Dinsdag 14 april 2020
Gemeentehuis:
Raadhuisplein 1,
Tubbergen
(0546) 62 80 00

Tubbergen
voor u!

Vlaggenactie 75 Jaar Vrijheid

Maak een foto van uw vlag en laat ons weten wat vrijheid voor u betekent.
De inzender van beste foto ontvangt een kleine attentie. Dat vroegen we
kort voor het eerste weekend van april, waarin de bevrijding van de gemeente Tubbergen herdacht zou worden. Het was moeilijk om een keuze
te maken, maar het is gelukt! De winnaar is Barry Wigger.
Hij ontvangt per post het boek Twente 40-45 van de auteur Jan Haverkate.

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:

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden: Verloren: portemonnee met inhoud, pasje.

Bezinning
We hebben de Paasdagen achter de rug. Voor velen van ons paasdagen om nooit te vergeten. Want juist het niet uitgebreid brunchen,
lunchen of eieren eten met familie of vrienden en het niet afsteken
van een paasvuur, maakten Pasen 2020 anders dan alle voorgaande
paasdagen. We hopen dat u het desondanks toch gezellig heeft gehad
in uw eigen kleine kring.
Vroeger, toen we jong waren, vierden we tijdens Pasen niet alleen de
opstanding van Onze Lieve Heer, maar ook dat de vasten voorbij
waren. We wisten niet hoe snel we onze snoeptrommeltjes leeg moesten eten en we genoten intens van die heerlijke zoete smaak van suiker. Van oudsher is de vastentijd vooral een tijd van bezinning. Er zijn
vast mensen die dat nog altijd zo beleven, maar merendeel denkt daar
tegenwoordig waarschijnlijk niet echt bewust over na. Dat is dit jaar
een beetje anders. Want op de hoogstnoodzakelijke dingen na, ligt
het sociale leven vrijwel volledig stil. We hebben geen feestjes, visites,
uitstapjes en sportwedstrijden meer. Er zijn zelfs geen kerkdiensten
meer. We zijn aan het werk, zorgen voor de kinderen, maken het huis
schoon en besteden wat meer tijd aan het eten. Maar verder hoeven
we niet zoveel. Dat maakt deze tijd noodgedwongen tot een tijd van
bezinning en dat heeft ook wel weer wat. Naast alle berichten in de
media over de voortgang van het virus, komen we dan ook steeds
vaker verhalen tegen van filosofen of geestelijken die erop wijzen dat
de manier waarop we tot voor kort leefden ook eigenlijk veel te gek
was. Dat we onszelf voorbij renden en alsmaar meer wilden. En dat
de positieve kant van corona is, dat we terug gaan naar de basis. Dat
steeds meer mensen zich realiseren wat eigenlijk echt belangrijk is in
het leven. En dat het mooi zou zijn als dat zo zou blijven.
Los van deze overpeinzingen is het voor velen van ons ook een zware
tijd. Voor ouders die naast hun werk meester en juf moeten spelen.
Voor mensen in de zorg die harder werken dan ooit. Voor ondernemers die hun bedrijven noodgedwongen moeten sluiten. Als gemeente

draaien we misschien wel door, maar ook bij ons is alles anders. Het
merendeel van onze medewerkers werkt thuis. Dat betekent dat we
er in een recordtempo voor moesten zorgen dat er ook thuis gewerkt
kán worden. De medewerkers die het nu iets minder druk hebben,
springen nu bij op andere afdelingen. Wat eigenlijk wel weer een
mooie kans is om eens ergens anders in de keuken te kijken.
Wat ons ook opvalt is dat steeds meer mensen gaan sporten. Overal
zien we fietsers, wandelaars en hardlopers. Ook wijzelf zijn meer in
beweging. We maken dagelijks een wandeling en pakken wat vaker
de fiets. En dat voelt eigenlijk best lekker. Ondanks alles proberen we
er met elkaar toch het beste van te maken. Wat zou het mooi zijn als
we dat straks, als alles weer normaal is, vol kunnen blijven houden.
College van Tubbergen

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 14 april 2020

Wees loyaal, koop lokaal
Gemeente Tubbergen en Ondernemersverenigingen Tubbergen hebben de handen
ineengeslagen en komen met een initiatief voor lokale ondernemers: het platform
www.koopintubbergen.nl. Op deze webshop kunnen alle Tubbergse bedrijven en
winkels hun producten en diensten aanbieden. Beide partijen hopen hiermee de
omzet van lokale ondernemers in deze moeilijke tijd te vergroten.
Alle lokale ondernemers kunnen zich aansluiten bij het platform www.koopintubbergen.nl
om hun producten, aanbiedingen of cadeaubonnen aan te bieden. Zij hebben dus in feite
hun eigen online ‘winkel’ binnen het groter geheel. Het bestellen, bezorgen en betalen
wordt centraal geregeld (de bestellingen komen dus terecht in één winkelmand) en zo kunnen consumenten de lokale ondernemers blijven steunen.

