Tubbergen
voor u!
Dinsdag 26 oktober 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)

Huishoudboekje

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

Net als thuis, werken we ook binnen de gemeente met een huishoudboekje. Alleen heet het bij ons geen huishoudboekje, maar
‘de begroting’. Het is één van onze belangrijkste documenten.
Want hierin wordt vastgelegd waaraan we in het komende jaar
geld gaan besteden, hoeveel en waarom. Het is elk jaar weer
een hele puzzel om de begroting rond te krijgen en het geld zo
te verdelen dat alles wat moet ook echt gedaan kan worden én
de financiële ruimte te vinden om ook nieuwe plannen, projecten
of beleid te kunnen bekostigen.

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

Wat dat laatste betreft ziet de begroting voor het komende jaar
er iets anders uit dan anders. Want de editie voor het komende
jaar zogenaamd ‘beleidsarm’. We borduren voort op de lopende
zaken, maar geven geen geld uit aan nieuwe projecten of het
uitvoeren van nieuw beleid.
Hiervoor hebben we bewust
gekozen, want in 2022 worden
er gemeenteraadsverkiezingen
gehouden. Door nu niet teveel
‘aan te halen’, geven we de
nieuwe raad de gelegenheid
om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en eigen keuzes te
maken. Basistaken blijven uiteraard gewoon bestaan.
Het zal geen verrassing zijn
dat ‘Wonen’ een belangrijk
thema blijft. Dat komt omdat
veel geboren en getogen Tub-

bergenaren het liefst in hun eigen gemeente blijven wonen. En
dat is geen wonder. Want wonen en leven in de gemeente Tubbergen is ook heerlijk. Dat zeggen we niet alleen uit eigen ervaring, we zien het ook steeds weer terug op allerlei landelijke
lijstjes. We zijn de veiligste gemeente, mensen zijn hier het gelukkigst en, zoals we onlangs lazen; we zijn ook het meest ‘zen’.
Dus om een lang verhaal kort te maken: de behoefte aan woningen blijft. Daarom blijft dat voor ons ook een belangrijk
speerpunt om aan te werken.
Om zolang mogelijk fit en tevreden te blijven, is het belangrijk
om aan onze gezondheid te blijven werken. Dat doen we binnen
het Sociaal Domein. Het is jammer dat het Rijk ons wat dat betreft steeds meer taken oplegt en tegelijkertijd minder geld geeft
om die uit te voeren. Aangezien wij ook op dit gebied het beste
willen voor iedereen (denk aan de lijstjes), werken we keihard
om de zorg en ondersteuning ook op
de langere termijn bereikbaar en betaalbaar te houden. Een lastige, maar
ook uitdagende klus, waar we samen
met u hard aan blijven werken.
Datzelfde geldt eigenlijk voor de landbouwsector en het buitengebied,
waarbij we te maken hebben met
grote landelijke opgaven op het gebied
van energie, stikstof, kringlooplandbouw en biodiversiteit. En zo kunnen
we nog wel even doorgaan. Dus een
beleidsarme begroting; ja. Maar stilzitten: nee!
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Gevonden en verloren voorwerpen
Onlangs iets verloren in onze gemeente of
benieuwd welke voorwerpen er allemaal zijn
gevonden?
Kijk dan op de website:
www.tubbergen.nl voor een lijst met alle
gevonden en verloren voorwerpen.

