Dinsdag 20 april 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:

Tubbergen
voor u!

Gewijzigde afvalinzameling
met Koningsdag
Op Koningsdag (dinsdag 27 april)) worden géén afval en grondstoffen
ingezameld in de gemeente Tubbergen.
De containers worden op een andere dag geleegd.
• De afvalinzameling van dinsdag 27 april vindt plaats op zaterdag
1 mei.
Het kan voorkomen dat
op een ander tijdstip
wordt ingezameld dan
u gewend bent. Wij
vragen u daarom de
container op de dag
van inzameling vóór
7.00 uur aan de straat
neer te zetten.
Tijdens Koningsdag is
ook het afvalbrengpunt
Tubbergen gesloten.

Proat
We hebben een enerverende week achter de rug. Een week met
pittige, maar ook mooie gesprekken over allerlei onderwerpen die
belangrijk zijn voor onze toekomst. Zoals over de perspectiefnota;
de voorloper van de begroting. Die is dit jaar extra moeilijk, want
de begroting voor 2022 wordt de begroting voor de nieuwe raad
die nog gekozen moet worden. Aan de ene kant wil je niet ‘over je
graf heen’ regeren en het nieuwe college alle ruimte geven, maar
aan de andere kant moet je er ook voor zorgen dat de zaken goed
geregeld worden. Dat vergt dus veel denkwerk en veel overleg.
En dan hadden we de dialoogtafels, die van februari tot en met mei
dit jaar door de Rijksoverheid worden georganiseerd. Aan deze online tafelgesprekken delen inwoners, bedrijfsleven en overheid met
elkaar wat er door de coronacrisis in de knel is gekomen, welke
kansen er zijn ontstaan en wat er nodig is om na de coronacrisis te
herstellen. Ook onze gemeente deed hieraan mee. Onze burgemeester ging in gesprek met een aantal inwoners uit allerlei plaatsen in ons hele land en een aantal inwoners uit onze eigen
gemeente. Er werden ervaringen en ideeën uitgewisseld. En dat gaf
energie. Zoveel energie dat de deelnemers vroegen of zoiets niet
vaker georganiseerd kon worden in onze gemeente. Van zo’n vraag
worden wij blij, dus we gaan eens kijken naar de mogelijkheden.
En dan hadden we nog gesprekken over toekomstige gesprekken.
Om dat goed uit te kunnen leggen, gaan we even terug naar vorig
jaar. Ter gelegenheid van 75 Jaar Vrijheid, stonden in de gemeente
Tubbergen een aantal Vrijheidsmaaltijden op het programma. Een
Vrijheidsmaaltijd is meer dan een gezellig etentje. De kern van de
Vrijheidsmaaltijd is een bijzondere ontmoeting aan de eettafel,
waarbij de gasten over vrijheid en onvrijheid spreken. Corona
gooide toen letterlijk roet in het eten, daarom wordt in de week
van 1 tot en met 5 mei een nieuwe poging gewaagd. Ditmaal met
maar liefst 1000 liter Vrijheidssoep.
Onder het motto: ‘Soep eens wat anders! Samen aan de Vrijheidsmaaltijdsoep’, nodigen wij jongeren uit om in de week van 1 t/m 5
mei met een blik soep onder hun arm op bezoek gaan bij ouderen
in onze gemeente en samen met hen soep eten en in gesprek gaan
over vrede en vrijheid. Uiteraard één-op-één zodat we de corona-

