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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:

Start Realisatie Dorpsplein Albergen

Op dinsdag 11 Januari 2022 start de Twentse Weg- en Waterbouw in opdracht van de Dorpsraad in samenwerking met de gemeente met de realisatie van het civieltechnische gedeelte van het Dorpsplein in Albergen.
Ten opzichte van het eerdere rioleringsplan, waarin alleen het gedeelte
Zenderseweg werd heringericht, zijn de parkeerplaats van COOP op de
hoek Zenderseweg-Hobergenstraat, het aanliggende wegvak van de Hobergenstraat en het Julianapleintje aan het plan toegevoegd.

den. Voor de plantekeningen, de faseringstekening (op ware grootte) en
het planningsschema van TWW verwijzen wij u naar de website van mijnalbergen2030.nl. Onder realisatie-dorpsplein-Albergen vindt u alle informatie.
De stakeholders en de direct aanwonenden zijn door de werkgroep van
de Dorpsraad geïnformeerd.

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken wordt het werk in 4 fases
uitgevoerd. De fasering is hieronder indicatief op de bijgevoegde tekening weergegeven.
1.
Op 11 januari wordt begonnen met de parkeerplaats van COOP op
de hoek met de Hobergenstraat. Deze werkzaamheden duren ca. 2
weken. De supermarkt en de Mercerie zijn normaal bereikbaar, alleen de parkeerplaatsen in de directe nabijheid zijn beperkt.
2.
Vanaf 24 januari wordt het aanliggende wegvak van de Hobergenstraat opnieuw ingericht. De Hobergenstraat is dan afgesloten voor
het doorgaand verkeer. De nieuw aangelegde parkeerplaatsen in
fase 1 zijn dan alleen bereikbaar vanaf de Zenderseweg. Deze werkzaamheden duren naar verwachting ook 2 weken.
3.
Van 7 februari tot 18 februari wordt het Julianapleintje heringericht.
4.
Als alles volgens planning verloopt wordt er op 21 februari gestart
met de herinrichting van de Zenderseweg. Hiervoor is het noodzakelijk om de Zenderseweg af te sluiten voor alle doorgaande verkeer. De omleidingsroute wordt ter zijner tijd met bebording aan
gegeven. Hierover zal eind januari separaat een publicatie verschijnen.
De planning is uiteraard onder voorbehoud van de weersomstandighe-

Knallen

Heeft u dat nu ook? Dat u het gevoel heeft dat het leven steeds
sneller gaat als je ouder wordt? Dat geldt in elk geval wel voor
ons. Het lijkt alsof we de oliebollen nog maar net op hebben, of
het is alweer Oud & Nieuw. Een feest waarbij het elkaar ontmoeten
centraal staat. Net als vorig jaar kan dat ook ditmaal helaas maar
met heel weinig mensen tegelijk, maar digitaal is er natuurlijk wel
van alles mogelijk. Dat is dan toch een voordeeltje van deze hele
pandemie. Of we nu jong zijn of oud, we Skypen, Zoomen, Teamsen en Appen heel wat af met elkaar. Het is misschien minder gezellig, maar wel een manier om toch met een grote groep familie
en vrienden het nieuwe jaar in te luiden.

Degene die de voorkeur
geeft aan lekker ouderwets knallen, moet zich dit
jaar behelpen met ‘kindervuurwerk’ zoals sterretjes
en knalerwten. Want helaas zijn de verkoop, het
vervoer en het afsteken
van vuurwerk ook tijdens
de komende jaarwisseling
verboden. Maar dit heeft
wel een goede reden, namelijk het zoveel mogelijk
voorkomen van een extra
belasting van de zorg,
handhavers en hulpverleners.
Maar….gelukkig wonen wij
in Twente, de bakermat
van het carbidschieten.
Een traditie die sinds 2014

op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed staat.
Dat is top, want mede daardoor kan dat dit jaar gewoon doorgaan.
Zoals u (hopelijk niet uit eigen ervaring) weet, is ook het carbidschieten natuurlijk niet zonder risico. Let daarom goed op dat u of
uw kinderen veilig carbidschiet en zorg dat er altijd een BOCK aanwezig is. Met die BOCK bedoelen we geen Alberger Bökke, maar
een Bewust Oplettende Carbid Knaller. Een ervaren carbidschieter
die weet dat je carbid alleen mag schieten met een melkbus. En
dat er in een straal van 100 meter niet meer dan 6 bussen gebruikt
mogen worden. En die maatregelen neemt om gevaar, schade of
hinder voor personen of de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen. Uiteraard gelden ook tijdens het carbidschieten de coronaregels. Dus knal in het klein.
Andere jaren schreven wij
in deze column vaak over
onze goede voornemens.
Al pratend daarover blijkt
dat die voornemens eigenlijk altijd hetzelfde zijn. En
dat we die meestal ook alweer snel, té snel, vergeten.
We
ruilen
die
voornemens
dit
jaar
daarom in voor Geloof,
Hoop en Liefde. Hoop op
gezondheid voor u en voor
ons allemaal. Geloof in het
overwinnen van de pandemie en Liefde voor iedereen om ons heen. We
wensen u een gelukkig,
maar vooral gezond 2022!
College van
Tubbergen

