Dinsdag 21 april 2020
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)

Tubbergen
voor u!

Kent u iemand die een lintje verdient?
Bijna iedereen zal deze vraag met 'ja' beantwoorden, want overal in
Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Vindt u dat iemand in de gemeente Tubbergen een lintje verdient? Dan kunt u hem/haar daarvoor voordragen.
Mensen met bijzondere verdiensten vormen samen het cement van de
samenleving. Met z'n allen kunnen we ervoor zorgen dat zij in aanmerking komen voor een onderscheiding. Dat is geen eenvoudige opgave.
Maar wel een uitdaging die het waard is aan te gaan.
Wilt u iemand aanmelden voor een Koninklijke Onderscheiding?
Neemt u dan contact op met het bestuurssecretariaat: (0546) 628 000.
Zij kunnen u informeren of de persoon die u voor wilt dragen in aanmerking komt voor een onderscheiding. Zo voorkomt u teleurstellingen
en weet u zeker dat het verzoek op de juiste manier in behandeling
wordt genomen. Voordrachten voor Lintjesregen 2021 moeten uiterlijk
1 juni 2020 bij de gemeente binnen zijn.
Is de uitreiking voor een tussentijdse gelegenheid? Dan moet uw voorstel minimaal zes maanden voor de geplande datum van de uitreiking,
worden aangeleverd. Voor meer informatie: www.lintjes.nl.

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:

Vakantie
Komende week is het meivakantie. Waar we normaal gesproken voor de vakantie opgelucht de deur van ons kantoor of andere werkplek achter ons sluiten, is het nu voor velen van u
een kwestie van de laptop dichtklappen en opbergen. Een
ander gevoel. En misschien ook lastiger om de boel even de
boel te laten en vakantie te gaan vieren. Toch is het goed om
dit wel te doen. Juist in deze tijd waarin werk en privé voor
veel mensen op een bijzondere manier met elkaar verweven
zijn, is het goed om af en toe rust te nemen.
Omdat we vanwege de coronamaatregelen niet ergens naartoe kunnen,
moeten we onze tijd op een andere
manier besteden. Wethouder Bekhuis
doet dat onder andere met het spelen
van het Twents memoriespel, dat verkrijgbaar is via de website VisitTubbergen. Een leuk spel waarmee je je
geheugen kunt testen en vanuit je
luie stoel kan genieten van alle mooie
plekken in Twente. Burgemeester Haverkamp gaat terug in de tijd met een
DVD-box van James Herriot. Ze heeft
nog 91 afleveringen te gaan, dus dat
wordt genieten. Wethouder Berning
gaat chillen met haar kinderen. Spelletjes doen, voorlezen en vooral lekker uitrusten. Gemeentesecretaris
Jolande gaat zich uitleven op de schil-

dersezel. Een Twents landschap moet het worden, het Haaksbergerveen, waar ze dichtbij is opgegroeid. En dan niet in de oorspronkelijke
tinten, maar in felle vrolijke kleuren. En wethouder Volmerink? Hij
gaat klussen rondom huis. En in de avonduren gedichten schrijven in
het Twents. We zijn erg benieuwd naar het resultaat van zijn poëzie.
We hebben allemaal weleens de Twentse variant op Pippie Langkous
en Sesamstraat bekeken. Afgezien van het feit dat het heel leuk is om
dat in onze moerstaal te doen, vonden we het taalgebruik nogal grof
en eigenlijk niet echt een visitekaartje voor ons mooie Twente. Dat
hebben we hem nog wel even meegegeven.
Verder bereiden we ons voor op feestelijkheden die we dit jaar niet
echt kunnen vieren. Zoals bijvoorbeeld de
jaarlijkse lintjesregen. Ieder jaar opnieuw
weer een grote verrassing voor hen die
het betreft en een hoop voorpret voor de
mensen om hen heen. Want hoe leuk is
het om je geliefde of vriend onder valse
voorwendselen mee te tronen naar het
gemeentehuis, waar hij of zij op een wel
heel bijzondere manier in het zonnetje
gezet zal worden. Dat betekent overigens
niet dat het geen lintjes zal regenen. Dit
gebeurt nog steeds, alleen worden de betrokkenen nu gebeld door de burgemeester en zal het echte lintje pas later dit jaar
officieel worden overhandigd. Benieuwd
wie de gelukkigen dit jaar zijn? We gaan
deze telefoongesprekken vrijdagochtend
live
uitzenden
via
onze
website
https://bestuur.tubbergen.nl/.
College van Tubbergen

