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Gemeente Tubbergen - ontwerpbesluit
omgevingsvergunning - Vasse, Hooidijk
15: realiseren 11 appartementen in
bestaand gebouw

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen.
Het betreft het navolgende project:
Waar: Vasse, Hooidijk 15
Project: het realiseren van 11 appartementen in een bestaand gebouw
De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is van toepassing.
Daarom is nu eerst een ontwerpvergunning opgesteld.
Dit ontwerp ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis.
Die termijn van 6 weken gaat in op de dag na de datum van deze publicatie.
Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daar-voor eerst telefonisch een afspraak te maken.

Het is de bedoeling om af te wijken van het bestemmingsplan met toepassing van artikel 2.12, eerste
lid, onderdeel a, onder 3°, van de Wabo.
Daarom kunt u de stukken ook digitaal inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl ( - > een plan bekijken
- > bestemmingsplannen - > ID - >type dan: NL.IMRO.0183.VASBPHOOIDIJK15-OW01 en op de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke- plannen.
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren
brengen bij het college van burgemeester en wethouders.
Wie nalaat om tijdig een zienswijze in te bren-gen, kan later niet alsnog beroep instellen als het definitieve besluit is genomen.
Zienswijze en bedenkingen
Inspraak is mogelijk en 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.
Contactgegevens van de gemeente:
Adres: Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen / Postbus 30, 7650 AA Tubbergen.
Telefoon: 0546- 628000 Fax: 0546- 628111 E- mail: gemeente@Tubbergen.nl
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