De gemeente neemt de kosten voor de bouw van de website voor haar rekening. “Ondernemers zijn een belangrijke pijler voor onze samenleving”, zegt wethouder Ursula Bekhuis.
“Zij zorgen niet alleen voor werkgelegenheid, maar dankzij bloeit ook het verenigingsleven
en hebben onze jongeren vakantiebaantjes. Het coronavirus heeft een negatieve impact
op het bestaansrecht van veel winkels, horecabedrijven en overige bedrijvigheid. Omdat
wij graag willen dat de gemeente Tubbergen leefbaar blijft na het coronavirus, zetten wij
alle mogelijke hulpmiddelen in om onze ondernemers te helpen deze periode door te
komen”.
“Of de webshop een succes wordt, is afhankelijk van de deelname van de Tubbergse ondernemers”, vervolgt Bekhuis. “Daarom roep ik alle ondernemers op om zich aan te melden. Ondernemen doen we ten slotte samen.” Bedrijven kunnen hun producten zelf op de
site zetten. Tubbergenaren kunnen op het platform spullen kopen, de producten worden 's
avonds bezorgd. Bestellen, bezorgen en betalen wordt verzorgd door de bedrijven MSG
Koeriers en Storekeeper. Als alles meezit is de site KoopInTubbergen.nl over zo'n anderhalve week online.
Meld u aan!
“Ik geloof in de kracht van samenwerking”, vult centrummmanager Claudia Timmers aan.
“Daarom hoop ik dat zoveel mogelijk deelnemers KoopInTubbergen.nl tot een succes gaan
maken.”
Doet u ook mee? Stuur dan een mail naar Femke Heithuis, f.heithuis@noaberkracht.nl.
Wanneer de website live gaat, is afhankelijk van de snelheid waarmee de webwinkel door
ondernemers gevuld wordt. Gezien de periode waarin we nu zitten, schatten we in dat dit
binnen een tijdsbestek van circa één week moet lukken. Houd hier dus alvast rekening
mee.

Gemeenteraad Tubbergen gaat digitaal
Nu er een spoedwet is aangenomen, waarin staat dat de gemeenteraden ook
digitaal mogen besluiten, staat de gemeenteraad van Tubbergen niets meer in
de weg. Dat betekent dat de commissie- en raadsvergaderingen van 15 en 20
april gewoon doorgaan.
De commissievergaderingen met raad en college worden nu tijdelijk ‘digitale beraadslagingen’ genoemd. Tijdens deze eerste beraadslaging op woensdag 15 april worden de
voorstellen besproken die in normale omstandigheden in de raadscommissie van april
zouden zijn behandeld. Deze voorstellen worden op 20 april ter besluitvorming aan de
raad voorgelegd in digitale raadsvergadering. Wilt u de agenda’s inzien, of wilt u de
raadsvergadering volgen, dan kan dat via de website: https://bestuur.tubbergen.nl/

Tubbergen officieel
Actualiteiten
Digitale beraadslaging van de gemeenteraad
De gemeenteraad komt bijeen op woensdag 15 april om 19.30 uur voor een digitale beraadslaging. De digitale beraadslaging is te volgen via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl, onder Gemeenteraad - >vergaderingen (https://bestuur.tubbergen.nl/). Het is
mogelijk dat er onderwerpen aan de voorlopige agenda worden toegevoegd of daarvan
worden afgevoerd. Via de gemeentelijke website vindt u de meest actuele agenda.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststelling agenda.
3. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Esch.
4. Vaststellen bestemmingsplan ‘Rood voor Rood 5 locaties, Geesteren, Tubbergen,
Langeveen, Vasse, Fleringen’.
5. Vaststellen gewijzigde nota omgevingskwaliteit Dinkelland en Tubbergen.
6. Vaststellen 1e wijziging Verordening starterslening 2019.
7. Sluiting.

Digitale openbare vergadering van de gemeenteraad
De gemeenteraad komt in een digitale openbare raadsvergadering bijeen op maandag 20
april 2020 om 19.30 uur. 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/).
Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Vragenuurtje.
4. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 10 februari
2020.
5. Vaststellen lijst ingekomen stukken.
6. Vaststellen bestemmingsplan ‘Markgravenweg 5 Albergen’.
7. Vaststellen bestemmingsplan ‘Hekkertsweg 3 Tubbergen en Oude Uelserdijk 6
Mander’.
8. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Esch.
9. Vaststellen bestemmingsplan ‘Rood voor Rood 5 locaties, Geesteren, Tubbergen,
Langeveen, Vasse, Fleringen’.
10. Vaststellen bestemmingsplan ‘Vermolenweg 44 Geesteren’.
11. Beleid huisvesten arbeidsmigranten in het buitengebied gemeente Tubbergen.
12. Vaststellen gewijzigde nota omgevingskwaliteit Dinkelland en Tubbergen.
13. Vaststellen 1e wijziging Verordening starterslening 2019.
14. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor raadsgriffie.
15. Sluiting.

