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Informatie over het coronavirus

Hieronder beschrijven we belangrijke informatie over de maatregelen tegen het coronavirus en de gevolgen ervan voor onze gemeentelijke dienstverlening. Het is mogelijk dat er na het drukken van
deze krant nieuwe ontwikkelingen zijn of nieuwe maatregelen worden genomen. We vragen daarom uw begrip in het geval dat de informatie hieronder niet meer actueel is op het moment dat u dit
leest. Kijk voor actuele informatie op de website van Rijksinstituut
van Volksgezondheid en Milieu, www.rivm.nl. Op onze gemeentelijke website www.tubbergen.nl houden we u ook zoveel mogelijk
op de hoogte van actuele informatie.

Huidige maatregelen
Op dit moment is het erg belangrijk om de verspreiding van het coronavirus
zoveel mogelijk tegen te gaan. Daarom gelden deze maatregelen:
• Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u
niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zor
gen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep.
• Houd altijd afstand van anderen. Minimaal 1,5 meter (dat is twee armlengtes), ook bij het boodschappen doen.
• Vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.
• Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot
elkaar.
• Als u kucht, hoest en/of verkouden bent: blijf thuis. Krijgt u daar ook
koorts bij, dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen
in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
• Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april),
ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
• Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te
nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld
via een deurbeleid.
Daarnaast is het belangrijk om te zorgen voor goede hygiënemaatregelen:
• Was regelmatig je handen met water en zeep
• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik meteen
• Geen handen schudden
Voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid geldt extra:
- Vermijd zo veel mogelijk contact met andere mensen. Zeker grote
groepen.
- Ga zo min mogelijk met het openbaar vervoer.
- Ontvang geen of zo min mogelijk bezoek.
Sinds zondag 15 maart zijn eet- en drinkgelegenheden alleen nog open voor
afhaal en mogen alleen kinderen van ouders met cruciale beroepen nog naar
school of de kinderopvang. Ook Sport- en fitnessclubs zijn gesloten.
Actuele informatie
Actuele informatie over het coronavirus, de ontwikkelingen en de landelijke
maatregelen wordt dagelijks gecommuniceerd via het NOS 20.00 uur journaal. U kunt ook informatie vinden op teletekstpagina 715.

Uitgebreide informatie en het antwoord op veel vragen kunt u ook vinden
op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu:
www.rivm.nl/coronavirus en op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. Heeft u geen internet en
heeft u vragen, of kunt u het antwoord niet op internet vinden, dan kunt u
contact opnemen met de GGD: Bel het landelijke informatienummer 08001351, tussen 8:00 en 22:00 uur.
Luisterend oor
Luisterlijn
Zit u door het coronavirus veel alleen thuis? Of voelt u zich ongerust of alleen? U kunt hierover praten met een vrijwilliger van de Luisterlijn. Bij de
telefoonlijn voeren vrijwilligers gesprekken met mensen die zich angstig of
eenzaam voelen, of om een andere reden behoefte hebben aan een luisterend oor. In verband met het coronavirus zijn er extra vrijwilligers ingezet.
De Luisterlijn is anoniem te bereiken via 0900 0767 (lokaal tarief). De Luisterlijn biedt een luisterend oor, maar is er niet om medische vragen te beantwoorden. Op www.luisterlijn.nl is er ook de mogelijkheid om met
vrijwilligers te mailen of chatten, dit kan een uitkomst zijn voor mensen met
een auditieve beperking.
Het Rode Kruis
Het Rode Kruis heeft een hulplijn voor een luisterend oor. Deze hulplijn is
speciaal voor kwetsbaren en ouderen die in quarantaine of thuisisolatie zitten en extra hulp kunnen gebruiken. Het telefoonnummer is 070-4455888.