Gevonden en verloren voorwerpen
Verloren: Gevonden: mobiel

Gemeentehuis Tubbergen
op 26 en 27 april gesloten
Het gemeentehuis is op Koningsdag (dinsdag 27 april) en de dag voor
Koningsdag (maandag 26 april) gesloten. Op deze dagen is de gemeente ook telefonisch niet bereikbaar.
Burgerlijke Stand
Geboorteaangifte
Geboorteaangifte van een kind geboren op donderdag 22 april kunt u
vrijdag 23 april van 08.30 uur tot 12.30 uur doen. Hiervoor moet u een
afspraak maken via www.tubbergen.nl
Overlijdensaangifte
Aangifte van overlijden kan digitaal gedaan worden via
www.tubbergen.nl

maatregelen goed kunnen waarborgen. En voelen mensen zich daar
niet goed bij, dan kunnen ze er ook voor kiezen om het blik aan te
nemen door de jongeren en even een praatje over de heg te
maken.
Ook als college doen wij hieraan mee. Wij soepen graag eens wat
anders in deze tijd. We zouden het mooi vinden als zoveel mogelijk
ouderen en jongeren aanhaken bij deze actie en nodigen u van
harte uit om mee te doen!
De Vrijheidsmaaltijdsoep-actie wordt georganiseerd door de gemeente met hulp van jongerengroep Rock Solid en FC Noaber; de
organisatie die vrijwilligerswerk en jongeren in de gemeente Tubbergen bij elkaar brengt. Jongeren die mee willen doen met deze
actie
kunnen
zich
hiervoor
aanmelden
https://www.fcnoaber.nl/aanmelden/.
Kies vervolgens voor Noaberdeal Light.
Ouderen die het leuk vinden om jongeren te ontmoeten en met hen
in gesprek te gaan, kunnen zich hiervoor aanmelden via
a.hampsink@noaberkracht.nl of tel. 06 4833 4634.

College van Tubbergen
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Zet je tuin of omgeving in bloei voor je gevleugelde
vrienden
Vereniging Natuur en Bijen Tubbergen levert gratis bijenmengselzaad!
Vereniging Natuur en Bijen Tubbergen is een van de partijen die zich al jaren inzet voor
de verbetering van de leefomgeving van alle insecten en de diversiteit in het landschap.
Het is voor de overlevingskans van bijen, vlinders en overige insecten belangrijk dat er
afwisseling is in het aanbod van bloeiende bomen, struiken en planten. Vlinders en
bijen, waaronder hommels, wilde bijen en honingbijen, leven van nectar en stuifmeel
en kunnen dus niet leven zonder verschillende drachtplanten. Oftewel; planten die in
de vorm van nectar en pollen voedsel leveren aan insecten. Dat het voorjaar, de zomer
en de herfst voedselrijk zijn, is dus erg belangrijk. Daarom zet de vereniging zich in om
jaarlijks niet-gebruikte grondstroken, overhoekjes en stukken van moestuinen met
drachtplanten in te (laten) zaaien voor een mooie en nuttige bloemenweide. De vereniging krijgt elk jaar positieve reacties op deze actie. Het resultaat is niet alleen goed
voor de insecten, maar fleurt de omgeving ook op.
Het is tijd om te zaaien
Ook dit jaar kunnen inwoners van de gemeente Tubbergen hun omgeving een boost
geven door stukjes grond met een vriendelijke bloemenpracht te laten stralen. Maak
hiervoor de grond goed los met een frees of cultivator en zaai het in. Vereniging Natuur
en Bijen levert gratis zaaizaad voor oppervlaktes tot 250m². Voor grotere partijen
wordt een vergoeding gevraagd. Eventueel kan tegen een kleine vergoeding van €10
per 100 m2 een strook bewerkt en ingezaaid worden. Voorwaarde hierbij is dat de
strook voor een trekker met frees goed toegankelijk moet zijn.

Ook Schoon Geesteren
Net als vele andere dorpen in de gemeente Tubbergen willen wij ook Geesteren zwerfvuilvrij!
Ergert u zich ook zo aan al het zwerfvuil onderweg en wilt u Geesteren ook graag
schoonhouden? Meld u zich dan aan als vrijwilliger voor een straat buurt of wandelrondje, om deze maandelijks te controleren.
De gemeente stelt knijpers en schoonmaaksetjes beschikbaar, alsmede een afvalcontainer, die een centrale plek in ons dorp krijgt. Vele handen maken licht werk, wij
hopen op veel vrijwilligers en samen houden we Geesteren dan schoon!
Opgave is mogelijk bij L. Boswerger
Tel: 0615203729

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

Wilt u in aanmerking komen voor gratis bijenmengselzaad? Neem dan vóór 30 april
contact op met Jos Kruse. Dit kan per mail via joskruse@xs4all.nl of telefonisch via
06-83652727.

