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

Tubbergen
Dinsdag 10 maart 2020
voor u!

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:

Zorg
Zondag was het Internationale Vrouwendag. Een dag die in het
teken staat van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van
vrouwen overal ter wereld. Het thema van dit jaar is #Vrijheid.
Zo’n vrouwendag zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. Gelijkheid
tussen mannen en vrouwen zou zo vanzelfsprekend moeten zijn,
dat zoiets als een vrouwendag niet eens in ons op zou hoeven
komen. In Nederland zijn we inmiddels al aardig geëmancipeerd,
toch leven ook in ons land nog altijd vrouwen die geen invloed
hebben op hun eigen leven, geen rechten hebben en voor wie de
vrijheid ver te zoeken is.
Eén van die vrouwen is Hannelore, de hoofdpersoon uit het gelijknamige
en waargebeurde boek waarvan onze wijkagent Peter Withag onlangs
het eerste exemplaar kreeg uitgereikt. Inmiddels hebben we het boek
bijna allemaal gelezen en we vinden het indrukwekkend. Wat een
verschrikkelijke jeugd heeft de hoofdpersoon gehad en wat is ze sterk.
Na jarenlang gehersenspoeld te zijn in een sekte heeft ze de kracht
opgebracht om opnieuw te leren leven en anderen met soortgelijke
problemen te helpen. Ook mooi om te horen welke rol onze wijkagent
hierin heeft gehad. Daaruit blijkt dat de politie toch echt je beste vriend
kan zijn. Zo voelt dat voor ons als college eigenlijk wel een beetje.
We werken niet alleen onder hetzelfde dak, maar hebben ook veel contact. Niet alleen over zaken als de beveiliging van evenementen, maar
juist ook over andere thema’s, variërend van criminaliteit tot zorg.
Over zorg gesproken, van 16 tot 20 maart is het de Week van de Zorg.
Een week waarin de zorg als beroep in de picture staat. Overal in ons
land worden evenementen gehouden waarbij mensen kunnen kennismaken met de zorgsector. Het doel van deze ‘Ondekdezorg Week’ is
mensen enthousiast te maken voor het werken binnen de zorg.

Of het alle open dagen doorgaan in verband met het corona-virus weten
we niet. Maar desondanks is deze week een goed initiatief, want in de
toekomst zijn er steeds meer mensen die op welke manier dan ook zorg
nodig hebben. Hoe wij dat weten?
Onder andere doordat we de laatste weken bezig zijn met het verzamelen
van allerlei soorten cijferlijstjes met gegevens over onze gemeente,
variërend van het aantal jongeren onder de 20 jaar tot en met het percentage eenzaamheid. Aan de hand van deze lijstjes gaan de gemeenteraad en inwoners tijdens de kernavonden met elkaar in gesprek.
Het is mooi om op deze manier samen met elkaar te kijken wat we kunnen doen aan het leefbaar houden van onze kernen voor jong en oud.
College van Tubbergen
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Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden: 3 pasjes, jas, 3 horloges
Verloren: sjaal, gehoorapparaat, portemonnee met pasjes, rugtas

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

Agenda
1. Opening.
2. Vaststelling agenda.
3. Mededelingen.
4. Vragenuurtje.
5. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 10 februari
2020.
6. Vaststellen lijst ingekomen stukken.
Hamerstukken:
7. Vaststellen bestemmingsplan ‘Markgravenweg 5 Albergen’.
8. Vaststellen bestemmingsplan ‘Hekkertsweg 3 Tubbergen en Oude Uelserdijk 6 Mander’.
Bespreekstukken:
9. Beleid huisvesten arbeidsmigranten in het buitengebied gemeente Tubbergen.
10. Vaststellen bestemmingsplan ‘Vermolenweg 44 Geesteren’.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Tubbergen officieel
Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de gemeenteraad
De gemeenteraad komt in een openbare raadsvergadering bijeen op maandag 16 maart
2020 om 19.30 uur, in de raadszaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen.
De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken voor de raadsvergadering liggen
voor iedereen ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Het is mogelijk
dat er onderwerpen aan de voorlopige agenda worden toegevoegd of daarvan worden afgevoerd. De meest actuele agenda vindt u op de gemeentelijke website www.tubbergen.nl,
onder Gemeenteraad - >vergaderingen (https://bestuur.tubbergen.nl/). Het is niet mogelijk voor het publiek om in een raadsvergadering het woord te voeren.

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?
Mander, Uelserweg 153
drank- en horecavergunning
Tubbergen, Hunzeweg 6

ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 en tot 1 mei
2022

Tubbergen, Markt

standplaatsvergunning Monique’s Kip en Grill van
1 maart 2020 tot 1 maart 2023

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
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6 weken na de verzending aan de aanvrager. Het betreft:
Waar?
Wat en wanneer?
Albergen, Vleerweg
Autorodeo Harbrinkhoek 2020 op 25
en 26 april 2020

Verzonden
04-03-2020

Tubbergen, Hunzeweg 6

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en tot 1 mei 2022

03-03-2020

Tubbergen, Markt

standplaatsvergunning Monique’s Kip
en Grill van 1 maart 2020 tot 1 maart
2023

27-02-2020

het bouwen van een kapschuur en
het kappen van enkele eiken

02-03-2020

Ruimtelijk beleid
Vastgesteld wijzigingsplan “Buitengebied,
Assinkhoekweg 2 Albergen”

Kennisgeving meerjarenvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 3 maart 2020 is vastgesteld:

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?
Tubbergen, Raadhuisplein
Zomerevent en Korenfestival op 14 juni 2020
Geesteren, Denekamperweg 2

Tubbergen, Oldenzaalseweg 61

wijzigingsvergunning: Concours Het Twentse Ros van
16 tot en met 19 april 2020

Uitschrijving uit de basisregistratie personen
Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 2.22 van de Wet basisregistratie
personen iemand uitschrijven uit de gemeentelijke basisregistratie personen, als blijkt dat
iemand niet meer woont op het adres waar hij/zij is geregistreerd.
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.
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande persoon (personen) uitgeschreven uit
de Basisregistratie personen. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij het
gemeentebestuur. Dat kan gedurende 6 weken na deze bekendmaking. Het betreft:
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.

het wijzigingsplan “Buitengebied, Assinkhoekweg 2 Albergen”.
Het wijzigingsplan is opgesteld om bestaande schuren te kunnen gebruiken voor de opslag
en vervaardiging van carnavalswagens en het gebruik door plaatselijk verenigingsleven
(duivenvereniging).
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het wijzigingsplan ligt met ingang van woensdag 11 maart
t/m woensdag 22 april 2020 ter inzage. U kunt het wijzigingsplan inzien tijdens de reguliere
openingstijden 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.BUIWPASSINKS2-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 wijzigingsplan beroep worden ingediend door:
- belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht;
- belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig
hun zienswijze met betrekking tot het ontwerp voor dit wijzigingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
- belanghebbenden die het niet eens zijn met de door het college aangebrachte wijzigin
gen, indien en voor zover het plan gewijzigd is vastgesteld.
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 vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. Hindriksen van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Rechtsbescherming

Omgeving en milieu

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.

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
Albergen, Steenkampsweg 3
het bouwen van een carport voor een
20-02-2020
bestaande schuur
Albergen, Zuidesweg 7

het aanleggen van een tweede weg

01-03-2020

Hezingen, Oosterveldsweg 9b

het uitbreiden van nevenfunctie
(re-integratieactiviteiten)

28-02-2020

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, Julianastraat 16
het wijzigen van de reeds verleende
04-04-2020
vergunning voor het bouwen van een
kantoorpand

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.