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?
Fleringen, Ootmarsumseweg 264
ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 en tot
1 mei 2022
Fleringen, Ootmarsumseweg 278

ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 en tot
1 mei 2022

Geesteren, Denekamperweg 51

ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 en tot
1 mei 2022

Geesteren, Hardenbergerweg 82

ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 en tot
1 mei 2022

Geesteren, Veeneggeweg 22

ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 en tot
1 mei 2022

Geesteren, Weitemansweg 33

ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 en tot
1 mei 2022

Harbrinkhoek, Klösseweg 17

ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 en tot
1 mei 2022

Harbrinkhoek, Ootmarsumseweg 15

ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 en tot
1 mei 2022

Tubbergen, Oldenzaalseweg 33

ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 en tot
1 mei 2022

Tubbergen, Raadhuisplein

Festiball van 10 t/m 12 juli 2020

Tubbergen, Reutummerweg 27

ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 en tot
1 mei 2022

Tubbergen, Reutummerweg 27a

ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 en tot
1 mei 2022

Vasse, Denekamperweg 226a

bruiloft op 26 juni 2020

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, Denekamperweg 51
ontheffing stookverbod voor 2020,
08-04-2020
2021 en tot 1 mei 2022
Geesteren, Veeneggeweg 22

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en tot 1 mei 2022

06-04-2020

Geesteren, Vermolenweg

Paaspop Geesteren op 4 april 2021
(gewijzigde vergunning)

06-04-2020
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Harbrinkhoek, Klösseweg 17

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en tot 1 mei 2022

06-04-2020

Harbrinkhoek, Voshaarsweg 9

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en tot 1 mei 2022

06-04-2020

Langeveen, Langeveenseweg 154

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en tot 1 mei 2022

02-04-2020

Harbrinkhoek, Voshaarsweg 1 en 1a het verbouwen van een woonboerderij 02-04-2020

Tubbergen, Kloosteresweg 4

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en tot 1 mei 2022

08-04-2020

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide
procedure

Tubbergen, Reutummerweg 27a

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en tot 1 mei 2022

08-04-2020

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.

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.
Bij de gemeente is binnengekomen een aanvraag - reguliere procedure - voor:
Waar?
Project
Ingekomen
Albergen, Hoofdstraat 37a
het omzetten van de bedrijfswoning 18-03-2020
naar een reguliere woning met
inwoning
Fleringen, Oldenzaalseweg

het kappen van 14 bomen

31-03-2020

Fleringen, perceel nabij B.
Meenweg 10a

het kappen van een eik

30-03-2020

Geesteren, Huyerenseweg 35

het bouwen van een tuinhuis/
overkapping

19-03-2020

Langeveen, Grensweg 1

het bouwen van een bijgebouw

25-03-2020

Reutum, Nieuwematenweg 22

het bouwen van een schuur ter
27-03-2020
vervanging van een bestaande schuur

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
Fleringen, Herinckhaveweg 6
het oprichten van een veldschuur
07-04-2020
Geesteren, Harmelinksweg 3

het kappen van een beuk

08-04-2020

Geesteren, Kotkampsweg
nabij nr.12

het afzetten van elzen ter
bescherming van weidevogels

08-04-2020

Geesteren, Langemaatsweg 2

het bouwen van een werktuigenberging en het kappen van 4 eiken

03-04-2020

Geesteren, Voshaarsweg 16

het bouwen van een vrijstaande
woonhuis en het aanleggen van een
uitrit

09-04-2020

Geesteren, Witteveensweg 5

het uitbreiden van een woning

02-04-2020

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend. Het betreft het
navolgende project:
Plaats, adres
Project
Fleringen, Oldenzaalseweg 137
het uitbreiden van een vleesvarkensstal
De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is van toepassing. Daarom heeft eerst een ontwerpbesluit op
de aanvraag ter inzage gelegen. De vergunning is ten opzichte van dit eerder bekend gemaakte ontwerpbesluit ongewijzigd vastgesteld.
Met ingang van de dag na deze publicatie ligt het besluit met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Als u
de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te
maken.
Met ingang van de dag na terinzagelegging kan gedurende 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, door eventuele belanghebbenden:
- die, voor zover van toepassing, het niet eens zijn met wijzigingen ten opzichte van het
ontwerpbesluit;
- die eerder een zienswijze hebben ingediend met betrekking tot het ontwerpbesluit;
- die er niets aan konden doen dat zij niet eerder zienswijzen hebben ingebracht.
Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Als gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan,
treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

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.