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

Openbare vergaderingen

Waar?
Harbrinkhoek

Wat houdt het besluit in?
De Peuversweg af te sluiten voor gemotoriseerd
verkeer uitgezonderd aanwonenden en exploitatie
aanliggende percelen

Tubbergen

Het voornemen een verkeersbesluit te nemen voor het
instellen van een eenrichtingsweg met uitzondering
van fietsverkeer op de Nassaustraat met de
toegestane rijrichting vanaf de Oranjestraat tot aan
het Raadhuisplein.

Digitale Openbare vergadering van de gemeenteraad
De gemeenteraad komt in een openbare raadsvergadering bijeen op maandag 26 april
2021 om 19.30 uur. Door de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus zal deze
vergadering digitaal plaatsvinden. 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.
2. Vaststellen agenda.
3. Mededelingen.
4. Vragenuurtje.
5. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 16 maart 2021.
6. Vaststellen lijst ingekomen stukken.
Bespreekstukken:
7. Liquidatieplan GR Soweco, Soweco NV, Soflex BV en Perspect BV (Soweco groep).
8. Businesscase en voorlopig ontwerp Glashoes.
9. Rondvraag.
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:

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.

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?
Albergen, Kanaal Z.Z. 28

Project
het realiseren van 2 dakkapellen

Ingekomen
11-04-2021

Albergen, van Koersveldweg,
kadastraal bekend sectie H,
nr. 8133 in Albergen

het aanleggen van tijdelijke
parkeerplaatsen

13-04-2021

Geesteren, Koelenbeekweg 5
Langeveen, Bruinehaarsweg 52

het kappen van eiken
het plaatsen van een schutting

12-04-2021
08-04-2021

Manderveen,
Manderveenseweg 106

het dempen van een sloot

08-04-2021

het bouwen van een woning

12-04-2021

het verbouwen van een woning

12-04-2021

Waar?

Wat en wanneer?

Reutum, Het Loosan,
kavel 3 kadastraal
bekend sectie Q, nr. 2253

Geesteren, Vinckenweg 83

drank- en horecavergunning

Reutum, Kerkstraat 55

Harbrinkhoek, Walboersweg 66

ontheffing stookverbod

Mander, Vleerhoeksweg 23a

ontheffing stookverbod

Tubbergen

ontheffing parkeerschrijfzone

Tubbergen, Hattinkstraat 4

drank- en horecavergunning

Tubbergen, Kloosteresweg 1

ontheffing stookverbod

Ruimtelijk beleid
Omgevingsvergunning; verlenging beslissingstermijn

Waar?
Geesteren, Delenweg 15

Wat en wanneer?
ontheffing stookverbod
t/m 9 april 2024

Verzonden
09-04-2021

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

Geesteren, Koelenbeekweg 17

ontheffing stookverbod
t/m 9 april 2024

09-04-2021

Geesteren, Huyerensebroekweg 10 OBM ivm wijziging diercategorie
en - aantallen

Geesteren, Vriezenveenseweg 91

ontheffing stookverbod
t/m 14 april 2024

15-04-2021

Verleende omgevingsvergunning

Haarle, F.J. Groothuisweg 13

ontheffing stookverbod
t/m 9 april 2024

09-04-2021

Mander, Manderseweg 2

ontheffing stookverbod
t/m 9 april 2024

09-04-2021

Mander, Uelserweg 156

ontheffing stookverbod
t/m 7 april 2024

08-04-2021

Mander, Vleerhoeksweg 9

ontheffing stookverbod
t/m 8 april 2024

08-04-2021

Tubbergen

ontheffing parkeerschrijfzone

14-04-2021

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:

Omgeving en milieu
Ontwerpverkeersbesluit
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een of meer verkeersbesluiten te nemen.
De stukken liggen vanaf vandaag gedurende twee weken ter inzage op het gemeentehuis.
Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te
maken. Gedurende die termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders.