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
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Lokale noodsteun voor ondernemers

Corona heeft een grote invloed op diverse economische sectoren. Vanuit de Rijksoverheid zijn er ondersteuningsmaatregelen opgezet ter ondersteuning van ondernemers
en ondernemingen. In de praktijk blijkt dat er ondernemers zijn die tussen wal en schip
vallen en geen of onvoldoende steun krijgen. Het college wil daarom maatwerk bieden
als er sprake is van acute financiële nood. Daarom zijn er beleidsregels opgesteld. Deze
moeten ertoe bijdragen dat de acute financiële nood wordt opgelost waardoor de kans
dat de onderneming blijft voortbestaan wordt vergroot. Meer informatie hierover vindt
u op https://www.tubbergen.nl/ondernemers-zzpers

Broedplaats voor slimme ouderenzorg
in Noordoost Twente,
van plan naar realisatie
Verschillende partijen uit de zorg- en welzijnsketen hebben de handen ineengeslagen
om dé broedplaats voor slimme ouderenzorg in Noordoost Twente te worden voor inwoners in Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen. Nu de eerste financiering rond is
staan alle seinen op groen om de ambitie ‘Goede Zorg Dichtbij’ te realiseren.
“Met de realisatie van de plannen komt het terrein in en rond het ziekenhuisgebouw Heil der
Kranken in Oldenzaal nog meer tot bloei en draagt het bij aan de toekomstbestendigheid van
de zorg voor kwetsbare inwoners” laat wethouder Hilde Berning weten. Naast de bestaande
dienstverlening van MST, Zorgfederatie Oldenzaal en Gereia van Zorggroep Sint Maarten komt
hiermee een unieke ketensamenwerking rondom ouderen en kwetsbare inwoners in Oldenzaal
tot stand. Een centrale plek voor de inwoners van Noordoost Twente.
Goede zorg Dichtbij
Het zorglandschap in Nederland verandert; mensen worden ouder terwijl zij steeds vaker meerdere aandoeningen tegelijkertijd hebben. Ze blijven langer thuis wonen en moeten vaker en
langer een beroep doen op naasten. Deze ontwikkelingen zien we ook terug in de regio Noordoost Twente. Onder de noemer ‘Goede Zorg Dichtbij’ beogen de partijen samen antwoord te
geven op de uitdaging om goede en betaalbare zorg dichtbij te organiseren voor ouderen en
kwetsbare inwoners.
De plannen bestaan uit de opzet van een Geriatrisch Expertisecentrum en het creëren van
(extra) tijdelijk verblijf, waar kwetsbare ouderen die nog niet naar huis kunnen tijdelijk kunnen
verblijven. Bijvoorbeeld na een operatie of voor tijdelijke observatie. Ook een zogeheten innovatiegarage, waarin de samenwerking tussen partijen in de zorg en het sociale domein wordt
bevorderd, maakt onderdeel uit van de plannen. Met de realisatie hiervan kunnen de samenwerkingsprocessen slimmer worden ingericht en verbeterd. En kan het aanbod aan oudere inwoners regionaal beter worden afgestemd en toegankelijker worden gemaakt.
Unieke ketensamenwerking binnen Nederland
Bij de ontwikkeling van de plannen zijn de volgende partijen betrokken: Apotheek Oldenzaal,
Carintreggeland, Gemeente Dinkelland, Gemeente Losser, Gemeente Oldenzaal, Gemeente
Tubbergen, Medisch
Spectrum
Twente,
Menzis, Mediant, Praktijk voor gespecialiseerde fysiotherapie
Jeroen van der Weide,
Roessingh Centrum
voor Revalidatie, Zorgfederatie Oldenzaal en
Zorggroep Sint Maarten.
Nu ook Mediant en
het Roessingh onlangs
zijn aangesloten is het
hele zorgspectrum
compleet.

