Dinsdag 7 januari 2020
Gemeentehuis:
Raadhuisplein 1,
Tubbergen
(0546) 62 80 00
Meldlijn:
(0546) 62 80 00

Voor het melden van
storingen, klachten over
openbare ruimte etc.
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 gemeente
lijke 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
Voor meer informatie
kijk in de gemeentegids
of op www.tubbergen.nl
Redactie:
Gemeente Tubbergen,
Team Communicatie
De ambtelijke organisatie van de gemeenten
Tubbergen en Dinkelland
werken samen onder de
naam:

Tubbergen
voor u!

Overzicht spreekuren Tubbergen
In onze gemeente worden verschillende spreekuren gehouden. In het gemeentehuis in Tubbergen, of ergens anders op locatie.

Spreekuur

Locatie en tijd*

Voedselbank pakket afhalen
Pakket afhalen.
Voor algemene informatie of in geval
u het pakket niet kunt afhalen,
kunt u op vrijdag vóór 12.00 uur
bellen naar 06-41605996.

Afhaalpunt Kantoor Wij in de Buurt,
Newtonstraat 13, Tubbergen.
Elke vrijdagmiddag van 15.30 tot
16.00 uur.

Voedselbank
Inloopspreekuur voor aanvraag
Voedselpakket

Iedere eerste vrijdag van de maand
van 10.00 tot 11.30 uur. Stichting
Welzijn Tubbergen Dinkelland, Raadhuisplein 4, 7651 CV Tubbergen (Bibliotheek Tubbergen).

Elke dinsdagmorgen in de even
weken van 10.00 uur tot 12.00 uur
in het gemeentehuis van Tubbergen.

Sociaal team (Wij in de buurt)
Spreekuur voor vragen over o.a.: de
opvoeding van kinderen, (dreigende)
financiële problemen of over ondersteuning bij de zorg van een zieke
partner.

Iedere werkdag tussen 09.00 en
10.00 uur in Tubbergen.
Stichting Welzijn Tubbergen
Dinkelland, Raadhuisplein 4, 7651 CV
Tubbergen (Bibliotheek Tubbergen).

Dinsdag van 9.30 tot 12.30 uur.
Donderdag van 09.30 tot 12.30 uur
en van 13.00 tot 15.00 uur.
Oranjestraat 29, Tubbergen

Elke dinsdagmorgen van 10.00 uur
tot 12.00 uur in het gemeentehuis
van Tubbergen.

VluchtelingenWerk Oost Nederland
Spreekuur voor vergunninghouders
(statushouders) die vragen hebben
over inburgering en meedoen in de
samenleving. Ook biedt VluchtelingenWerk hulp bij het aanvragen van
een uitkering
Openbaar Vervoer (OV-ambassadeurs)
Voor informatie en vragen over reizen met het openbaar vervoer en
het gebruik van de OV-chipkaart.

Elke tweede dinsdag van de maand
van 14.00 tot 15.30 uur. Bibliotheek
Tubbergen, Raadhuisplein 4.

Servicepunt vrijwillige inzet
Voor vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties, verenigingen, e.d. Voor info
en ondersteuning van het inschrijven
als vrijwilliger tot informatie over het
vinden en behouden van vrijwilligers.

Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en
donderdag van 14.00 tot 16.00 uur.
Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland, Raadhuisplein 4 (Bibliotheek
Tubbergen).

Spreekuren in het gemeentehuis in Tubbergen
U hoeft voor deze spreekuren geen afspraak te maken, maar u kunt zich melden bij de receptie van het gemeentehuis. U wordt dan doorverwezen naar
het betreffende spreekuur.
Spreekuur

Locatie en tijd*

Schuldhulpverlening Stadsbank Oost
Nederland
Alleen voor cliënten.

Donderdagochtend in de oneven
weken van 9.00 tot 10.00 uur.
Gemeentehuis Tubbergen.

Schulddienstverlening
Voor iedereen die meer informatie
wil of en vragen heeft over schulden.

Dinsdagvan 9.00 tot 10.00 uur. Gemeentehuis Tubbergen.

Consulent Werkplein Almelo
Het spreekuur voor vragen over
uitkeringen, bijzondere bijstand en
aanverwante zaken

Extend/ Soweco
Als u voor een traject bij Soweco
bent aangemeld en vragen heeft
over trajecten richting de arbeidsmarkt

Spreekuren op een andere locatie in Tubbergen
U hoeft voor deze spreekuren geen afspraak te maken. U kunt gewoon op de
locatie binnenlopen.

* Onder voorbehoud van wijziging door vakanties e.d.

Burgerzaken? Afspraak maken!

De afdeling Burgerzaken van de gemeente Tubbergen werkt ook
op afspraak. Doordat met een afspraak vooraf bekend is waar u
voor komt, wordt u meteen door de juiste medewerker geholpen
op een tijdstip dat het u schikt. Een afspraak maakt u snel en gemakkelijk via afspraken.noaberkracht.nl/tubbergen

Vrije inloop
Komt u liever zonder dat u van tevoren een afspraak maakt? Dat kan
tijdens de vrije inloop. Het is mogelijk dat u dan even moet wachten
voor u wordt geholpen. Op onze website www.tubbergen.nl leest u wanneer wij op afspraak werken en wanneer u vrij kunt inlopen.