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

Verkeersbesluit

Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de raadscommissie
De raadscommissie komt in een openbare vergadering bijeen op dinsdag 2 november
2021 om 19.30 uur in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen. De commissie
bereidt de maandelijkse raadsvergadering voor en verzamelt alle informatie die de raad
nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. Belangstellenden kunnen gedurende
maximaal vijf minuten het woord voeren over de onderwerpen op de agenda. Wie het
woord wenst te voeren kan dit op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur melden bij
de griffier (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
Agenda
1.
Opening en vaststellen agenda.
2.
Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 12 oktober 2021.
3.
Mededelingen.
4.
Informatie vanuit het college.
5.
Rondvraag.
Ter voorbereiding op de raadsvergadering
6.
Bestemmingsplan Buitengebied, Slagenweg 16 Harbrinkhoek.
7.
Bestemmingsplan Buitengebied, Schotboersweg 4 en Hunzeweg 5 Geesteren.
8.
Visie Laadinfrastructuur Duurzame Mobiliteit 2021-2025.
9.
Begroting 2022 gemeente Tubbergen.
10.
Verordening behandeling bezwaarschriften 2021.
11.
Implementatie IJslandse Preventie Model.
12.
Verzoek zienswijze op voorgenomen begrotingswijzigingen 2022 inzake Public
Health Jeugd en prenataal huisbezoek.
13.
Sluiting.

Actualiteiten

Burgemeester en wethouders hebben een of meer verkeersbesluiten genomen.
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt door publicatie op de website:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl.Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken
na de datum van de publicatie bezwaar maken tegen een verkeersbesluit bij burgemeester en wethouders:
Waar?
Wat houdt het besluit in?
Tubbergen
Van dinsdag 26 oktober tot en met maandag 1 november 2021
wordt het Raadhuisplein afgesloten voor alle verkeer in verband met
de najaarskermis, tevens wordt op donderdagmiddag 28 oktober
vanaf 17.00 tot 0.00 uur en op zondag 31 oktober van 12.00 tot
23.00 uur de Grotestraat, van Langestraat en een gedeelte van de
Almeloseweg afgesloten i.v.m. najaarskermis Tubbergen.

Uitschrijving uit de basisregistratie personen
Burgemeester en wethouders kunnen volgens artikel 2.22 van de Wet basisregistratie
personen iemand uitschrijven uit de gemeentelijke basisregistratie personen, als blijkt
dat iemand niet meer woont op het adres waar hij/zij is geregistreerd.
Uitschrijving kan tot gevolg hebben dat men geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kan aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of andere vorm
van een uitkering of financiële ondersteuning, kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan
het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om altijd op het juiste
adres ingeschreven te staan.
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande persoon (personen) uitgeschreven
uit de Basisregistratie personen. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen
bij het gemeentebestuur. Dat kan gedurende zes weken na deze bekendmaking.
Het betreft:
Voorletter(s) en naam Geboren
Adres van registratie Uitschrijving per:
J.A. Brüggink
05-02-1977
Weuststraat 13 Langeveen
02-09-2021
H.J. van Ommen

29-06-1978

Vermolenweg 20 rc02
Geesteren

15-09-2021

D. Slisser

08-09-1982

Oldenzaalseweg 171 Reutum

21-09-2021

E-mailservice “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. 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.

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
carnavalsoptocht op 27 februari 2022
Manderveen

loterij (trekking 4 x per jaar)

Manderveen,
Manderveenseweg 115a

ontheffing stookverbod

Tubbergen

ontheffing parkeerschijfzone

Tubbergen, Raadhuisplein

standplaats voor cybertruck op weekmarkt op 26 oktober 2021

Geesteren, Dorpsstraat 36

standplaats voor cybertruck op weekmarkt op 26 oktober 2021

Tubbergen, Raadhuisplein 1

kleding ruilbeurs op 18 november 2021

Tubbergen, Raadhuisplein,
Grotestraat en Almeloseweg

Najaarskermis, Halloween, Foodtrucks, Oldtimer trekkers en shantykoor van 28 t/m 31 oktober 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:
Waar?
Wat en wanneer?
Verzonden
Manderveen
loterij (trekking 4 x per jaar)
19-10-2021
Tubbergen

ontheffing parkeerschijfzone

20-10-2021

Tubbergen, Raadhuisplein

standplaats voor cybertruck op weekmarkt op 26 oktober 2021

20-10-2021

Geesteren, Dorpsstraat 36

standplaats voor cybertruck op weekmarkt
op 26 oktober 2021

Tubbergen, Raadhuisplein,
Grotestraat en Almeloseweg

Najaarskermis, Halloween, Foodtrucks,
Oldtimer trekkers en shantykoor van
28 t/m 31 oktober 2021