Aanpassingen dienstverlening gemeente Tubbergen
Het gemeentehuis blijft voorlopig open. Kunt u uw zaken digitaal regelen
via onze website? Dan vragen we u dat zoveel mogelijk te doen.
De balies van Burgerzaken werken uitsluitend op afspraak en alleen als het
strikt noodzakelijk is. De openingstijden zijn beperkt en de vrije inloop komt
te vervallen. Ook het afhalen van een reisdocument kan alleen op afspraak
tijdens de openingstijden van burgerzaken. Vanwege de veiligheid medewerkers en bezoekers werken onze medewerkers achter plexiglas. Wij vragen uw begrip voor deze maatregelen die in het belang zijn van uw
gezondheid en de gezondheid van onze medewerkers.
De tijden dat u op afspraak terecht kunt zijn: maandag t/m vrijdag van
08.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur. U kunt
digitaal een afspraak maken, of telefonisch via 0546 628 000. Telefonisch is
het gemeentehuis bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van
08.30 tot 12.30 uur.
Heeft u een afspraak staan en heeft u klachten (neusverkoudheid, hoesten,
keelpijn of koorts)? Dan verzoeken wij u uit zorg voor onze medewerkers
en anderen om niet naar het gemeentehuis te komen. U kunt een nieuwe
afspraak maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Heeft u een afspraak die niet kan wachten en ervaart u klachten, neem dan telefonisch
contact op: 0546 628 000.
Geen huisbezoeken tot en met 6 april 2020
Medewerkers van team ondersteuning & zorg brengen tot en met 6 april
2020 in principe geen huisbezoeken meer, tenzij de situatie urgent is. Telefonisch contact en een digitale melding doen is uiteraard gewoon mogelijk.
Afvalinzameling
Twente Milieu zamelt normaal gesproken ons glas en textiel in. Op dit moment zijn ze gestopt met de inzameling van textiel. De reden is dat de prioriteit nu ligt bij het overig afval (waaronder ook glas, dat wel wordt
ingezameld). U kunt uw textiel thuis bewaren. Zakken die naast de containers liggen worden afgevoerd als restafval en dat is jammer. Deze maatregelen gelden voorlopig tot 6 april.
Het afvalbrengpunt heeft maatregelen genomen om te zorgen voor een
goede hygiëne en veiligheid voor zowel medewerkers en bezoekers:
- De inwegende klant heeft geen toegang meer tot de weegunit. Via het
loket
kunt u aangeven welk afval u komt brengen
- Alleen de uitwegende/betalende klant mag de weegunit betreden (max.
1 persoon)
- Er wordt alleen per pin betaald
- Er worden maximaal 5 particuliere voertuigen toegelaten op het afvalbrengpunt
- Bedrijfsmatige stromen hebben voorrang op de wachtrij particulieren
Op dit moment gaat de inzameling van huishoudelijk afval door de ROVA
gewoon door.
Meer over onze dienstverlening
De meest actuele informatie over onze dienstverlening kunt u altijd vinden
op onze website: www.tubbergen.nl/informatie-coronavirus. Mocht u vragen
hebben dan kunt u bellen naar 0546 628 000.
Informatie voor ondernemers
Het coronavirus en de maatregelen die nodig zijn hebben ook gevolgen voor
veel ondernemers. Het kabinet heeft daarom besloten om uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast de gezondheid ook de
banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor ZZP’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.
Ook de gemeente Tubbergen heeft steunmaatregen voor ondernemers. Zo
kunnen ondernemers uitstel aanvragen van betaling van gemeentelijke belastingen, worden de aanslagen toeristenbelasting en reclamebelasting later
opgelegd en hoeven er geen legeskosten te worden betaald voor afgelaste
evenementen.
Op onze website vindt u alle actuele informatie voor ondernemers: www.tubbergen.nl/informatie-coronavirus. U kunt hier ook onze nieuwsbrieven voor
ondernemers. We versturen ook nieuwsbrieven speciaal over het coronavirus! In de nieuwsbrieven vindt u een link om u aan te melden voor deze
nieuwsbrief. Informatie over de landelijke maatregelen vindt u op:
www.kvk.nl/corona.