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 21 april 2020

Vanwege de coronamaatregelen kunt u alleen op afspraak in het gemeentehuis terecht.
Ook als u uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs komt afhalen!
Een afspraak maakt u via www.tubbergen.nl/afspraak-maken. Heeft u geen internet of lukt het niet
via de website? Kan kunt u telefonisch een afspraak maken via 0546 628 000.
Informatie over het coronavirus
Hieronder beschrijven we belangrijke informatie over het coronavirus en de
gevolgen ervan. 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.
Actuele informatie
Actuele informatie over het coronavirus, de ontwikkelingen en de landelijke maatregelen wordt onder andere 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 0800-1351, tussen 8:00 en 22:00 uur.
Maatregelen
Op dit moment is het erg belangrijk om de verspreiding van het coronavirus zoveel
mogelijk tegen te gaan. Daarom gelden er maatregelen. Deze kunt u vinden op
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-overde-aanpak-van-het-nieuwe-coronavirus-in-nederland of op teletekstpagina 715.
Aanpassingen dienstverlening gemeente
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, volgens beperkte openingstijden en alleen als het noodzakelijk is. Ook het afhalen van een reisdocument kan alleen op afspraak. U kunt digitaal een afspraak maken, of telefonisch via 0546 628 000
(maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30
uur bereikbaar). Vanwege de veiligheid medewerkers en bezoekers werken onze medewerkers achter plexiglas.
Heeft u een afspraak staan en heeft u klachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn
of koorts)? Dan verzoeken wij u 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, neem dan telefonisch contact op.
Wij vragen uw begrip voor deze maatregelen die in het belang zijn van uw gezondheid
en de gezondheid van onze medewerkers.
Geen huisbezoeken
Medewerkers van team ondersteuning & zorg brengen in principe geen huisbezoeken
meer, tenzij de situatie urgent is. Telefonisch contact en een digitale melding doen is
uiteraard gewoon mogelijk.
Meer over onze dienstverlening
De meest actuele informatie over onze dienstverlening kunt u vinden op onze website:
www.tubbergen.nl/informatie-coronavirus. Mocht u vragen hebben dan kunt u bellen
naar 0546 628 000.
Afvalinzameling
Twente Milieu is 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.
Het afvalbrengpunt heeft maatregelen genomen om te zorgen voor een goede hygiëne

Noodopvang in scholen en kinderdagverblijven
Alle scholen en kinderopvangorganisaties in Nederland zijn gesloten wegens
het coronavirus. Ouders die werken in de zogenaamde cruciale beroepen kunnen onder bepaalde omstandigheden wel gebruik maken van noodopvang.
Wanneer kan mijn kind naar de noodopvang?
De scholen en kinderopvang zijn verantwoordelijk voor het bieden van noodopvang voor
kinderen van ouders in cruciale beroepen. Onder schooltijd verzorgen de scholen de kinderopvang en buiten schooltijd zijn dat de kinderdagverblijven en/of BSO. De lijst met
cruciale beroepen vindt u hier https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/cruciale-beroepen
Wanneer kunnen ouders gebruik maken van de noodopvang?
Noodopvang is voor kinderen waarvan ouders werkzaam zijn in een cruciaal beroep.
Ook wanneer één van de ouders werkzaam is in een cruciaal beroep kan in sommige
gevallen een beroep worden gedaan op de noodopvang. De Rijksoverheid zegt hierover:
“Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert is dat ze de opvang
zelf thuis moeten regelen. Als dat niet lukt, kunnen ze noodopvang krijgen op één van
de noodlocaties. Beide ouders met een cruciaal beroep is geen harde eis. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven”.
Probeer dus zoveel mogelijk om zelf thuis de opvang van uw kinderen te regelen. Hiermee kunnen we zoveel mogelijk groepsvorming voorkomen en kan het onderwijs de
aandacht richten op het verzorgen van thuisonderwijs voor uw kinderen.
Waar kan ik mij melden voor noodopvang?
Voor aanmeldingen van noodopvang kunt u contact opnemen met de school
of het kinderdagverblijf.