Inzameldagen 2020 zijn bekend
Ook in 2020 komt ROVA weer bij u langs om uw containers voor afval
en grondstoffen te legen. De inzameldagen voor 2020 zijn bekend. U
vindt de inzameldagen voor uw adres in de vernieuwde ROVA-app
of op www.rova.nl/inzamelkalender.
Standaard worden geen papieren inzamelkalenders verzonden. Als u
toch een papieren inzamelkalender wilt ontvangen kunt u dit aanvragen
bij het ROVA-Klantcontactcentrum (038) 427 37 77. Het ROVA klantcontactcentrum is op werkdagen van 8:00 tot 20:00 uur bereikbaar en
op zaterdag van 10:00 tot 15:00 uur.
Nieuwe ROVA-app
Inwoners met een smartphone kunnen de ROVA-app downloaden. Deze
app staat gratis beschikbaar in de App store en in de Google play store.
Met de ROVA-app hebben inwoners altijd alle informatie over de inzameling van afval en grondstoffen bij de hand. Daarnaast kunt u in de
app een herinnering instellen, zodat u bijvoorbeeld de avond voor de
inzameldag een berichtje op uw telefoon krijgt.
Let op, de ROVA-app is onlangs compleet vernieuwd, dus ook als u de
ROVA-app al op uw telefoon heeft staan, is het verstandig om te controleren of dit laatste versie is.

Kliëntenraad Almelo
Voor mensen met een bijstandsuitkering of die vallen onder de wet sociale werkvoorziening.
De Kliëntenraad beantwoordt vragen
en geeft onafhankelijk advies.

Maandag, woensdag en vrijdag van
10.00 tot 12.00 uur. Grotestraat 174,
Almelo. (Almelo Sociaal). Voor andere contactmogelijkheden: www.almelosociaal.nl

* Onder voorbehoud van wijziging door vakanties e.d.

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

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 7 januari 2020

2020

Volgens de etiquette mag je elkaar tot Driekoningen, 6 januari dus, nog gelukkig nieuwjaar wensen. Dus zijn we nog net op tijd om u allemaal een heel
gezond, gelukkig en voorspoedig 2020 te wensen. We kunnen nu een heel
verhaal gaan ophangen over al onze goede voornemens, maar dat doen we
niet. Want inmiddels een dagje ouder en wijzer weten we uit ervaring dat
goede voornemens meestal al voor het einde van de maand januari in het
niets verdwijnen. Eén ding doen we wel: we ondertekenen IkPas en drinken
30 dagen geen alcohol. Dat wil zeggen: de burgemeester drinkt niet of nauwelijks, dus zij eet 30 dagen geen suiker en de rest van ons drinkt 30 dagen
geen alcohol.

geleid als priester, ging hij de Haagse politiek in en maakte zich met succes sterk
voor de vrijheid van onderwijs, de uitbreiding van het kiesrecht en goede leef- en
werkomstandigheden voor de arbeidersklasse. Hij was daarmee zijn tijd ver vooruit.
Een inwoner om trots op te zijn!
College van Tubbergen

IkPas is een manier om je bewust te worden van je alcoholgebruik. Wanneer je niet
drinkt schijnt het dat je je fitter en scherper voelt, je beter slaapt, afvalt en een gezondere huid hebt. Nu zijn wij matige drinkers (en onmatige snoepers), dus zijn we
heel benieuwd of ook wij de effecten zullen voelen. We nodigen u allen uit om met
ons mee te doen, al beseffen we dat het een echte uitdaging is, zo in de komende
carnavalstijd. Maar goed, na een beetje lijden is de voldoening bij het behalen van
je doel des te groter, moet u maar denken.
Over carnaval gesproken; met de kennismaking met alle hoogheden is die periode
afgelopen zondag echt begonnen. Het was een indrukwekkende bijeenkomst, met al
die prinsen en adjudanten die zich, gestoken in prachtige kostuums en steken, serieus voorbereiden op de komende periode. Het is een feest van bijzondere rituelen,
gezelligheid, samenzijn en vooral ook van veel humor. We verheugen ons dan ook
op het Gemeentegala dat komend weekend wordt gehouden bij de Reutumse Pin’n.
Ook de gemeenteraad zal daar schitteren met een buut, we kunnen niet wachten tot
het zover is!
Het jaar 2020 is ook het jaar van 75 Vrijheid. Zo bijzonder dat dit landelijke evenement start in onze gemeente. Behalve aan 75 Jaar vrijheid wordt in april door middel
van een lezing ook aandacht besteedt aan onze illustere plaatsgenoot Herman Schaepman die in 1844 werd geboren in Tubbergen. We kennen allemaal zijn standbeeld
aan de Almeloseweg, maar weten we ook wat hij voor ons land betekent heeft? Op-

Tubbergen officieel
Actualiteiten

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.

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
Harbrinkhoek, Mekkelenbergweg 23
het verbouwen van een woning
09-12-2019

Omgevingsvergunning; verlenging beslissingstermijn

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
Albergen, Veldoven kadastraal
het bouwen van een woning
14-11-2019
bekend sectie H, nr. 8318

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.
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
Langeveen, Hardenbergerweg 163 het aanleggen van een wandelpad,
23-12-2019
kadastraal bekend sectie A,
houtwallen, houtsingels en het
nr. 8406
realiseren van een moestuinkas,
paardrijbak e.a.
Tubbergen, Vikkersweg kadastraal
bekend sectie L, nrs. 2285, 3324,
3322, 3323, 3325, 3842, 3843,
3844, 5146, 5148, 6669, 6670,
3774 en 3623

het omvormen van een rabattenbos
naar een klimaatbestendig bos

24-12-2019

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.

