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Samen maken we van afval weer grondstof

Een echte Terugwinnaar zorgt voor goed
gescheiden pmd

In de gemeente Tubbergen vragen we inwoners grondstoffen
van afval te scheiden. Dit doen we omdat een groot deel van ons
afval uit waardevolle grondstoffen bestaat die we kunnen recyclen. Helaas zien we nog regelmatig afval tussen de grondstoffen. U kunt als echte Terugwinnaar helpen door ervoor te zorgen
dat de grondstoffen goed gescheiden in de containers belanden.

Meldlijn:
(0546) 62 80 00

Voor het melden van
storingen, klachten over
openbare ruimte etc.

Wat is pmd?
Eén van de grondstoffen die we aan huis scheiden is pmd. Dit staat voor
Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankenkartons. Het
gaat hierbij specifiek om verpakkingen uit het huishouden. Let er op
dat de verpakkingen leeg zijn als u ze in de container stopt. Op deze
manier is pmd de grondstof voor nieuwe producten.

Storingen
openbare ruimte,
buiten kantooruren:
tel. 06 54 97 59 91
(uitsluitend voor
spoedeisende zaken)

Waarom is pmd scheiden belangrijk?
Van lege drankenkartons maken we toiletpapier, metalen verpakkingen
zoals blikjes worden gebruikt voor fietsonderdelen en van plastic verpakkingen maken we producten zoals emmers en straatmeubilair. Door
pmd te recyclen hoeven er minder grondstoffen uit de aarde te worden
gehaald en dat is goed voor het milieu.

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
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Daarnaast helpt het scheiden van pmd om de kosten zo laag mogelijk
te houden. Goed gescheiden pmd levert geld op, omdat het grondstof
is. Pmd dat vervuild is met ander afval moet worden verbrand als restafval, en dat kost geld.
U ziet het: ons afval is waardevol en terugwinnen van grondstoffen
loont de moeite. Wordt u ook een Terugwinnaar? Kijk voor meer informatie op www.terugwinnaars.nl.

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden: Verloren: 2 portemonnees met inhoud, vest

Positief

Wat ook gezegd wordt over de sociale media, in de praktijk
blijkt het toch een medium waarop je snel een grote groep
mensen bereikt. Als gemeente maken wij daar veel en graag
gebruik van om informatie te delen, op een laagdrempelige
manier in contact te komen met onze inwoners en op de
hoogte te blijven van wat er speelt in onze gemeente en in de
rest van de wereld. Wat opviel in de afgelopen week was het
filmpje van Charles Groenhuijsen over de macht van de media
en het feit dat goed nieuws ook nieuws is. Dat er naast veel
narigheid ook veel goede dingen gebeuren, maar dat die veel
minder vaak de krant halen. Het feit dat dit filmpje veelvuldig
gedeeld werd via Facebook, kan bijna niet anders betekenen
dan dat wij naast harde informatie ook behoefte hebben aan
positief nieuws.
Dat spreekt ons aan, want een positieve levenshouding maakt je niet
alleen gelukkiger, maar ook succesvoller en gezonder. Dat is niet alleen onze eigen overtuiging, maar ook iets dat blijkt uit allerlei onderzoeken. Dus proberen wij ondanks dat het niet altijd meezit, het
leven zoveel mogelijk van de zonnige kant te bekijken en het glas altijd als halfvol te zien.
Over halfvolle glazen gesproken, zoals u weet zijn die deze maand bij
ons gevuld met water of een sapje. Want we houden ons nog steeds
aan IkPas, waarbij het vreemd is dat het niet drinken van alcohol gemakkelijker blijkt dat het niet snoepen. Vooral voor de burgemeester
is het slecht vol te houden, maar ook de vrouwelijke wethouders bekennen dat de snoeppot hen iets te vaak roept. Nee, dan onze gemeentesecretaris en onze enige man, die zijn zelfs een pondje of wat
afgevallen, de geluksvogels.