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?
Geesteren, Dorpsstraat 62
Aanwezigheidsvergunning van 2 kansspelautomaten
Geesteren, Veeneggeweg 25

Langeveen

Langeveen, Vlierakkersweg 6

Reutum, Kerkstraat 78

ontheffing stookverbod

Carnavalsoptocht op 19 februari 2022

Paascross op 18 april 2022

Aanwezigheidsvergunning van 2 kansspelautomaten

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?
Geesteren, Dorpsstraat 62

Geesteren, Dorpsstraat 62
Geesteren, Ketnerweg 6
Reutum, Kerkstraat 78

Wat en wanneer?
het wijzigen van de alcoholvergunning

Aanwezigheidsvergunning van 2
kansspelautomaten tot 1 januari 2023

Verzonden
20-12-2021
20-12-2021

ontheffing stookverbod t/m 16 december 16-12-2021
2024

Aanwezigheidsvergunning van 2
kansspelautomaten tot 1 januari 2023

16-12-2021

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
Fleringen, B. Meenweg 5
het kappen van 7 houtopstanden
20-12-2021

Tubbergen, Binnenveldsweg
kadastraal bekend sectie L
nr. 8672

Vasse, Denekamperweg 123

het kappen van 5 eiken

17-12-2021

het bouwen van een overkapping

16-12-2021

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 28 december 2021

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.
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.
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Waar?
Project
Verzonden
Albergen, Zandhuisweg 27
het kappen van 2 eiken
22-12-2021

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben niet tijdig op een aanvraag om omgevingsvergunning beslist. Daardoor is een omgevingsvergunning van rechtswege ontstaan. Dit is inmiddels bekendgemaakt aan de vergunninghouder. Belanghebbenden kunnen gedurende
6 weken na de datum van verzending van die bekendmaking bezwaar maken bij burgemeester en wethouders tegen de van rechtswege verleende vergunning. Het besluit treedt
pas in werking na afloop van de bezwarentermijn of, als bezwaar wordt ingediend, na afloop van de bezwarenprocedure. 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 rechtswege is vergunning verleend voor:
Waar?
Project
Verzonden
Geesteren, Ossendijk 13
het aanleggen van een camperplaats
20-12-2021

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide
procedure

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend. Het betreft
het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Albergen,
intrekken vergunning LPG-deel
Ootmarsumseweg 110a

De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is van toepassing. Daarom heeft eerst een ontwerpbesluit
op de aanvraag ter inzage gelegen. De vergunning is ten opzichte van dit eerder bekend
gemaakte ontwerpbesluit ongewijzigd vastgesteld.

Met ingang van de dag na deze publicatie ligt het besluit met de bijbehorende stukken
gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Als
u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te
maken.
Met ingang van de dag na terinzagelegging kunnen belanghebbenden en degene die een
zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend gedurende 6 weken beroep instellen bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Als gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan,
treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

Verleende omgevingsvergunning
uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend. Het betreft
het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Fleringen, Lintersdijk 10
het uitbreiden van een ligboxenstal

De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is van toepassing. Daarom heeft eerst een ontwerpbesluit
op de aanvraag ter inzage gelegen. De vergunning is ten opzichte van het eerder bekend
gemaakt ontwerpbesluit in zoverre gewijzigd vastgesteld dat er geen verklaring van geen
bedenkingen meer nodig is van de Provincie Overijssel.

Met ingang van de dag na deze publicatie ligt het besluit met de bijbehorende stukken
gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Als
u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te
maken.

Met ingang van de dag na terinzagelegging kunnen belanghebbenden en degene die een
zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend gedurende 6 weken beroep instellen bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Als gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan,
treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

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 milieube-

heer 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?
Mander, Uelserweg 153
het veranderen van de activiteiten, het
Nee
uitbreiden/wijzigen van de inrichting met
een nieuw te bouwen schuur voor opslag

Maatwerkvoorschriften artikel 8.41
Wet milieubeheer (bezwaar mogelijk)

Voor het “oprichten of veranderen” van bepaalde categorieën van inrichtingen is geen
omgevingsvergunning vereist. Wel moeten landelijk vastgestelde voorschriften worden
nageleefd. Burgemeester en wethouders kunnen bovendien besluiten om “maatwerkvoorschriften” vast te stellen. Burgemeester en wethouders hebben van die bevoegdheid gebruik gemaakt, zoals hierna nader is omschreven.
Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken tegen dat besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Die termijn gaat in op de dag na verzending van
het besluit aan de houder van de inrichting, 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.
Het besluit om een maatwerkvoorschrift vast te stellen betreft:
Plaats, adres

Aard inrichting

Albergen,
mechanisatiebedrijf
Hinvertsweg 26

Omschrijving maatwerkvoorschrift Verzonden

het stellen van maatwerk voor het 16-12-2021
toestaan van een dieselolietank in
een kelder

Ruimtelijk beleid

Ontwerp-bestemmingsplan “Uitbreiding zaal
Kottink Geesteren”

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerp-bestemmingsplan “Uitbreiding zaal Kottink Geesteren”.
Het ontwerp-bestemmingsplan maakt de verbouw/uitbreiding van het bestaande horecapand aan de Dorpsstraat 36 in Geesteren mogelijk. Daarnaast wordt het horecapand
uitgebreid met het naastgelegen pand aan de Dorpsstraat 38 in Geesteren, zal de woning
op het perceel Dorpsstraat 30 worden gesloopt en een nieuwe woning worden gebouwd
en wordt de bestemde bedrijfswoning verschoven naar de noordwestzijde.

Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 29 december 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.BPGEESZAALKOTTINK-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. T. Snoeijink 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.
T. Snoeijink van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer
0546-628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Gemeente Tubbergen – Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Hagweg ong. en
Looleeweg ong.” en beeldkwaliteitsplan
“Rood voor Rood”

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 21 december 2021
heeft vastgesteld:
het bestemmingsplan “Buitengebied, Hagweg ong. en Looleeweg ong”.
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om een rood voor rood project uit te voeren
op het perceel aan de Hagweg ong. te Albergen. Op het perceel wordt 761 m² bebouwing
gesloopt en geïnvesteerd in ruimtelijke kwaliteit. Tevens wordt aan een perceel aan de
Looleeweg ong. te Albergen een veldschuur van 320 m2 gesloopt, waarmee de totale te
slopen oppervlakte 1081 m2 bedraagt. Hiervoor kan ter compensatie één extra woning
gebouwd worden op de slooplocatie Hagweg ong. te Albergen.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 29 december t/m
9 februari 2022 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.

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 28 december 2021
Op deze website is het plan te raadplegen met behulp van het adres of met het planidentificatienummer NL.IMRO.0183.BUIBPHAGWGLOLWG-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.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.
Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat gelijktijdig door de raad is vastgesteld:
Het beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”.
Het beeldkwaliteitsplan heeft conform de Inspraakverordening voor een periode van zes
weken voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties ingediend.

Ter inzage
Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch
een afspraak te maken met de receptie van het gemeentehuis. Ook is het beeldkwaliteitsplan te raadplegen via www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het beeldkwaliteitsplan geen onderdeel is van
het bestemmingsplan en dat daartegen geen bezwaar of beroep kan worden ingesteld.

Waarom een beeldkwaliteitsplan?
In het gemeentelijk welstandsbeleid is nog geen rekening gehouden met de nieuwe functie van deze locatie. Daarom is er een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Het beeldkwaliteitsplan dient ter vervanging van de welstandsparagraaf van het gemeentelijke
welstandsbeleid. De welstandsnota bevat basisvoorwaarden waaraan bouwaanvragen op
welstandsaspecten worden getoetst. De gemeenteraad dient daarvoor overeenkomstig
het bepaalde in artikel 12a van de Woningwet deze aanvullende criteria vast te stellen
waarvan de essentie in de welstandsnota wordt opgenomen. Voor de volledigheid wordt
opgemerkt dat het beeldkwaliteitsplan geen onderdeel is van het bestemmingsplan en
dat daartegen geen bezwaar of beroep kan worden ingesteld.

Vragen?
Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis. Voor inhoudelijke vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. R.
Oude Moleman van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Gemeente Tubbergen –
Vastgesteld bestemmingsplan “Scholt 3”
en beeldkwaliteitsplan “Scholt 3” Gemeenteblad

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 21 december 2021
heeft vastgesteld:
het bestemmingsplan “Scholt 3”
Het bestemmingsplan maakt de bouw van 18 grondgebonden woningen mogelijk aansluitend aan de “Scholt 2” in Fleringen. Het plan voorziet in de behoefte van woningen
voor met name starters van de kern Fleringen. Ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen aangebracht. De
wijzigingen zijn:
- De plankaart is aangepast door de bestemming “wonen” iets te vergroten voor het
mogelijk maken van een achterpad bij een rijwoning (driekapper).

Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 29 december t/m
9 februari 2022 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.FLEBPSCHOLT3-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.
Op het vastgestelde bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat een belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien
binnen de termijn van zes weken geen gronden zijn ingediend. Na afloop van de termijn
van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

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.

Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat gelijktijdig door de raad is vastgesteld:
Het beeldkwaliteitsplan “Scholt 3”.
Het beeldkwaliteitsplan heeft conform de Inspraakverordening voor een periode van zes
weken voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties ingediend.
Ter inzage
Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch
een afspraak te maken met de receptie van het gemeentehuis. Ook is het beeldkwaliteitsplan te raadplegen via www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.

Gemeente Tubbergen – Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Leningsbeekweg 2a”

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 21 december 2021
heeft vastgesteld:
het bestemmingsplan “Buitengebied, Leningsbeekweg 2a”.
Het bestemmingsplan maakt een elektrische crossbaan ten behoeve voor kinderen mogelijk aan de Leningsbeekweg 2a te Mander.

Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 29 december t/m
9 februari 2022 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.BUIBPLENINGSBWG2A-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.

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. R.
Oude Moleman 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: 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.

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.

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

