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
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De ambtelijke organisatie van de gemeenten
Tubbergen en Dinkelland
werken samen onder de
naam:

Tubbergen
Dinsdag 17 maart 2020
voor u!
Gratis compost voor inwoners van de
gemeente Tubbergen op zaterdag 28 maart
Compost uit uw goed gescheiden gft

De gemeente Tubbergen en ROVA nodigen u als inwoner uit
gratis compost op te halen tijdens de Landelijke Compostdag
op zaterdag 28 maart. Met deze actie willen wij u bedanken
voor uw inspanning om het gft goed te scheiden! Alleen goed
gescheiden gft-afval kan worden gebruikt in duurzame producten zoals groen gas en compost.
Wanneer en waar?
Op zaterdag 28 maart kunt u tussen 10.00 uur en 14.00 uur compost
ophalen op het Afvalbrengpunt, Galvanistraat 6 in Tubbergen.
Let op!
• Deze actie geldt zolang de voorraad strekt, op=op!
• Maximaal twee zakken compost per voertuig.
• Op de locatie kan worden gevraagd naar uw identificatie als
inwoner van de gemeente
Meer informatie vindt u op: www.rova.nl/compostdag.
Terugwinnaars: Samen maken we van ons afval weer grondstof
Veel van ons afval bestaat uit waardevolle grondstoffen. Van glas,
oud papier en plastic verpakkingen maken we bijvoorbeeld nieuw
glas, nieuw papier en allerlei plastic producten.
Organisch afval dat ontstaat tijdens het koken of het werken in de
tuin, noemen we groente-, fruit- en tuinafval (gft). Bijvoorbeeld schillen, resten van groente en fruit, etensresten, onkruid, bladeren of
takken. Gft kunnen we recyclen tot nieuwe duurzame producten
zoals groen gas en compost. Maar alleen goed gescheiden gft is
grondstof voor nieuwe producten. Een echte terugwinnaar gooit dus
geen ander afval bij gft.
Wilt u weten wat u bij het gft mag doen?
Kijk dan op www.rova.nl/scheidingswijzer

Spannende tijden
Het leven is altijd al onzeker geweest, maar zolang alles rustig voortkabbelt realiseren we ons dit niet altijd. En dat is
maar goed ook, want zoals onze moeders al zeiden; we gedijen het best op Rust, Reinheid en Regelmaat. Aan die rust
heeft al het coronanieuws een einde gemaakt.
Tot halverwege vorige week was het nog een beetje een ver-vanons-bedshow en hadden we het gevoel dat de media het allemaal
wel erg groot maakten. Maar na de eerste besmettingen in Twente
volgden de ontwikkelingen elkaar in een rap tempo op. Een spannende tijd, maar ook een tijd waarin we beseffen hoe goed we in
Twente met elkaar samenwerken en hoe kort de lijnen zijn tussen
de GGD, de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de
Regio) en de onderlinge gemeenten.
Na de persconferentie van onze minister president, waarin hij een
aantal nieuwe maatregelen aankondigde, volgde direct een overleg
met de burgemeesters van de 14 Twentse gemeenten. Hierin is afgesproken om de landelijke richtlijnen strak te volgen om waar mogelijk verdere besmettingen te voorkomen. Dat betekent onder
andere dat evenementen waar meer dan 100 deelnemers worden
verwacht, niet door mogen gaan. Het vervult ons met dankbaarheid
om te merken dat vele evenementen-organisatoren, maar ook bedrijven en andere organisaties onmiddellijk hun verantwoordelijkheid hebben gepakt en allerlei activiteiten hebben afgezegd.
Tot slot willen wij als nuchtere Twenten u een hart onder de riem
steken: volg het nieuws over Corona, maar met mate. Houd u waar
mogelijk aan de voorschriften die nu overal worden gegeven; hoest

