Tubbergen
voor u!
Dinsdag 2 februari 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)

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)

Spreekuren op een andere locatie in Tubbergen
Spreekuur

Tijdstip & Contactgegevens

Tel: 06 54 93 38 82
(24 uur via gemeentelijke storingsmonteur)

Openbaar Vervoer
(OV-ambassadeurs)
Voor informatie en vragen over
reizen met het openbaar vervoer en
het gebruik van de OV-chipkaart.

Telefonisch spreekuur van dinsdag
tot en met vrijdag van 10.00 tot
12.00 uur. Tel. 038-3037010
ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl

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

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

Storingen riool(gemaal)

Redactie:

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

Intake spreekuur: nieuwe locatie!!

Elke eerste vrijdag van de maand
van 10.00 – 11.30 uur aan de Julianastraat 21 in Tubbergen.

Ditjes en datjes

Opgeruimd huis, opgeruimd hoofd. Dat geldt niet alleen voor
mensen, maar ook voor beesten. Een schone stal, een hok vol
vers stro of en frisse kattenbak zorgen voor tevreden huisdieren. Ook vogels stellen prijs op een schone nestkast. In
gemeente Tubbergen houden we van vogels. Vooral van koolmezen, want zij helpen ons in de bestrijding tegen de eikenprocessierups. Omdat we daarom zoveel mogelijk van deze
mooie geelzwarte zangvogels in onze omgeving willen hebben, deelde we in de afgelopen twee jaar in samenwerking
met de Vogelwerkgroep Geesteren en leerboerderij Stayble
honderden vogelhuisjes uit. Nu schijnt het zo te zijn dat koolmeesjes de voorkeur hebben voor schone vogelkastjes. Eigenlijk geen wonder, want gebruikte kastjes zijn een
broeinest voor ongedierte. Dus hebben wij in de afgelopen
weekenden onze nestkastjes schoongemaakt met een plamuurmes en harde borstel. Niet direct ons favoriete klusje,
maar ergens gaf het toch wel voldoening. Zeker met het
vooruitzicht op een romantisch broedend mezenpaar. Doet u
mee aan de vogelkastjesvoorjaarschoonmaak? Op die manier
zorgen we er met elkaar voor dat we de eikenprocessierups
een beetje in bedwang blijven houden.
Over schoonmaken en afval gesproken, goed afval scheiden is niet
alleen goed voor het milieu, maar ook geld waard. Dat glas en blik
eindeloos opnieuw gebruikt kunnen worden, is geen nieuws. Maar
wist u dat toiletpapier wordt gemaakt van drankenkartons? En dat
plastic verpakkingen hergebruikt worden voor het maken van emmers, fleecetruien en straatmeubilair? Een grappig idee dat onze
truien misschien wel uit uw vuilnisbak komen en dat u de ramen was
met sop in een emmer die gemaakt is van het PMD van uw buurman.
Iemand die al deze dingen ongetwijfeld al wist is ‘onze’ Emma Wortelboer. De 24-jarige Manderveense die zich sinds vorige week de
op twee na Slimste Mens van ons land mag noemen. Dat is een
enorme prestatie, want de vragen waren lastig. We hebben ons er
vaak over verbaasd dat mensen überhaupt een antwoord wisten op
sommige vragen, dus we hebben echt bewondering voor de deelnemers. En zeker voor de eindfinalisten. Emma, van harte gefeliciteerd!
Tot slot stuitten we in de afgelopen week op een hele mooie oproep
van de Stichting Glasrijk Tubbergen. Onder het motto ‘glaskunst
moet 365 dagen per jaar voor iedereen bereikbaar zijn’, zetten zij
zich in voor een glaskunstwerk in ieder dorp binnen onze gemeente.
Zij dagen dorpen waar nog geen glaskunst te vinden is uit om aan
de hand van twee vragen mee te denken over een kunstwerk voor
hun dorp. Dat vinden we echt een geweldig initiatief. We zijn ontzettend benieuwd naar de ideeën van Albergen, Harbrinkhoek, Langeveen, Manderveen en Geesteren. Wat jammer dat onze
woonplaatsen al een glaskunstwerk bezitten, want wij waren die uitdaging graag aangegaan!
College van Tubbergen
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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 Nick Lucas (28), cliënt Aveleijn de Wieken en Josette Reinerink (45), senior begeleider Aveleijn de Wieken

Hoe kijk je terug op de afgelopen periode?
Nick: “Wel goed. In het begin was het wel moeilijk omdat we familie minder mochten zien
of op bezoek konden gaan. Ik heb zelf ook corona gehad, toen vond ik het wel erg moeilijk,
want mijn familie mocht niet bij me komen. Alleen voor het raam in mijn tuin kon ik ze
zien en via het raam een praatje maken. Het ging beter met mij toen ik weer van mijn appartement af mocht en bezoek mocht krijgen.”

ben dankbaar dat de begeleiders voor mij klaar staan om mij te helpen mijn hoofd leeg te
maken. Dat zit soms wel vol, doordat ik druk ben met van alles. Zij helpen mij door samen
te praten en te gaan wandelen. Daar wordt mijn hoofd weer leeg van.”
Josette: “Echt proberen om je aan de maatregelen te houden en het belang ervan met elkaar bespreken. We zijn ontzettend trots op onze cliënten en gunnen het ze om hun ‘normale’ leventje weer op te kunnen pakken. Om de activiteiten te kunnen ondernemen, waar
ze zoveel plezier aan beleven. Daarnaast is humor ook belangrijk, met humor kun je alles
weer beter relativeren. Plannen maken voor de toekomst, om weer ergens naar uit te kunnen kijken. Dat geeft onszelf en onze cliënten perspectief en energie om door te gaan. Wijs
elkaar dus op het belang van de maatregelen. Zorg voor elkaar, kijk naar elkaar om.”

