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Dinsdag 16 maart 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:

Gemeente Tubbergen – Kapverordening
021 en Bebouwde kom grenzen Wnb
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
De ontwerp Kapverordening 2021 en de herziene Bebouwde kom grenzen volgens de Wet Natuurbescherming.
De ontwerp Kapverordening 2021 voorziet in een aanpassing van de regelgeving omtrent het vellen van bomen en/of landschapselementen
voor zowel binnen- als buiten de bebouwde kom, met als doel bescherming van waardevolle houtopstanden via begrijpelijke regelgeving.
De herziening van de grenzen voor de bebouwde kom in het kader van
de Wet Natuurbescherming (Wnb) voorziet in een actualisatie en verduidelijking van de komgrenzen die gelden voor de kapverordening en
delen van de Wet Natuurbescherming.
Ter inzage
De ontwerp Kapverordening 2021 en herziene Bebouwde kom grenzen
volgende Wnb liggen met ingang van 16 maart 2021 gedurende zes
weken voor een ieder ter inzage. Als u de papieren stukken wilt inzien,
verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken
met de receptie van het gemeentehuis. Voor digitale inzage in de stukken kunt u een emailbericht sturen naar info@tubbergen.nl waarin u
vraagt om inzage in de ontwerp Kapverordening en/of herziene Bebouwde kom grenzen volgens de Wnb. De stukken worden dan via email
aan u verzonden.
Zienswijze
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder
schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Zienswijzen moeten worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders, Postbus
30, 7650AA Tubbergen. Het is ook mogelijk uw zienswijze schriftelijk
via email in te dienen naar info@tubbergen.nl. Zienswijzen dienen voor
het einde van de termijn te worden ingediend, via email te zijn ontvangen dan wel per post te zijn bezorgd.
Vragen?
Voor het inzien van de papieren stukken kunt u contact opnemen met
de receptie van het gemeentehuis. Voor inhoudelijke vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer S.Jonas van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer
0546-628000.

Stemming
Kijkend naar onszelf, onze familie en vrienden, zien we dat het
met de coronakilo’s twee kanten op gaat. Bij sommige mensen
vliegt het eraan, bij anderen vliegen ze er juist af. In beide gevallen betekent dat een maatje meer of een maatje minder en
dus een goede reden om te shoppen. En laat dat nu dankzij de
versoepeling van de coronamaatregelen weer een beetje meer
mogen. Dus hebben we het shoppen op afspraak meteen uitgeprobeerd en het was heerlijk! Even een half uurtje lekker snuffelen in tussen de nieuwste mode en gewoon een gezellig
praatje maken met de verkoopster, wat geeft dat een energie.
Zo simpel, maar zo’n groot effect. Datzelfde geldt voor een bezoekje aan de
kapper of schoonheidssalon. Fijn dat dit
weer kan, niet in de laatste plaats voor
onze ondernemers. We hopen van ganser harte dat we er ditmaal met ons
allen in zullen slagen om wél weer dingen te kunnen doen, maar op zo’n manier dat we een stijging van het aantal
besmettingen voorkomen.
Wie weet kunnen we komende zomer zelfs
wel weer op vakantie. Kan dat niet, dan gaan
we opnieuw een zomerlang wandelen en fietsen in ons eigen land. Daar is ook nog genoeg te beleven. En, wie zo dicht aan de
Duitse grens woont als wij, kan zomaar even
een middagje de grens over. Voor ons heel
normaal, maar voor mensen in het midden

of westen van het land best iets bijzonders. Dat geldt overigens ook
voor de vele Mariakapelletjes en landkruizen in onze gemeente. We rijden er vaak gedachteloos aan voorbij, maar waar elders in ons land vind
je ze nog?
Een ander uitstapje deze week, is de gang naar het stembureau. Dit
jaar zijn er een aantal (ook alweer) vanwege corona op andere locaties,
allemaal volledig coronaproof ingericht. Wie het nóg veiliger wil, kan terecht bij ons drive-thru stembureau bij reisorganisatie Ter Beek in Tubbergen. Hier hoeft u de auto niet eens uit om uw stem uit te brengen.
Een ander punt dat alle gemeenten in ons land hoofdbrekens heeft bezorgd, is het gevaar van besmetting via het rode stempotlood. Ook daar
hoeft u zich bij ons geen zorgen over te
maken. We hebben er maar liefst 17.000 besteld, dus wie hem gebruikt mag hem na afloop meenemen. Wij gaan hem zelf goed
bewaren, want over 25 jaar is dat geheid een
collectorsitem. ‘Weet u nog, bij de verkiezingen in 2021? Wat was dat bijzonder hè. Wij
hebben nog een heeel mooi souvenir uit die
tijd’, zeggen we dan. En vervolgens halen we
dan het potlood tevoorschijn.
Kortom, verspreid over drie dagen en over
heel veel locaties, zou je toch denken dat iedereen boven de 18 wel een moment moet
kunnen vinden om te stemmen. Wijzelf in elk
geval wel.

