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Openingstijden en afvalinzameling
paasdagen gemeente Tubbergen
Met de paasdagen zijn enkele wijzigingen in onze openingstijden en
afval ophalen:
• Het gemeentehuis is op Tweede Paasdag (5 april) gesloten.
Op Goede Vrijdag zijn we normaal geopend (tot 12.30 uur).
•

De afvalinzameling van maandag 5 april vindt plaats op zaterdag
3 april. Let op, dit is de zaterdag vóór Tweede Paasdag.

•

Het afvalbrenpunt is op Goede Vrijdag gewoon open, maar op
Tweede Paasdag gesloten.

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:

Een mening over wat er in de
gemeente Tubbergen speelt?

Gevonden en verloren voorwerpen
Verloren: Gevonden: bril

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

Vindt u iets van dingen die in onze gemeente gebeuren, zaken waar de
gemeente een rol in speelt? En wilt u uw mening daarover geven, of op
een eenvoudige manier input geven over onderwerpen die in de gemeente gaan spelen? Dat kan! Meld u dan aan voor het Tubbergenpanel.
Dit kan via onze website: www.tubbergen.nl/tubbergenpanel

Verandering
Waren we zo’n 150 jaar geleden geboren, dan had ons leven er totaal anders uitgezien. Uitgaan en feesten was er niet bij, het was
alle dagen hard werken geblazen voor ons dagelijkse brood. In
plaats van auto’s, zouden we ons verplaatsten we met paard en
wagen. We kookten en stookten op hout en we zouden ’s avonds
onze ogen verprutsen met het lezen en breien bij kaarslicht of olielampen (als we daar na een lange dag hard werken nog puf voor
hadden). Familie die ver weg woonde zagen we zelden of nooit en
wilden we hen toch op de hoogte brengen van het laatste nieuws,
dan schreven we een brief. En zo kunnen we uren doorgaan. Wie
toen leefde, zou zich niet in kunnen denken hoe het leven er in
2021 uit zou zien.
De verandering is gigantisch. Want het leven is, zeker in praktische
zin, gemakkelijk geworden. Het huishouden is dankzij tientallen
handige apparaten een fluitje van een cent, de meesten van ons
hebben een auto en we wonen in goed geïsoleerde huizen. We
koken, bakken en braden in luxe keukens en willen we even bijkletsen met vrienden aan de andere kant van de wereld dan pakken
we de telefoon om te bellen, skypen, zoomen of gewoon even om
de sociale media te checken. Het merendeel van die luxe hebben
we te danken aan de komst van gas en elektriciteit. Iets waar we
allang niet meer bewust stil bij staan. En dat zouden we nu juist
wel moeten doen. Want willen we de gemakken van de tegenwoordige tijd houden, dan hebben we steeds meer energiebronnen
nodig. En die energie moet ergens worden opgewekt.
Nu natuurlijke bronnen als gas en olie langzaam opraken, moeten
we met elkaar op zoek naar andere vormen van energieopwekking.
In theorie weten we dat al een hele tijd, maar tot nu toe bleef het
voor de meesten van ons wat bij filosoferen en dagdromen over
zon en wind. Dat er echt wat moet gebeuren en snel ook, drong
nog niet echt tot ons door. Tot het moment dat wij als gemeente,
net als alle andere gemeenten in ons land, moesten aangeven wat
wij gaan doen op het gebied van het opwekken van energie. Dat
was wel even schrikken. Alles goed, maar ‘niet in mijn achtertuin’!
Een heel menselijke reactie, maar willen qua comfort een beetje op
ons huidige peil blijven, dan moeten we wat. Of het nu leuk is of

niet. En leuk is het voor veel mensen niet. Maar dat geldt eigenlijk
voor de meeste veranderingen. Iets ouds en vertrouwds achterlaten
is altijd wennen, dat geldt zelfs voor een paar nieuwe schoenen of
een andere kleur op de muur. Dat gevoel kunnen wij helaas niet
veranderen, we hebben er tenslotte zelf ook allemaal in meer of
mindere mate last van. Maar we realiseren ons ook dat wij toch liever niet meer terug willen naar de donkere middeleeuwen…
Al pratend realiseren we ons dat het komende week alweer Pasen
is. Een feest dat staat voor opstanding, voor nieuw leven. En daarmee dus ook voor verandering. Van afscheid nemen en verder
leven. In die zin is verandering best positief. Laten wij dat ook zijn.
Een nieuwe tijd kan ergens ook best leuk zijn. In elk geval beter
dan terug naar de olielampen, rokende houtkachels en geen andere
communicatiemiddelen dan pen en papier.
College van Tubbergen
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Tubbergen officieel