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

het thema ‘Vrijheid en Verantwoordelijkheid’ luidt. Dat de evenementen en activiteiten rond dit thema niet doorgaan, betekent niet dat we niet zullen stilstaan bij het de begrippen vrijheid en verantwoordelijkheid. Integendeel.
Want juist nu, in een periode waarin we leven met maatregelen die onze persoonlijke vrijheid in verregaande zin beknotten, realiseren we ons meer dan
ooit wat vrijheid en verantwoordelijkheid betekenen.
De vrijheid om te kunnen gaan en staan waar je maar wilt en te ontmoeten wie je maar
wilt. Maar ook de verantwoordelijkheid die je hebt tegen je medemens. Dat je alles op
alles moet zetten om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. En dat je daar
offers voor moet brengen in de vorm van sociale afstand. En dat iedereen, van jong tot
oud die verantwoordelijkheid moet nemen.
Het Nationaal Comité 4&5 mei gaf aan zeer onder de indruk te zijn van de ondernemerszin en samenwerking van onze ondernemers en inwoners rondom de landelijke aftrap die op 4 april in onze gemeente gedaan zou worden. Dat we hier goed
samenwerken wisten we natuurlijk wel maar het is ook wel eens leuk om het van een
ander te horen. Op dit moment bekijkt deze landelijke projectgroep of- en op welke
manier in het komend najaar alsnog invulling gegeven kan worden aan alle feestelijkheden rondom 75 Jaar Vrijheid. Zodra daar meer duidelijkheid over is, sluiten wij ons
als gemeente daarbij aan en gaan met onze lokale initiatiefnemers in gesprek over het
eventuele vervolg van de feestelijkheden.

We zijn alweer een week verder in deze coronatijd en leven nu met maatregelen die nog meer aangescherpt zijn. Dit betekent onder andere dat alle evenementen tot 1 juni zijn afgelast. Dit geldt ook voor 75 Jaar Vrijheid, waarvan

Tubbergen officieel

Wat ons vorige week al opviel en wat met de dag meer lijkt te worden, zijn de vele
acties die op touw worden gezet voor oudere, eenzame en kwetsbare mensen. Er wordt
gebeld, gezwaaid, kaarten gemaakt, aubades gebracht, mobieltjes en iPads ingezameld
zodat ouderen kunnen chatten met hun familie en noem maar op. Dat is allemaal geweldig, maar ergens ook jammer en een klein beetje verbazingwekkend dat er zoiets
als een pandemie nodig is om dit te bewerkstelligen. Uit vele onderzoeken blijkt namelijk dat eenzaamheid al heel lang een probleem is. Maar we bekijken het van de positieve kant en hopen van ganser harte dat deze beweging zich blijft doorzetten, ook
nadat het coronavirus is bedwongen en het gewone leven weer begint.

College van Tubbergen

Omgeving en milieu

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?
Reutum, Zoekeweg 18
drank- en horecavergunning

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
Geesteren, Vermolenweg 24
ontheffing stookverbod voor 2020,
19-03-2020
2021 en tot 1 mei 2022
Geesteren, Vinckenweg 22

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en tot 1 mei 2022

19-03-2020

Geesteren, Schotboersweg 6

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en tot 1 mei 2022

19-03-2020

Manderveen, Bovenbroeksweg

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en tot 1 mei 2022

19-03-2020

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?
Vasse, Denekamperweg
Pareldagen van 27 mei t/m 1 juni 2020*
*Deze vergunning is verleend, dus wij zijn verplicht dit te publiceren. Echter kan vanwege
de coronavirus-maatregelen het evenement op de genoemde data niet doorgaan. De organisatie kan in overleg met de gemeente ervoor kiezen om het evenement te verplaatsen.

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.

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
Fleringen, plan de Scholte II
het bouwen van een woning
06-03-2020
fase 2 kavel 14
Geesteren, Huyerensebroekweg 5

het bouwen van een schuur

19-03-2020

Reutum, Zoekeweg 18

het schenken van licht alcoholische
dranken bij kleine feestjes/bijeenkomsten

12-03-2020

Tubbergen, Almeloseweg 77

het bouwen van een woning

20-03-2020

Tubbergen, Grotestraat 55c

het splitsen van de bovenwoning

13-02-2020

Tubbergen, Wilhelminastraat 2

het maken van insteekparkeerhavens

05-03-2020

Vasse, De Steenbrei 14

het verlagen van de stoeprand t.b.v.
parkeergelegenheid

19-02-2020

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
Albergen, Bennekerstraat nabij het kappen van 2 eiken
25-03-2020
nummer 14
Hezingen, Schabosweg 6

het kappen van bomen

Rechtsbescherming

23-03-2020

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
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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.

