak nog veel meer stress op. Gelukkig zijn er allerlei manieren waarop wij als gemeente, maar ook andere
instanties u kunnen helpen. We hopen dat u hiervan ook gebruik durft
te maken als dat nodig is. Vind u dat moeilijk? Bedenk dan dat hulp vragen veel stoerder is dan net doen alsof er niets aan de hand is.
Al met al wordt dit wel een beetje een somber verhaal verhaal. Daarmee
lopen we onbedoeld een beetje vooruit op maandag 18 januari, de derde
maandag van de maand januari. En volgens de Britse psycholoog Cliff
Arnall de dag waarop de meeste mensen op het noordelijk halfrond zich
treurig, neerslachtig of weemoedig voelen. Dit heeft te maken met het

dat erbij komt. En daar
houd ik van hoor, ik ben
altijd bezig. Maar ik viel
niet in een gat. Nu die
drukte wegvalt, merk ik
zelfs dat ik die rust wel
erg waardeer. Dat had ik
niet verwacht. Ach, en als
straks het ‘normale leven’
weer kan worden opgepakt, rol je er zo weer in.
En dat is ook prima. Voor
nu kan het even niet anders. Ik ben daardoor
meer thuis met handbal
bezig dan in de sporthal,
dat is wel gek. Het EK dameshandbal in Denemarken afgelopen december
heb ik dan ook op de voet
gevolgd. Ik ben zelfs nog uitgenodigd om op televisie bij Ziggo Sport aan
tafel te schuiven om erover te praten, erg leuk.”
Wat kunnen we doen om het samen vol te houden?
“Ik kan me heel goed voorstellen dat veel mensen het steeds lastiger vinden om zich aan de maatregelen te houden. De coronatijd en de lockdowns
duren al zo lang. Helemaal voor de jeugd. Maar toch moeten we ons er
echt aan houden! Het zou te gek zijn als ik voor mijn werk als jeugdconsulent bij de gemeente Almelo thuis moet werken maar in mijn vrije tijd
met negentien personen in de sporthal ga staan. Ik sta volledig achter de
maatregelen en ben zeker voor vaccinaties. Als we niks doen, wordt het
ook niet beter.”

feit dat men zich dan realiseert dat het uitvoeren van goede voornemens
opnieuw is mislukt en de zomervakantie nog heel ver weg lijkt. Omdat
we dit nu al weten is het misschien een goed idee om van die bewuste
maandag iets gezelligs te maken, voor zover dat lukt in deze bijzondere
tijden.
Gelukkig zijn er in de afgelopen week ook mooie dingen gebeurd. Zo
won onze eigen wijkagent Peter Withag donderdag het Blauwe Hart, een
interne waardering van de politie in Oost-Nederland, waar maar liefst
7000 mensen werken. En van die 7000 is Peter de beste. Hij kreeg de
onderscheiding onder andere voor zijn inzet voor personenalarmering
en voor zijn hulp en bijstand voor mensen dit uit een sekte ontsnapten.
Mooi dat dit gewaardeerd wordt door zijn werkgever en collega’s. En
wat betreft in de prijzen vallen; ook het Realcoveryhuis maakt kans op
een onderscheiding en u kan daarbij helpen door op hen te stemmen
via de website van het Oranjefonds voor de onderscheiding Appeltje van
Oranje. Wij zijn u al voorgegaan!
College van Tubbergen
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Adviesraad Sociaal Domein… wat is dat eigenlijk?