E- mailservice en app “Berichten over uw buurt”

Openbare vergaderingen
Digitale openbare vergadering van de raadscommissie
De raadscommissie komt in een openbare vergadering bijeen op dinsdag 6 april 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 raads- en 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 vrijdag 2 april 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 2 maart 2021.
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 9 maart 2021.
4. Mededelingen.
5. Informatie vanuit het college.
6. Rondvraag.
Ter voorbereiding op de raadsvergadering:
7. Liquidatieplan GR Soweco, Soweco NV, Soflex BV en Perspect BV (Soweco groep).
8. Businesscase en Voorlopig Ontwerp Glashoes.

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, Langeveenseweg 119
het realiseren van een inwoonsituatie
18-03-2021
door het bijgebouw te verbouwen
Geesteren, Meijersweg 1

het bouwen van een schuur

23-03-2021

Geesteren, Oude Lutkeberg 8

het bouwen van een erker

21-03-2021

Geesteren, Witteveensweg 9

het bouwen van twee schuren

16-03-2021

Reutum, Stroveldsweg 21

het dempen van een watergang, het
graven van een watergang en het
aanleggen van kuilvoerplaten

18-03-2021

Tubbergen, Klösseweg 13

het bouwen van een schuur

21-03-2021

Vasse, Kloosterhof 25

het aanleggen van een oprit

22-03-2021

9. Sluiting

Actualiteiten

Verleende omgevingsvergunning

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?
Geesteren, Berglandsweg 5
ontheffing stookverbod
Geesteren, Booijmansweg 11

ontheffing stookverbod

Harbrinkhoek, Almeloseweg 110

Ontheffing stookverbod

Reutum, Oldenzaalseweg 163

ontheffing stookverbod

Tubbergen, Bosweg 7

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, Ootmarsumseweg 127
Ontheffing stookverbod
19-03-2021
t/m 17 maart 2024
Geesteren, Berglandsweg 5

Ontheffing stookverbod
t/m 23 maart 2024

23-03-2021

Geesteren, Booijmansweg 11

Ontheffing stookverbod
t/m 22 maart 2024

23-03-2021

Geesteren, Ossendijk 14

ontheffing stookverbod
t/m 18 maart 2024

18-03-2021

Geesteren, Ossendijk 17a

Ontheffing stookverbod
t/m 23 maart 2024

23-03-2021

Geesteren, Vermolenweg 26

Ontheffing stookverbod
t/m 22 maart 2024

22-03-2021

Mander, Uelserweg 158a

Ontheffing stookverbod
t/m 23 maart 2024

23-03-2021

Tubbergen, Bosweg 7

Ontheffing stookverbod
t/m 22 maart 2024

23-03-2021

Tubbergen, Manderveenseweg 20

Ontheffing stookverbod
t/m 22 maart 2024

22-03-2021

Vasse, Denekamperweg 234

Ontheffing stookverbod
t/m 23 maart 2024

23-03-2021

Holtenplasweg kadastraal bekend
sectie B, nr. 4225 in Manderveen

Ontheffing stookverbod
t/m 24 maart 2024

25-03-2021

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, Broekzijdeweg 8
het gewijzigd uitvoeren van een
23-03-2021
mestkelder voor een aangevraagde
zeugenstal
Geesteren, Harmelinksweg 3

het bouwen van een bijgebouw

18-03-2021

Geesteren, Harmelinksweg 3a

het bouwen van een bijgebouw

18-03-2021

Geesteren, Langeveensweg 126

het plaatsen van een dakkapel

23-03-2021

Langeveen, Hardenbergerweg 190

het vernieuwen van een woning en
het verbouwen van ene zorgboerderij

19-03-2021

Manderveen, Broekdijk 53-55

het bouwen van twee bedrijfswoningen 23-03-2021
t.v.v. bestaande bedrijfswoningen