Een positieve inslag vinden we ook in Albergen,
waar tijdens komende
Volksfeesten een poging
wordt gedaan om twee
wereldrecords te breken.
De poging om een 3,5 km
lange slinger van plastic
dopjes te maken juichen
wij toe vanuit de duurzaamheidsgedachte,
omdat deze dopjes daarmee niet in het milieu terechtkomen. Maar de
poging om de langste
picknicktafel ter wereld te bouwen vinden wij geweldig. Wat een
mooie gedachte om samen met alle inwoners op Eerste Pinksterdag
te brunchen aan een 500 meter lange tafel. Hoe mooi zou het zijn als
er in ieder dorp een dergelijke tafel zou verschijnen. Want zeg nu zelf,
wat is er gezelliger dan samen ergens de schouders onder zetten en
met elkaar te eten?
Hoewel die laatste zin een heel mooi slot zou zijn van dit verhaal, willen we toch nog even kwijt dat we blij zijn met het initiatief van de
Gehandicaptenraad, die zich heeft voorgenomen om onze gemeente
in de Top 5 van de meest toegankelijke gemeenten te krijgen. Daarvoor ondertekenen zij deze week in het bijzijn van Rick Brink, de minister van gehandicaptenzaken, samen met BGT, de sportraad en de
gemeente een manifest. Samen gaan we ervoor!
College van Tubbergen
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Groep 7 van de Alphosusschool:
Uitje gemeente Tubbergen
“Op woensdag 8 januari zijn wij met de klas naar het gemeentehuis in Tubbergen geweest. Daar hebben we 2 debatten gevoerd met de klas.
We gingen filmpjes kijken over wat de burgemeester, griffier en de wethouder doen.
De klas vond het leuk en interessant, omdat je het niet elke dag doet.
Ons eerste debat ging over of er een binnenspeeltuin of bioscoop in het gebouw de
Spar moet komen. Ons argument voor de binnenspeeltuin is: je hebt veel beweging en
in de biosscoop zit je stil. Bij de bioscoop kun je met alle leeftijden er naar toe.
Ons tweede debat ging over of er tussen Mariaparochie en Tubbergen een buitenzwembad moest komen. Het tegenargument is: je hebt er alleen in de zomer wat aan. Het
voorargument is: als het winter is kun je ook schaatsen.
Dit hebben we geleerd: wat de burgermeester, de wethouder en de griffier doen. Ook
weten we hoe we een raadsvergadering moeten houden.
We vonden het leuk en leerzaam dat we hier aan mee mochten doen.”
Groetjes van de St.Alphonsusschool uit Mariaparochie
Annabelle, Brechtje, Luca en Joris

Gezocht:
kampioenen en sporters voor het Sportgala 2020

Na het succes van de vorige edities van het sportgala organiseren we ook in
2020 een sportgala. Het sportgala vindt plaats op woensdag 13 mei 2020. We
hopen dat het net als vorig jaar een mooie avond wordt met knappe sportprestaties en trotse winnaars.
Een deskundige jury kiest het sporttalent, de jeugdsportploeg, de sportvrouw, de sportman en de sportploeg van het jaar 2019. Ook zetten we alle kampioenen op het hoogste niveau van 2019 in het zonnetje.
Graag uw hulp!
Voor een spannende verkiezing zijn kandidaten nodig. Daarom vragen we u aan ons
door te geven welke sporter, sportster of team volgens u voorgedragen moet worden
voor het sportgala.
Daarnaast willen graag onze kampioenen huldigen die in 2019 op het hoogste niveau
kampioen zijn geworden. Dus kent u een kampioen of een kampioensteam? Laat het
ons weten.
Hoe kan ik iemand aanmelden?
U kunt een sporter of sportteam aanmelden door een e-mail te sturen naar f.heithuis@noaberkracht.nl. U ontvangt het aanmeldformulier retour.
Tot wanneer kan ik iemand aanmelden?
U kunt tot uiterlijk 15 februari 2020 het aanmeldformulier aan ons retour sturen. Alle
voorgedragen kandidaten worden bekeken en op het sportgala 13 mei 2020 maken
we de winnaars bekend.
Hebt u nog vragen?
Wilt u meer informatie of hebt u nog vragen? Bel of mail dan gerust met Femke Heithuis (06-28338866) of f.heithuis@noaberkracht.nl). Hartelijk dank voor uw medewerking en graag tot ziens op 13 mei 2020!

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

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.

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

genomen, kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar voren brengen bij het gemeentebestuur.
Ingekomen is onder meer een aanvraag: met betrekking tot:
Waar?
Wat en wanneer?
Albergen, Kanaal N.Z. 39
ontheffing stookverbod 2020, 2021 en 2022
Albergen, Looleeweg 8

ontheffing stookverbod 2020, 2021 en 2022

Albergen, Zenderseweg

paasvuur op 12 april 2020

Fleringen, Lansinksweg 5

ontheffing stookverbod 2020, 2021 en 2022

Langeveen, Tiemansweg

autocross Langeveen op 29 maart 2020

Manderveen, Vasserdijk 5

ontheffing stookverbod 2020, 2021 en 2022
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Tubbergen, centrum

ontheffing parkeerschijfzone

Bij de gemeente is binnengekomen een aanvraag - reguliere procedure - voor:
Waar?
Project
Ingekomen
Langeveen, Balkenbeltsweg 16
het bouwen van een woning
13-11-2019