Gratis bloemenzaad voor het Bloemenlint
De Groene Loper Losser-Oldenzaal zaait al enkele jaren een bloemenlint voor insecten. Met het bloemenlint willen we zoveel mogelijk grond, kavels, (school)tuinen, plantsoenen en stoeptegeltuintjes inzaaien met bloemenzaad. Samen met de Noordoost
Twentse gemeenten (Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal)
willen we deze regio groener, mooier en vooral insect (bij- en vlinder) rijker maken. Hiervoor hebben wij uw hulp nodig.
Ons zadenmengsel is speciaal samengesteld en biedt voedsel aan bijen,
vlinders en andere insecten. Zo bevorderen we de biodiversiteit en helpen
we de insecten. Bovendien is het een prachtig gezicht; al die bloeiende
bloemen. Voor inwoners van de gemeenten Tubbergen, Losser, Dinkelland
en Oldenzaal is gratis zaad beschikbaar, zodat we samen een prachtig bloemenlint kunnen realiseren.
Hoe vraag ik het bloemenzaad aan?
Als u grond beschikbaar hebt, kunt u uw naam, adres, telefoonnummer en
e-mailadres doorgeven aan jan.oldekamp@gmail.com. Ook vragen wij u de
ligging en grootte (in m²) van het perceel dat u gaat inzaaien te vermelden
(let op: het moet een zonnige plek zijn!) en een foto van de locatie mee te
sturen.
Vervolgens ontvangt u later in maart/april een e-mail van ons dat u het
bloemenzaad met zaai-instructie kunt ophalen. Daarna kunt u het perceel
zaai-klaar maken en inzaaien (bij voorkeur
Foto: Tineke Spijker
maart t/m mei).
Nadat de bloemen zijn
uitgebloeid, doen deze
nog dienst als voedsel
en/of schuilplek voor
diverse vogels en kleine
dieren. Laten we allemaal een (kleine) bijdrage leveren aan het
mooier maken van onze
omgeving en het leven
van diverse dieren in
het algemeen en de insecten/bijen in het bijzonder.

en nies in uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, was regelmatig
uw handen met zeep en geef elkaar in plaats van een hand een
‘voetzoen’. En probeer rustig te blijven en de positieve dingen van
het leven te blijven zien.
College van Tubbergen
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Spreekuren Stadsbank t/m 31 maart
alleen telefonisch!

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden: telefoonoplader, broche
Verloren: fiets, document, portemonnee

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

Tubbergen officieel

Om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, vinden in elk geval t/m 31
maart geen fysieke spreekuren van Stadsbank Oost Nederland plaats.
U kunt in plaats daarvan bellen voor vragen.
Consulent Werkplein Almelo m.b.t. vragen voor re-integratie (werk)
Tel. 06-25707950 Marloes Bokkerink
Tel. 06-25653775 Suzan Brummelhuis
Tel. 06-46360610 Judith Baks (Soweco/Extend)
Tel. 0546- 752853 Eric Kuipers (Soweco/Extend)
Consulent Werkplein Almelo m.b.t. de uitkeringen, bijzondere bijstand en
aanverwante zaken
Tel. 06-55429593 Monica de Roo
Stadsbank Oost Nederland, Tel.nr 088-7663666

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.

Actualiteiten

Aanvraag omgevingsvergunning

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?
Albergen, Kemnaweg
Volksfeesten Albergen van 29 mei t/m 1 juni 2020
Albergen, startpunt Pancratiuskerk
en eindpunt basisschool Kadoes

Sponsorloop basisschool Kadoes op 1 april 2020

Albergen, Steenkampsweg 5

ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 en tot 1 mei
2022

Fleringen, Herinckhaveweg 6

ontsteken paasvuur op 12 april 2020

Geesteren, Witteveensweg 8

ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 en tot 1 mei
2022

Haarle, Kapsweg

ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 en tot 1 mei
2022

Reutum en Haarle

Avondvierdaagse Reutum en Haarle van 16 t/m 19
juni 2020

Reutum, Kerkstraat 78

Zomerfeesten Reutum van 5 t/m 7 juni 2020

Tubbergen, Haarweg

Rock am Esch op 29 augustus 2020

Tubbergen, Uelserweg 85

drank- en horecavergunning

Omgeving en milieu
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, Steenkampsweg 5
ontheffing stookverbod voor 2020,
05-03-2020
2021 en tot 1 mei 2022
Geesteren, Witteveensweg 8

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en tot 1 mei 2022

05-03-2020

Haarle, Kapsweg

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en tot 1 mei 2022

05-03-2020

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?
Tubbergen, Raadhuisplein,
Rode Loper event (modeshow) op 19 april 2020
Grotestraat en Almeloseweg

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.

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, Bennekerstraat 14
het kappen van twee eiken
09-03-2020
Albergen, Broekzijdeweg 32

het uitbreiden van een woning en
het aanleggen van een inrit

03-03-2020

Fleringen, Het Meiken 9, kavel 20

het bouwen van een woning

28-02-2020

Geesteren, Vinckenweg 58

het kappen van vier eiken

04-03-2020

Geesteren, Voshaarsweg/Delmaweg het verplaatsen van een houtwal

08-03-2020

Geesteren, Witteveensweg 5

01-03-2020

het uitbreiden van een woning

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, Kanaal N.Z. 39
het bouwen van een bijgebouw
05-03-2020
Albergen, Zandhuisweg 7

het uitbreiden van de tennisbaan en
het kappen van bomen

09-03-2020

Tubbergen, Denekamperweg 80

het kappen van achttien houtopstanden

06-03-2020

Tubbergen, Verdistraat ong.
sectie L perceelnummer 10201

het kappen van drie bomen

05-03-2020

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.
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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 onom-

keerbare 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.