Onze missie
De Adviesraad Sociaal domein geeft het college van B en W gevraagd en ongevraagd advies over de beleidsthema’s van het sociaal domein. Dat kan op het gebied van de jeugdhulp, huishoudelijke hulp, zorg, geestelijke gezondheidszorg of werk en inkomen. Wij
houden de vinger aan de pols als het gaat om ontwikkelingen op het gebied van zorg,
aangepast wonen en deelnemen aan de maatschappij. Wij vinden het belangrijk om zo
vroeg mogelijk betrokken te worden bij het beleidsproces, om zo een gedegen advies te
kunnen geven.
Wat doen wij
Wij geven advies aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Tubbergen over alle onderwerpen die betrekking hebben op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Participatiewet en de Jeugdwet. Het gezamenlijke doel is: het
beleid beter afstemmen op de wensen en behoeften van inwoners en het vergroten van
de leefbaarheid van inwoners in de gemeente Tubbergen.
Hoe werken wij
Wij zijn geen direct aanspreekpunt voor klachten van de inwoners van de gemeente Tubbergen. Individuele klachten horen thuis bij de bestaande klachtencommissie of de nationale ombudsman. Wel kunnen we onze taken het beste uitvoeren als we weten wat er
speelt. Daarom zijn ideeën en suggesties altijd welkom. Indien gewenst, kan de Adviesraad hierover signalen afgeven naar het gemeentebestuur.
In de gemeente Tubbergen wordt onder de noemer “Mijn dorp 2030” de discussie gevoerd
over de veranderende rol van de overheid en het ontstaan van burgerinitiatief. Burgers
worden gevraagd mee te praten over onder andere de leefbaarheid in hun dorp.
Wij zijn hier voorstander van en wij stimuleren dit initiatief.
Wij vinden het belangrijk om onze voelhorens uit te steken om te ervaren wat er in de
samenleving speelt. Daarom zoeken wij aansluiting bij de verschillende raden en kringen
die verbonden zijn met de inwoners van onze gemeente.
Een beleidsadviseur sociaal domein van de gemeente is standaard aanwezig bij onze
vergaderingen en we hebben regelmatig contact met wethouder Hilde Berning. Zij zorgen
ervoor dat we goed op de hoogte zijn van de plannen en activiteiten vanuit de gemeente.
In deze samenwerking krijgen wij de ruimte om alle informatie op te vragen die we nodig
hebben en kunnen we zaken bespreekbaar maken wanneer wij denken dat het beter kan.
Wij vergaderen elke 2e dinsdag van de maand van 19.00 tot 21.00 uur.
Waar vind je ons
Je kunt ons bereiken via het secretariaat : info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl
Meer informatie over de adviesraad en de leden vind je op:
Internet:
www.adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl
Facebook:
Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen

Blijf op de hoogte van het nieuws
uit Tubbergen!
Volg ons op Facebook,
Twitter en
Instagram

Gevonden en verloren voorwerpen

Facebook: Gemeente-Tubbergen,
Twitter: @Gem_Tubbergen,
Instagram: gemeentetubbergen

Verloren: armband, trouwring, fiets, portemonnee
Gevonden: armband

Tubbergen officieel
Openbare vergaderingen

Digitale openbare vergadering van de raadscommissie
De raadscommissie komt in een openbare vergadering bijeen op dinsdag 12 januari 2021
om 19.30 uur. De commissie bereidt de maandelijkse raadsvergadering voor en verzamelt
alle informatie die de raad nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. Door de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus zal deze vergadering digitaal plaatsvinden..
Mocht u voornemens zijn gebruik te maken van het spreekrecht in de commissie dan vragen
wij u uw bijdrage schriftelijk of per videoboodschap aan te bieden en per e-mail in te dienen
bij de griffie via griffie@tubbergen.nl Uw bericht zullen wij doorgeleiden naar onze raadsen commissieleden. Zij kunnen uw reactie dan betrekken bij de beraadslaging in de digitale
commissievergadering Tevens is er de mogelijkheid om mondeling in te spreken (max. 1
persoon). Aanmelden hiervoor s.v.p. uiterlijk maandag 11 januari 2021 12.00 uur via griffie@tubbergen.nl 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 en vaststellen agenda.
2.
Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 1 december 2020.
3.
Mededelingen.

4.
5.

Informatie vanuit het college.
Rondvraag.

Ter voorbereiding op de raadsvergadering
6.
Vaststellen bestemmingsplan Rood voor Rood Vinckenweg 18, Voorboersweg 6, Laagseweg 74.
7.
Uitkomsten en adviezen beleid buitengebied en tijdelijk bevriezen Rood voor Rood
regeling.
8.
Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
9.
Deelnemen in stichting voor uitvoering Wsw.
10.