Reutum, Oude Bornsedijk 10

Het plaatsen van tijdelijk units

23-03-2021

Tubbergen, Newtonstraat
13a, 13b, 13c en 13d

het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw

24-03-2021

Ruimtelijk beleid
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Ikinkstraat 5
Reutum - Oosteriksweg 20 RvR” en ontwerp-beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Ikinkstraat 5 Reutum - Oosteriksweg 20 RvR”.
Het ontwerp-bestemmingsplan maakt het mogelijk Het ontwerpbestemmingsplan maakt
het mogelijk om een Rood voor Rood project uit te voeren. Op de percelen Ikinkstraat 5 en
(Brandlichterweg 61 te Denekamp) wordt een woning gerealiseerd in ruil voor de sloop van
26 m2 aan landschappelijk ontsierende bebouwing aan de Ikinkstraat 5, 640 m2 aan de
Brandlichterweg 65, en 1148 m2 aan de Oosteriksweg 20. Tevens wil men op het perceel
Oosteriksweg 20 de ontmengingsregeling toepassen waarmee de intensieve veehouderij
wordt gestaakt en de extensieve tak wordt voortgezet.
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Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 31 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 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.BUIBPIKSTR5OOSWG20-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 Jacobi 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. Ook voor vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon contact opnemen.
Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat ter inzage ligt:
Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”
In het gemeentelijk welstandsbeleid is nog geen rekening gehouden met de nieuwe functie
van het gebied. 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.
Het beeldkwaliteitsplan beschrijft wenselijke verschijningsvormen en materialisering van
de te bouwen gebouwen door criteria te geven voor typologie, volume, detaillering en materiaal- en kleurgebruik. Het beeldkwaliteitsplan stuurt op samenhang tussen de verschillende te realiseren onderdelen van het plan en beschrijft het proces voor het toetsen van
bouwplannen.
Ter inzage
Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage vanaf 31 maart 2021. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst
een telefonische afspraak te maken. Ook is het beeldkwaliteitsplan te raadplegen via
www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Inspraak
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. Jacobi van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000. Ook voor vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon contact
opnemen.
Burgemeester en wethouders voornoemd.

Ontwerpwijzigingsplan “Buitengebied, Zoekeweg 17
Reutum”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerp-wijzigingsplan “Buitengebied, Zoekeweg 17 Reutum”.
Het ontwerp-wijzigingsplan Het wijzigingsplan ziet op een vergroting van het woonperceel,
waardoor de gewijzigde situering van een vervangend bijgebouw mogelijk wordt.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-wijzigingsplan ligt met ingang van 31 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.BUIWPZOEKEWEG17-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. 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 bestemmingsplan “Buitengebied, Essenhuisweg 5-5a en Fleringerveldweg 9-9a in Fleringen”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 16 maart 2021 heeft
vastgesteld:
het bestemmingsplan “Buitengebied, Essenhuisweg 5-5a en Fleringerveldweg 99a in Fleringen”.
Het bestemmingsplan 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 bestemmingsplan ligt met ingang van 31 maart 2021 t/m
12 mei 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.BUIBPESWG5FLVLDWG9-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 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.
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 met dhr. N.
van Benthem van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer
0546-628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied,
Oldenzaalseweg 84 Fleringen”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 16 maart 2021 heeft
vastgesteld:
het bestemmingsplan “Buitengebied, Oldenzaalseweg 84 Fleringen”.
Het bestemmingsplan 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 bestemmingsplan ligt met ingang van 31 maart 2021 t/m
12 mei 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.BUIBPOLDENZLSEW84-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 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 met mevr. R.
Rietveld van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 30 maart 2021

Vastgesteld bestemmingsplan “Albergen,
Eenhuisstraat 11 en Zenderseweg 42”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 16 maart 2021 heeft
vastgesteld:
het bestemmingsplan “Albergen, Eenhuisstraat 11 en Zenderseweg 42”.
Het bestemmingsplan 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 bestemmingsplan ligt met ingang van 31 maart 2021 t/m
12 mei 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.ALBBPZENDERSEWEG42-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 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.
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 met dhr. N.
van Benthem van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer
0546-628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Vastgesteld wijzigingsplan “Buitengebied,
Schollinksweg 16 Geesteren”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 16 maart 2021 is vastgesteld:
het wijzigingsplan “Buitengebied, Schollinksweg 16 Geesteren”
Het wijzigingsplan maakt het omzetten van een tweede bedrijfswoning naar een plattelandswoning mogelijk.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het wijzigingsplan ligt met ingang van 31 maart 2021 t/m 13
mei 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.BUIWPSCHOLLINKWG16-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 mevr. S. Koops
van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.
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.