College van Tubbergen

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 16 maart 2021

Landelijke compostdag 2021 gaat niet
door
Door een verlenging van de
landelijke maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hebben
Twence en Twente Milieu
besloten om ook dit jaar de
Landelijke Compostdag van
zaterdag 27 maart 2021 niet
door te laten gaan. Wij sluiten
hiermee aan bij het besluit
van de landelijke organisatie
van de Compostdag en de
overheid.
Samen houden we Twente
schoon en veilig
Wij hopen op uw begrip om op
deze manier een verdere verspreiding van het coronavirus te
voorkomen. Want alleen samen
krijgen we het corona onder controle.

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 9 maart 2021

Tubbergen officieel
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, Kanaal N.Z. 31
ontheffing stookverbod
Albergen, Kanaal Z.Z. 28

ontheffing stookverbod

Albergen, Zenderseweg 65a

ontheffing stookverbod

Fleringen, Herinckhaveweg, kadastraal bekend, sectie G. nr. 2918 ontheffing stookverbod
Fleringen, Oldenzaalseweg 144;
Albergen, Kanaalweg NZ
Kadastraal bekend, sectie N nr. 6647 en G nr. 2768

ontheffing stookverbod

Geesteren, Huyerensebroekweg 3

ontheffing stookverbod

Geesteren, Veeneggeweg 18

ontheffing stookverbod

Harbrinkhoek, Jannes Brouwerstraat 36

ontheffing stookverbod

Harbrinkhoek, Klösseweg 8a

ontheffing stookverbod

Harbrinkhoek, Noordegraafsingel 18

ontheffing stookverbod

Tubbergen, Denekamperweg 79

ontheffing stookverbod

Tubbergen, Kloosteresweg 3

ontheffing stookverbod

Tubbergen, Maatweg 24

ontheffing stookverbod

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, Kloosteresweg 14
ontheffing stookverbod t/m
08-03-2021
8 maart 2024
Albergen, Roombergweg 5a

ontheffing stookverbod t/m
7 maart 2024

09-03-2021

Fleringen, Herinckhaveweg,
kadastraal bekend, sectie G. nr.
2918

ontheffing stookverbod t/m
8 maart 2024

08-03-2021

Fleringen, Oldenzaalseweg 144;
Albergen, Kanaalweg NZ
Kadastraal bekend, sectie N nr.
6647 en G nr. 2768

ontheffing stookverbod t/m
8 maart 2024

08-03-2021

Geesteren, Delmaweg 13a

ontheffing stookverbod t/m
4 maart 2024

08-03-2021

Geesteren, Vriezenveenseweg 94

ontheffing stookverbod t/m
8 maart 2024

08-03-2021

Geesteren, Zielakkersweg 12

ontheffing stookverbod t/m
8 maart 2024

08-03-2021

Harbrinkhoek, Haarbrinksweg 77a

ontheffing stookverbod t/m
7 maart 2024

08-03-2021

Harbrinkhoek, Klösseweg 8a

ontheffing stookverbod t/m
9 maart 2024

09-03-2021

Harbrinkhoek, Noordegraafsingel 18

ontheffing stookverbod t/m
8 maart 2024

08-03-2021

Langeveen, Balkenbetsweg 31

ontheffing stookverbod t/m
7 maart 2024

09-03-2021

Langeveen, Hardenbergerweg 153a

ontheffing stookverbod t/m
8 maart 2024

08-03-2021

Langeveen, Ossendijk 35

ontheffing stookverbod t/m
8 maart 2024

08-03-2021

Langeveen, Ossendijk 55

ontheffing stookverbod t/m
8 maart 2024

08-03-2021

Manderveen, Plasdijk 5

ontheffing stookverbod t/m
7 maart 2024

09-03-2021

Tubbergen, Boddelersweg sectie E
nr 928

ontheffing stookverbod t/m
8 maart 2024

08-03-2021

Vasse, Rietboersweg 6a

ontheffing stookverbod t/m
8 maart 2024

08-03-2021

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) en naam
Geboren
Adres van registratie Uitschrijving per:
S. van Nikkelen Kuijper
20-04-2001 Vriezenveenseweg 39
05-03-2021
7678 VA Geesteren

E- mailservice en app “Berichten over uw buurt”
Wilt u een bericht krijgen over bijvoorbeeld vergunningen, bouwplannen, bestemmingsplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt of in de hele gemeente? Dan kunt u:
- zich aanmelden voor de e-mailservice; dan krijgt u een e-mail telkens als er een publicatie
is;
- de nieuwe app voor smartphone of tablet installeren. Deze app is beschikbaar voor Apple
(iOS), Android en Windows.
U kunt zelf instellen welk type berichten u wilt ontvangen en binnen welke straal om uw
huis of bedrijf. Inschrijven kan via www.overuwbuurt.overheid.nl. Via deze link kunt u ook
op het internet informatie opvragen zonder dat u bent ingeschreven. Dat kunt u dan doen
door het opgeven van uw postcode.