Sluiting

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, Morsdijk 5
ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023
Albergen, Tichelweg 10

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Tubbergen, Kapsweg 46

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 12 januari 2021

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:
R.H.J.G. Hoevenberg
07-07-1967
Almeloseweg 182a
05-01-2021
7614 LB MARIAPAROCHIE
S. Hoevenberg

11-04-1990

Almeloseweg 182a
7614 LB MARIAPAROCHIE

05-01-2021

B. Hoevenberg

10-03-1998

Almeloseweg 182a
7614 LB MARIAPAROCHIE

05-01-2021

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:
V. Podszus
19-04-1959
Reutummerweg 65 ZH14
24-11-2020
Reutum

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

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
Manderveen, Manderveenseweg 40 het verbouwen van een multifunctionele accommodatie "Kulturhus Manderveen"
23-09-2020

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
Reutum, Kanaal Z.Z. 76
het kappen van een beuk
04-01-2021

Ruimtelijk beleid

Ontwerp-wijzigingsplan “Buitengebied, Schollinksweg
16 Geesteren”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:

het ontwerp-wijzigingsplan “Buitengebied, Schollinksweg 16 Geesteren”.
Het ontwerp-wijzigingsplan maakt het omzetten van een tweede bedrijfswoning naar een
plattelandswoning mogelijk.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-wijzigingsplan ligt met ingang van woensdag 13
januari 2021 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.BUIWPSCHOLLINKWG16-OW01
Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website
www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Zienswijze
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een belanghebbende mondeling
of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden
gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 30, 7650 AA Tubbergen
en dienen voor het einde van de termijn te worden ingediend dan wel per post te zijn bezorgd. Mondelinge zienswijzen kunt u binnen bovengenoemde termijn indienen nadat u
daarvoor een afspraak heeft gemaakt met mevr. 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.

Aanvraag omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders voornoemd

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
Fleringen, Lansinksweg 3
het bouwen van een woning tvv een
30-12-2020
bestaande woning
Fleringen, Ootmarsumseweg 273

het uitbreiden van een bestaande
bedrijfshal en opslag

18-12-2020

Geesteren, Wolfshaarweg 2

het bouwen van een woning

23-12-2020

Langeveen, Bruinehaarsweg 68

het tijdelijk oprichten van een tijdelijke woonruimte

02-01-2021

Langeveen, Bruinehaarsweg 68

het bouwen van een woning

22-12-2020

Reutum, Het Loosan kavel 10

het bouwen van een woning

23-12-2020

Tubbergen, Hekkertsweg 3

het bouwen van een woning met
bijgebouw

23-12-2020

Tubbergen, Veldwijk, kavel 5

het bouwen van een woning

17-12-2020

Tubbergen, Galvanistraat 30

het uitbreiden van een bedrijfshal

19-12-2020

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

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Tubbergen
Buitengebied 2016 Veegplan”

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 15 december 2020
heeft vastgesteld:

Het bestemmingsplan “Tubbergen Buitengebied 2016 Veegplan”
In 2016 heeft de gemeente Tubbergen het bestemmingsplan “Tubbergen Buitengebied
2016” vastgesteld. In de eerste jaren waarin met het nieuwe plan is gewerkt hebben zich
enkele wenselijke aanpassingen van dit bestemmingsplan voorgedaan als gevolg van gebleken omissies en gewenste verduidelijkingen. De gemeente heeft daarom besloten op
enkele onderdelen het bestemmingsplan aan te passen. Het plan betreft geen algehele herziening of actualisatie van het bestemmingsplan “Tubbergen Buitengebied 2016”.
De aanpassingen zijn voor de leesbaarheid ingevoerd in het geldende bestemmingsplan
“Tubbergen Buitengebied 2016”. Alleen de geel gemarkeerde onderdelen en enkele percelen
op de verbeelding zijn onderdeel van het veegplan. In hoofdstuk 8 van de toelichting zijn
deze onderdelen en locaties omschreven. Voor het overige blijft het bestemmingsplan “Tubbergen Buitengebied 2016” ongewijzigd van kracht.
Ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen aangebracht op de volgende onderdelen.
Regels:
• Hoofdstuk 1 Inleidende regels - Artikel A: Toepassingsbereik
• Aanpassen artikel 1.1 begrip ‘het plan’
• Aanpassen artikel 1.30 begrip ‘bestaand’
• Aanpassen artikel 1.35 begrip ‘boerderijkamers‘
• Aanpassen artikel 1.76 begrip ‘houtteelt‘
• Aanpassen artikel 1.81 begrip ‘huishouden‘
• Aanpassen artikel 1.107 begrip ‘natuurlijke waarden‘
• Toevoegen artikel 1. begrip ‘bedrijfsmatige kamerverhuur‘
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• Toevoegen artikel 1. begrip ‘bijzondere woonvormen‘
• Toevoegen artikel 1. begrip ‘plattelandskamers‘
• Toevoegen artikel 1. begrip ‘houtopstand als zelfstandige eenheid‘
• Aanpassen artikel 3.4.1.c Strijdig gebruik
• Aanpassen artikel 3.5.1. Ondergeschikte bedrijfs- en recreatieve functie
• Aanpassen artikel 4.4.1.d Strijdig gebruik
• Aanpassen artikel 4.4.1. Strijdig gebruik
• Aanpassen artikel 4.6.1.a Vergunningplicht
• Aanpassen artikel 4.6.2 a Uitzondering
• Aanpassen artikel 5.4.1.d Strijdig gebruik
• Aanpassen artikel 5.6.1.a Vergunningplicht
• Aanpassen artikel 5.6.2 a Uitzondering
• Aanpassen artikel 6.1. lid a. onder 16 Bestemmingsomschrijving
• Aanpassen artikel 12.5.2 a Uitzondering
• Aanpassen artikel 13 Cultuur en ontspanning Bestemmingsomschrijving
• Aanpassen artikel 36.4.1 d Vergunningplicht
• Toevoegen artikel 37.2.2. onder c punt 4 Vrijstaande bijbehorende bouwwerken
• Aanpassen artikel 37.3.5 Vergroten oppervlakte bijbehorende bouwwerken
• Aanpassen artikel 37.4.1.d Strijdig gebruik
• Aanpassen artikel 37.4.2.c Niet strijdig gebruik
• Aanpassen artikel 37.5.1 Kleinschalige bedrijfs- of recreatieve functie bij het wonen
• Aanpassen artikel 51.1 Strijdig gebruik
• Verwijderen artikel 51.3 Parkeren
• Aanpassen artikel 54.h algemene wijzigingsregels
• Aanpassen artikel 55 Overige regels
• Aanpassen bijlage 1 Ondergeschikte tweede tak of een deeltijdfunctie
• Aanpassen bijlage 2 Lijst van toegestane evenementen
• Aanpassen bijlage 25 Beleidsregel Schuur voor schuur
• Aanpassen bijlage 26 Vastgestelde bestemmingsplannen en wijzigingsplannen
Deze wijzigingen zijn weergegeven in hoofdstuk 3 van de “reactienota zienswijzen”.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 13 januari 2021 tot
en met 24 februari 2021 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 ook digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op
deze website is het plan te raadplegen met behulp van het planidentificatienummer
NL.IMRO.0183.BPBUIVEEGPLAN-VG01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Beroep
Ingaande de dag na ter inzage legging kan gedurende een termijn van zes weken tegen
het bestemmingsplan beroep worden ingediend door:
- belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht;
- belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig
hun zienswijze met betrekking tot het ontwerp voor dit bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
- belanghebbenden die het niet eens zijn met de door de raad aangebrachte wijzigingen,
indien en voor zover het plan gewijzigd is vastgesteld.
Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal
beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan
op www.raadvanstate.nl. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in
werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een ver-

zoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.
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 de heer
B. Prins 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: 0546628111 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.