15-12-2020

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 34 en 34a Het verbouwen van een woning
naar een woning met inwoning

09-04-2021

Albergen, Molendijk 4

Het verbouwen van een woning

09-04-2021

Geesteren, Vermolenweg 42

Het bouwen van een woning met
een schuur

14-04-2021

Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied Voortsweg
Ong - Oldenzaalseweg 75 RvR” en
ontwerp-beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood” Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
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het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied Voortsweg Ong - Oldenzaalseweg
75 RvR”.
Het ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk om een Rood voor Rood project uit te
voeren. Aan de Oldenzaalseweg 75 te Tubbergen zijn planologisch twee bedrijfswoningen
toegestaan. Het bouwrecht van de tweede bedrijfswoning is door deelname aan de Rood
voor Rood regeling verkregen. Hiervoor is destijds aan de Poolsweg 6-8 te Geesteren 1.000
m2 aan sloopmeters gekocht. Door veranderde bedrijfsvoering is de wens voor een tweede
bedrijfswoning aan de Oldenzaalseweg 75 komen te vervallen. Initiatiefnemer is voornemens om het bouwrecht voor een compensatiewoning te verplaatsen naar een onbebouwd
perceel aan de Voortsweg naast nummer 10 in Vasse.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 21 april
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.BUIBPVWEGOZWEG75-ON01. Het plan is eveneens digitaal in te
zien via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Zienswijze
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht
aan de gemeenteraad, postbus 30, 7650 AA Tubbergen en dienen voor het einde van de
termijn te worden ingediend dan wel per post te zijn bezorgd. Mondelinge zienswijzen kunt
u binnen bovengenoemde termijn indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt
met dhr. R. 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 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 ontwerp-bestemmingsplan ter inzage vanaf 21 april 2021. 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.
Inspraak
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzagelegging kan een ieder mondeling of schriftelijk een inspraakreactie naar voren brengen tegen het ontwerp beeldkwaliteitsplan. Schriftelijke inspraakreacties 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 inspraakreacties 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.
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

Ontwerpwijzigingsplan “Buitengebied,
Klösseweg 13 Harbrinkhoek” Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerp-wijzigingsplan “Buitengebied, Klösseweg 13 Harbrinkhoek”.
Het ontwerp-wijzigingsplan maakt het vergroten van de woonbestemming mogelijk om een
bijgebouw uit te breiden.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-wijzigingsplan ligt met ingang van 20 april 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.BUIWPKLOSSEWEG13-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 mevr. S. Koops van het organisatieonderdeel Fysieke
leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.
Vragen?
Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis. Voor inhoudelijke vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. S.
Koops van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Vastgesteld wijzigingsplan “Buitengebied,
Ootmarsumseweg 228 Fleringen” Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 6 april 2021 is vastgesteld:
het wijzigingsplan “Buitengebied, Ootmarsumseweg 228 Fleringen”.
Het wijzigingsplan maakt een vergroting van de in het bestemmingsplan opgenomen maximale bebouwingsoppervlakte voor het bedrijfsperceel op deze locatie 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 wijzigingsplan ligt met ingang van 21 april 2021 tot en
met 2 juni 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 adres of met het planidentificatienummer
NL.IMRO.0183.BUIWPOOTMWEG228-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 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.
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 via het telefoonnummer 0546-628000. Voor inhoudelijke vragen of meer informatie
kunt u contact opnemen met de heer Prins van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving.
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 rechtsbescher
ming 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.