Josette: “Ik kijk terug op een intensieve periode, die de zorg voor en aan onze cliënten in
een ander daglicht heeft gezet. Wie had ooit gedacht dat we nu zorg zouden verlenen aan
onze cliënten in een woonsituatie (hun thuis), waarbij je continu bezig bent met anderhalve
meter afstand?! Uiteraard is dat niet altijd haalbaar, dus dragen we mondkapjes tijdens het
werk. Dat was zowel voor ons, medewerkers, als voor onze cliënten een bijzondere ervaring. Je wilt ze beschermen, de risico's zoveel mogelijk beperken. Tegelijkertijd wil je ook
geen angst en/of onrust veroorzaken. Doordat je doorlopend druk bent met bewuste keuzes
en afwegingen maken is het spontane wat meer op de achtergrond geraakt.”
2. Heeft de coronatijd jou ook iets positiefs gebracht?
Nick: “Ja, dat heeft het zeker. Ik mocht natuurlijk meedoen met Knoopgala en mijn buddy
was Tino Martin. Dat was hartstikke leuk! Ik kreeg veel leuke reacties van mensen uit Tubbergen, maar ook vanuit Aveleijn. Iedereen was super trots op mij. Dat vond ik wel mooi.
Ook was het fijn dat ik zoveel mogelijk kon blijven werken bij SamenWerk, dan had ik tenminste wel wat te doen. Omdat dit met een klein clubje was met andere cliënten van Aveleijn, is dit maar even dicht geweest en zaten we allemaal thuis. Ik ben blij dat ik wel
gewoon naar mijn werk kan gaan. En dat ik het kon volhouden om zo'n lange tijd om te
gaan met de corona afspraken, had ik van mezelf niet verwacht.”
Josette: “Het heeft ons als team hechter gemaakt. Je deelt een bijzondere ervaring met elkaar. Zeker toen er sprake was van positieve besmettingen binnen onze locatie. Dan is het
belangrijk om met elkaar te kunnen ventileren en reflecteren op wat het met je doet. Daar
heeft iedereen zijn steentje aan bij gedragen. Daarnaast heeft het ons ook doen inzien dat
onze cliënten sterk zijn. We zijn echt super trots op ze en hoe ze nu al bijna een jaar omgaan met de afspraken en maatregelen. Dat is niet niks voor hen. Telkens die veranderingen; soms weer iets meer mogen en dan weer meer beperkingen. Bijvoorbeeld de
dagbesteding en zelf (mee) naar de winkel mogen; dan mag het wel, dan mag het niet. We
kunnen met trots zeggen dat onze cliënten een behoorlijke draagkracht hebben.”
3. Wat kunnen we doen om het samen vol te houden?
Nick: “We moeten gewoon doorzetten, dat moet. Ik doe dat door wel veel contact te zoeken
met mijn familie en begeleiders. Ook bel ik veel met mijn buddy om te kletsen. Dan hebben
we het over iets afspreken als het weer kan. Zo heb ik ook iets om naar uit te kijken. Ik

Brandweer Twente zoekt nieuwe vrijwilligers

De sirene gaat. Klinkt als… Brandweer Twente! Ben jij ‘on fire?’ Brandweer
Twente zoekt voor 18 kazernes collega’s die zich willen inzetten voor een veilig
Twente. Op maandag 1 februari trapt Brandweer Twente de online campagne
voor het werven van vrijwilligers af. Word vrijwilliger bij de warmste werkgever
van Nederland.
Werken bij de brandweer is uitdagend, afwisselend en dankbaar. Wij zoeken enthousiaste
en gedreven vrijwilligers voor de kazernes van Boekelo, Borne, De Lutte, Delden, Den
Ham, Denekamp, Diepenheim, Enter, Glanerbrug, Goor, Haaksbergen, Holten, Nijverdal,
Oldenzaal, Ootmarsum, Tubbergen, Vriezenveen en Wierden.
Twente kan op jou rekenen!
Voor de meeste kazernes zoeken we brandweervrijwilligers die binnen enkele minuten
voor een uitruk op de kazerne kunnen zijn (op basis van vrije opkomst). Je wordt onderdeel van hecht team binnen een kazerne. Je ontvangt als vrijwilliger een vergoeding voor
opleiding, oefeningen en wanneer je wordt ingezet bij een calamiteit. Je inzet als vrijwilliger is cruciaal, de inwoners van Twente rekenen altijd op de brandweer.
Kom werken bij de warmste werkgever van Nederland
Wil jij maatschappelijk relevant zijn? Je als brandweervrijwilliger inzetten voor mens en
dier in Twente? Laten we samen uitzoeken hoe we dat slim kunnen combineren met jouw
studie of baan, jouw levensstijl en thuissituatie. Ben je benieuwd hoe een gezinsleven te
combineren is met de vrijwillige brandweer? Kijk dan op www.werkenbijbrandweertwente.nl en word ook vrijwilliger bij de warmste werkgever van Nederland!
Solliciteren kan tot en met maandag 1 maart. Op zaterdag 13 februari organiseert Brandweer Twente een online informatiebijeenkomst waarvoor je je via de site kunt opgeven.