Omgeving en milieu
Aanvraag omgevingsvergunning
Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure. Er moet in principe binnen 8 weken op de aanvraag worden
beslist. Van de ontvangst van een aanvraag moet openbaar kennis worden gegeven. Het is
echter niet mogelijk naar aanleiding van die kennisgeving bezwaren of zienswijzen in te
dienen.
Bij de gemeente is binnengekomen een aanvraag - reguliere procedure - voor:
Waar?
Project
Ingekomen
Albergen, Broekzijdeweg 8
het kappen van 3 eiken
28-02-2021
Albergen, Diepegoorsweg 2

het renoveren van een veldschuur
en het verleggen van de oprit

14-01-2021

Albergen, Molendijk 4

het verbouwen van een woning

07-03-2021

Geesteren, Schotboersweg 10a

het bouwen van een zeugenstal
met Omgevingsvergunning Beperkte
Milieutoets

08-03-2021

Geesteren, tussen Randweg
en Vermolenweg, kadastraal
bekend sectie K, nr. 5814

het kappen van 6 eiken

05-03-2021

Hezingen, Goudkampsweg 9

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

03-03-2021

Tubbergen, Arkeweg 7

het kappen van een eik

06-03-2021

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, Newtonstraat
het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw 16-12-2020
sectie L nr. 10093

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
Albergen, Diepegoorsweg 2
het renoveren van een veldschuur
10-03-2021
en het verleggen van de oprit
Geesteren, Gentenslag 20

het plaatsen van een dakkapel op
de woning

09-03-2021

Reutum, Kerkstraat 22

het vestigen van een winkel in
led verlichting

10-03-2021

Tubbergen, Almeloseweg 90

het uitoefenen van een bedrijf aan
huis (machinale houtbewerking)

09-03-2021
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Ontwerp- omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen. Het
betreft het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Manderveen, Manderveenseweg 50
het bouwen van een schuur tvv bestaande schuur
De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) is van toepassing. Daarom is nu eerst een ontwerpvergunning opgesteld. Dit ontwerp ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter inzage in
het gemeentehuis Die termijn van 6 weken gaat in op de dag na de datum van deze publicatie. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken.
Het is de bedoeling om af te wijken van het bestemmingsplan met toepassing van artikel
2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3°, van de Wabo. Daarom kunt u de stukken ook digitaal inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl ( - > een plan bekijken - > bestemmingsplannen - > ID - >type dan: NL.IMRO.0183.MANPBMANDERWG50-OW01 en op de
gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen .
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen
naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Wie nalaat om tijdig
een zienswijze in te brengen, kan later niet alsnog beroep instellen als het definitieve besluit
is genomen.

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?
Geesteren, Bothofweg 13
het wijzigen van de indeling van een stal
Nee
Tubbergen, Kloosteresweg 1

het beëindigen van bedrijfsactiviteiten

Nee

Geesteren, Langeveenseweg
128 en 128a

het wijzigen van het veebestand

Nee

Tubbergen, Newtonstraat 4

het opslaan van hout en prefab daken

Nee

Harbrinkhoek, gemeente
Tubbergen sectie I nr. 5904

het starten van een opslaglocatie voor
barbecues en aanverwante benodigheden

Nee

Ruimtelijk beleid
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Fietspad
Manderveen-Tubbergen”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Fietspad Manderveen-Tubbergen”.
Het ontwerpbestemmingsplan maakt de aanleg van een vrijliggend fietspad tussen de kernen Manderveen en Tubbergen mogelijk. Daarnaast wordt het nabij het fietspad gelegen
agrarisch bouwvlak Manderveenseweg 29/Denekamperweg 72 zodanig aangepast dat de
bestaande gebouwen binnen het bouwvlak vallen.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerpestemmingsplan ligt met ingang van 17 maart
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.BUIBFIETSPADMT-OW01.
Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke www.tubbergen.nl/ruimtelijkeplannen.
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

Vastgesteld wijzigingsplan “Buitengebied,
Hardenbergerweg 58 Tubbergen”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 2 maart 2021 is vastgesteld:
het wijzigingsplan “Buitengebied, Hardenbergerweg 58 Tubbergen”
Het wijzigingsplan maakt het herbouwen van een schuur op een gewijzigde locatie mogelijk.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het wijzigingsplan ligt met ingang van 17 maart 2021 t/m 28
april 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.BUIWPHARDENBGRWG58-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 wijzigingsplan 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 wijzigingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
- belanghebbenden die het niet eens zijn met de door het college 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 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.
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 mevrouw 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.