18-10-2021

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, Zenderseweg 70
het kappen van bomen
13-10-2021
Geesteren, Delmaweg 4b

het wijzigen van de bestaande vergunning 15-09-2021

Geesteren, Denekamperweg 40 het plaatsen van een tuinmuur

15-10-2021

Geesteren, Evvesboer 12

het plaatsen van een schutting

06-10-2021

Geesteren,
Vriezenveenseweg 126

het slopen van twee schuren

19-10-2021

Mariaparochie, Stobbengoor 1
kadastraal bekend sectie I,
nr. 6074

Het bouwen van een woning

20-10-2021

Reutum, Ootmarsumseweg 320 het tijdelijk bewonen van een pand

14-10-2021

Tubbergen, Eeshoflaan 21

14-10-2021

het kappen van één kastanjeboom en
één esdoorn

Verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure een of meer omgevingsvergunningen verleend. Belanghebbenden
kunnen gedurende zes 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.
Van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen mag de vergunninghouder doorgaans meteen gebruik maken. Maar dat doet hij dan wel op eigen risico. Maar om gebruik
te mogen maken van een omgevingsvergunning voor andere activiteiten, moet doorgaans
de bezwarentermijn van zes weken worden afgewacht. Wie bezwaar heeft gemaakt, kan
de voorzieningenrechter van de rechtbank bovendien vragen om een voorlopige voorziening. Hij kan bijvoorbeeld vragen om de inwerkingtreding van de vergunning nog langer
op te schorten.
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Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Waar?
Project
Verzonden
Albergen, Calligrafiestraat
het kappen van een eik en het planten
15-10-2021
kadastraal bekend sectie H
van een kersenboom
nummer 8308
Albergen, nabij Oude Schoolstraat 17 kadastraal bekend
sectie H nummer 7649

het kappen van bomen

15-10-2021

Geesteren, Delmaweg 4b

het wijzigen van de bestaande vergunning 15-10-2021

Geesteren, Schotboersweg 10a het bouwen van een zeugenstal met
21-10-2021
Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets

Geweigerde omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure een omgevingsvergunning geweigerd. Tegen deze weigering kunnen
belanghebbenden schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken, ingaande de dag
na verzending aan de aanvrager van het besluit tot weigering.
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning geweigerd voor:
Waar?
Project
Verzonden
Tubbergen, Galvanistraat 33
het tijdelijk vestigen van een dag18-10-2021
besteding

Ruimtelijk beleid
Ontwerp-bestemmingsplan “Ootmarsumseweg
161 en Kemnaweg 15, Albergen” en
ontwerp-beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”
Gemeenteblad
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt
het ontwerp-bestemmingsplan “Ootmarsumseweg 161 en Kemnaweg 15, Albergen”.
Het ontwerp-bestemmingsplan maakt het mogelijk landschapontsierende bebouwing aan
de Ootmarsumseweg 161 te slopen en een compensatiewoning te bouwen middels het
rood voor rood beleid. De woonbestemming aan Kemnaweg 15 wordt vergroot middels
een wijzigingsbevoegdheid.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van woensdag
27 oktober 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.BUIBPOOTM161KEMN15-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 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. S. Koops 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 27 oktober 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 mevr. S. Koops 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
mevr. S. Koops van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Ontwerp-bestemmingsplan “De Wirnte 2” en
ontwerp-beeldkwaliteitsplan “De Wirnte 2”
Gemeenteblad
Burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerp-bestemmingsplan “De Wirnte 2”.
Het ontwerp-bestemmingsplan maakt de bouw van 15 grondgebonden woningen mogelijk
aansluitend aan de kern Langeveen. Het plan voorziet in de behoefte van woningen voor
met name starters van de kern Langeveen.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 27 oktober 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien,
verzoeken wij u om daarvoor eerst een telefonische afspraak te maken.
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.LANBPDEWIRNTE2-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 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. Oude Moleman 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 “De Wirnte 2”.
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 27 oktober 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 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. Oude Moleman
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 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: 0546628000 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.
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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.