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

Gevonden en verloren voorwerpen
Verloren: gehoorapparaat
Gevonden: -
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Tubbergen officieel

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
Hezingen, Braambergweg 11
het verbouwen van een woning
26-01-2021

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
paasvuur op 4 april 2021, 17 april 2022 en op 9 april
2023
Tubbergen, centrum

ontheffing parkeerschijfzone

Tubbergen, Haarboersweg 5

ontheffing stookverbod

Tubbergen, Kapsweg 37

ontheffing stookverbod

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
Tubbergen, centrum
ontheffing parkeerschijfzone tot
21-01-2021
14-01-2023
paasvuur op 4 april 2021, 17 april
2022 en op 9 april 2023

25-01-2021

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
Geesteren, Hardenbergerweg 137 het kappen van 4 (dode) eiken
26-01-2021
Langeveen, Witteweg 20

het vernieuwen en uitbreiden van een
ligboxenstal

19-01-2021

Tubbergen, Almeloseweg 90

het uitvoeren van een bedrijf aan
huis (machinale houtbewerking)

14-01-2021

Reutum, Reutummersweg 65-ZH18 het bouwen van een schuurtje met
overkapping

18-01-2021

Reutum, Kerkstraat 22

17-01-2021

Het vestigen van een winkel in ledverlichting

Omgevingsvergunning; verlenging beslissingstermijn

Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure. Er moet dan in principe binnen 8 weken na ontvangst van
de aanvraag worden beslist. Maar die termijn kan zo nodig worden verlengd. Tegen een beslissing om een termijn te verlengen kan alleen bezwaar gemaakt worden door degene die
daarbij een belang heeft dat los staat van het te nemen besluit.
Burgemeester en wethouders hebben de beslissingstermijn verlengd met betrekking tot
een aanvraag om omgevingsvergunning voor:
Waar?
Project
Ingekomen
Reutum, Kerkstraat 7-7a
het verbouwen van een woning tot 3
18-09-2021
appartementen

Verleende omgevingsvergunning

het aanleggen van een 2e inrit

27-01-2021

Tubbergen, Bruno van Ommenstraat 19

het kappen van een eik

25-01-2021

Ruimtelijk beleid

Ontwerp-wijzigingsplan “Buitengebied, Ootmarsumseweg 228 Fleringen”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:

Verleende vergunning of ontheffing

Albergen, Morsdijk 5

Tubbergen, Galvanistraat 12

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

Het ontwerp-wijzigingsplan “Buitengebied, Ootmarsumseweg 228 Fleringen”.
Het ontwerp-wijzigingsplan maakt een vergroting van de in het bestemmingsplan opgenomen maximale bebouwingsoppervlakte voor het bedrijfsperceel mogelijk. Dit ten behoeve
van het oprichten van bedrijfsbebouwing binnen het huidige bedrijfsperceel. Het bedrijfsperceel zelf wordt niet uitgebreid.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-wijzigingsplan ligt met ingang van 3 februari 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 ook 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.BUIWPOOTMWEG228-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 de heer Prins 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 de heer
Prins van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd.

Vastgesteld bestemmingsplan “Rood voor Rood
Vinckenweg 18, Voorboersweg 6, Laagseweg 74” en
beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 26 januari 2021 heeft
vastgesteld:

het bestemmingsplan “Rood voor Rood Vinckenweg 18, Voorboersweg 6 , Laagseweg 74”.
Het bestemmingsplan 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 bestemmingsplan ligt met ingang van 3 februari t/m 17
maart 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
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.BUIBPRVR3LOCATIES-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
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werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek 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.
Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat gelijktijdig door de raad is vastgesteld:
Het beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”.
Het beeldkwaliteitsplan heeft conform de Inspraakverordening voor een periode van zes
weken voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties ingediend.
Ter inzage
Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan
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. Ook is het beeldkwaliteitsplan
te raadplegen via www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het beeldkwaliteitsplan geen onderdeel is van
het bestemmingsplan en dat daartegen geen bezwaar of beroep kan worden ingesteld.
Waarom een beeldkwaliteitsplan?
In het gemeentelijk welstandsbeleid is nog geen rekening gehouden met de nieuwe functie
van deze locatie. 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. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het beeldkwaliteitsplan geen onderdeel is van het bestemmingsplan en dat daartegen geen bezwaar of
beroep kan worden ingesteld.
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. R.
Jacobi 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 A
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.