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
Albergen, Zenderseweg
paasvuur op 12 april 2020
14-01-2020

Albergen, Watereggeweg 4

het bouwen van een woning

17-12-2019

Albergen, Veldoven kavel 18

het bouwen van een woning

05-12-2019

Harbrinkhoek, Walboersweg
ongenummerd

het bouwen van een woning

18-12-2019

Geesteren, Vriezenveenseweg 116

het kappen van een eik

27-12-2019

Fleringen

carnavalsoptocht op 22 februari 2020

13-01-2020

Harbrinkhoek, Almeloseweg 113

Dubbelkiekers gala’s 2020 op 8 en 9
februari 2020

15-01-2020

Reutum, Stroveldsweg en Hondenveldsweg kadastraal bekend sectie
Q, nrs 2298, 2300, 2308 en 2309

het kappen van verschillende bomen
in diverse houtopstanden voor het
uitvoeren van landschapsonderhoud

30-12-2019

Tubbergen, centrum

ontheffing parkeerschijfzone

14-01-2020

Tubbergen, Almeloseweg 22

het plaatsen van een schutting en
het aanleggen van een in- uitrit

12-11-2019

Kennisgeving meerjarenvergunning

Voor onderstaande, regelmatig terugkerende activiteit is indertijd een vergunning verleend
voor meerdere jaren. Binnenkort zal die activiteit weer worden uitgevoerd. Deze mededeling is alleen informatief. Er is tegen deze mededeling geen bezwaar of beroep mogelijk.
Waar?
Wat en wanneer?
Fleringen, Ootmarsumseweg 249
PCF Beachparty op 28 en 29 maart 2020

Voornemen uitschrijving uit de basisregistratie personen

Als iemand niet meer woont op het adres waar hij/zij is geregistreerd, kunnen burgemeester en wethouders op grond van artikel 2.22 van de Wet basisregistratie personen deze
persoon uitschrijven als zijnde “vertrokken uit Nederland”.
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.
Voordat burgemeester en wethouders iemand uitschrijven, maken zij hun voornemen daartoe bekend. Belanghebbenden kunnen dan gedurende vier weken na die bekendmaking
hun zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Dat kan schriftelijk of mondeling
via het Klant Contact Centrum op het gemeentehuis. Burgemeester en wethouders zijn
voornemens om uit te schrijven uit de basisregistratie personen:
Voorletter(s)
Geboren
Adres van registratie
Uitschrijving
en naam
per:
J. Rijnenberg
30-07-1976
Witteveensweg 9, Geesteren
09-01-2020

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.

Concept Warmtevisie Noordoost Twente

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van 22 januari 2020 voor een
ieder voor de periode van 6 weken ter inzage ligt:
Het concept visiedocument “Warmtevisie Noordoost Twente“.
De beleidsnota kan worden ingezien tijdens de openingsuren bij de receptie in het gemeentehuis te Tubbergen. Ook is de beleidsnota digitaal te raadplegen via www.tubbergen.nl.
Deze warmtevisie maakt onderdeel uit van drie documenten die gemeenten in het kader
van het nationale Klimaatakkoord moeten opstellen, namelijk de Regionale Energiestrategie
(RES), de Warmtevisie (WTV) en de Wijkuitvoeringsplannen (WUP). Uiterlijk in 2021 moet
elke gemeente in Nederland een transitievisie warmte (WTV), in het document warmtevisie
genoemd, hebben vastgesteld. Daarin moet het tijdspad staan waarop wijken van het aardgas gaan.
Gedurende de hiervoor genoemde periode kan een ieder mondeling of schriftelijk een inspraakreactie indienen. U kunt uw inspraakreactie richten aan het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen, Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen / Postbus 30, 7650
AA Tubbergen. Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met dhr. R.
van Till, bereikbaar via telefoonnummer 06 23 29 50 28.

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.

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
Geesteren, Weitemansweg 25
het bouwen van een melkstal
21-11-2019

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
Albergen, Telgenkampsweg 4
het verbouwen van een schuur
14-01-2020
Langeveen, Balkenbeltsweg 16

het bouwen van een woning

10-01-2020

Hezingen, Hooidijk 80

het bouwen van een kapschuur

14-01-2020

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.

