Gemeentehuis:
Raadhuisplein 1,
Tubbergen
(0546) 62 80 00
Meldlijn:
(0546) 62 80 00

Tubbergen
voor u!
Dinsdag 11 februari 2020
LEU DOO MET T’GELUUD
NIG TE DOAR,
AANS HEJ ZO NE PIEP
IN’T OOR!
!
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e
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Voor het melden van
storingen, klachten over
openbare ruimte etc.

Gevonden: Verloren: jachtakte, armband

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

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

Norm
92,5
dB(A)

Voor meer informatie
kijk in de gemeentegids
of op www.tubbergen.nl

Gezond

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

Op Rosenmontag, maandag 24 februari 2020, is de receptie van het
gemeentehuis geopend van 08.30 - 17.00 uur. Ook Burgerzaken is geopend volgens de reguliere opentijdstijden: 08.30 – 11.00 uur. Telefonisch zijn wij niet bereikbaar.

Gevonden en verloren voorwerpen

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)

Openingstijden en bereikbaarheid
gemeente Tubbergen op Rosenmontag
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Voor we het in de gaten hadden was het alweer februari. En dat
betekent dat we kunnen stoppen met IkPas. Passen met IkPas.
Maar willen we dat eigenlijk wel? De burgemeester wel, want
niet snoepen blijkt in de praktijk moeilijker dan niet drinken.
Maar niet drinken blijkt echt positieve effecten te hebben, concludeert de rest van het college.
Zo ervoer gemeentesecretaris Jolande dat ze zich zonder alcohol net zo
ontspannen voelde als met, maar verloor door haar wijntjes te laten
staan én niet te snoepen, maar liefst twee kilo lichaamsgewicht. Daarnaast voelt ze zich op de ochtend na een feestje zo fit als een hoentje,
dus reden om weer te gaan drinken heeft ze eigenlijk niet. Wethouder
Hilde merkte dat ze voornamelijk uit sociaal aspect een wijntje dronk in
gezelschap dan uit behoefte of omdat ze het lekker vond. Op haar eigen
verjaardag vermaakte ze zich prima met een sapje terwijl de rest van
haar gasten aan de alcohol zat. Wethouder Erik pakt normaalgesproken
op de gezelligheidsmomenten de biertjes: na de sport, verjaardagen,
feestjes. Door dat te laten staan, kwam er in de afgelopen weken meer
variatie op tafel met fris. Zelf merkte hij weinig verschil tussen wel of
niet drinken, al viel het hem nu op dat de humor aan het einde van een
feestje wel anders is. Wethouder Ursula dronk sowieso al heel weinig en
niet vaak, dus voor haar is het verschil nauwelijks merkbaar. Daarom
bindt zij bij een volgende IkPas-ronde de strijd aan tegen suiker.
Ook gezond, maar dan van een heel ander kaliber, is ons biodiversiteitsplan, waarbij we op een breed gebied gaan werken aan de gezondheid
van de openbare ruimte in onze gemeente. Met biodiversiteit wordt de
grote verscheidenheid van planten, bloemen, bomen, dieren en alles wat
nog meer voorkomt in de natuur, bedoeld. Als die soorten bij elkaar zor-

gen voor de productie van zuurstof, bestuiving van planten, zuivering
van water, maar ook voedsel voor mens en dier, bouwmaterialen, brandstof en noem maar op. Een grote biodiversiteit is dus heel belangrijk
voor een gezonde omgeving. Daarom hopen wij u enthousiast te krijgen
om hieraan in de komende jaren samen te werken. Hoe mooi zou het
zijn als onze dorpen in bloemenzeeën en groene oases veranderen.
Nog weer een hele andere kant van gezondheid is bewegen. Echt sporten is misschien niet voor iedereen weggelegd, maar dat is ook helemaal
niet nodig, want alle beetjes helpen. Dus laten we als het even kan de
auto staan en pakken we de fiets. En nemen we trap en niet de lift. Als
het kon kozen we zelfs voor paard en wagen, want met wat die viervoeters her en der laten vallen, bevorderen we ook weer de biodiversiteit.
College van Tubbergen

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 11 februari 2020

Tubbergen officieel

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

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, Hardenbergerweg 93
Ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 en 2022
Geesteren, Vinckenweg 14

Loterij op 9 mei 2020

Geesteren

Kindercarnavalsoptocht basisschool St. Aloysius op
14 februari 2020

Langeveen, nabij Tiemansweg 3

Ontheffing drank- en horecawet tijdens de Autocross
Langeveen 2020

Geesteren, Breemhaarsweg 13

Ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 en 2022

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, Kanaal N.Z. 39
Ontheffing stookverbod voor 2020,
04-02-2020
2021 en 2022
Geesteren, Hardenbergerweg 93

Ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en 2022

03-02-2020

Manderveen, Vasserdijk 5

Ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en 2022

03-02-2020

Fleringen, Lansinksweg 5

Ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en 2022

03-02-2020

Geesteren, Vinckenweg 14

Loterij op 9 mei 2020

03-02-2020

Langeveen, nabij Tiemansweg 3

Autocross Langeveen 2020 op 29
maart 2020

05-02-2020

Langeveen, nabij Tiemansweg 3

Ontheffing drank- en horecawet tijdens 05-02-2020
de Autocross Langeveen 2020

Geesteren, Breemhaarsweg 13

Ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en 2022

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
Tubbergen, Bosweg 11a
het bouwen van een bedrijfspand
03-02-2020
ter vervanging van een bestaande
garage
Tubbergen, Almeloseweg 22

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

30-01-2020

Tubbergen, Reutummerweg 35

het bouwen van een karakteristieke
kapschuur

30-01-2020

Tubbergen, Veldwijk 7

het bouwen van een woning

04-02-2020

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.

Kennisgeving meerjarenvergunning

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.

Mander, Manderseweg 16

Dressuur- en Springconcours voor paarden en pony’s
op 5 april 2020

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.

Manderveen

Ronde van Manderveen op 4 april 2020

05-02-2020

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?
Reutum, Revinksweg
Paasvuur Reutum

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.

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.