en veiligheid voor zowel medewerkers en bezoekers. Wij vragen uw begrip voor deze
maatregelen en geduld als het wat langer duurt dan normaal. Op dit moment gaat de
inzameling van huishoudelijk afval door de ROVA gewoon door.
Noodopvang voor kinderen
Alle scholen en kinderopvangorganisaties in Nederland zijn gesloten wegens het coronavirus. Ouders die werken in de zogenaamde cruciale beroepen kunnen onder bepaalde omstandigheden wel gebruik maken van noodopvang. De scholen en
kinderopvang zijn verantwoordelijk voor het bieden van deze noodopvang.
Noodopvang in de meivakantie
De Rijksoverheid heeft bepaald dat alle scholen in de meivakantie gesloten zijn. Dit
betekent dat er dan ook geen noodopvang in de scholen is. Wanneer u een cruciaal
beroep uitoefent en niet in staat bent om zelf de opvang van uw kinderen te regelen,
kunt u gebruik maken van de noodopvang in de kinderdagverblijven.
Meer informatie over noodopvang vindt u op onze website: www.tubbergen.nl/informatie-coronavirus
Hulp of een luisterend oor nodig?
Er is een speciale corona Hulplijn, die de gemeente samen met Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland heeft opgezet. Deze telefoonlijn is voor mensen die wat hulp kunnen
gebruiken, of juist hulp willen bieden. Heeft u een initiatief dat ook mensen helpt?
Laat het de Hulplijn vooral weten. Daarnaast is de Hulplijn er ook voor opvoedvragen,
mantelzorgondersteuning, behoefte aan een luisterend oor, adviezen of informatie. De
sociaal werkers ondersteunen, adviseren en helpen waar nodig.
De hulplijn is op werkdagen bereikbaar van 09.00-17.00 uur op het telefoonnummer:
085 051 40 58 of per mail op sociaalteamtubbergen@wijindebuurt.nl.
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.
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.
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.
Vermoeden huiselijk geweld
We blijven deze periode zoveel mogelijk thuis. In veel huishoudens gaat dit goed, maar
in sommige situaties lopen de spanningen thuis op. Veilig Thuis Twente en de gemeente vinden dat een veilig thuis onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Kijk
niet weg, blijf betrokken, houd contact, wees alert. Let op elkaar als je vreemde signalen ziet. Meer informatie en wat u kunt doen leest u op www.tubbergen.nl/informatie-coronavirus. Of neem contact op met Veilig Thuis Twente via 0800-2000 (24/7
bereikbaar).
Compensatie 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. Ook de gemeente heeft steunmaatregen voor ondernemers. Op
onze website vindt u alle actuele informatie voor ondernemers: www.tubbergen.nl/informatie-coronavirus.
Compensatie maatschappelijk vastgoed
Er is ook compensatie is voor (sport)verenigingen, culturele organisaties en stichtingen, kulturhusen en ander maatschappelijk vastgoed. Op onze website vindt u hiervan
een overzicht www.tubbergen.nl/informatie-coronavirus.

Hoe zit dat dan met de meivakantie?
De algemene meivakantie is van 25 april tot en met 10 mei aanstaande. Het Canisius
in Tubbergen houdt een afwijkende vakantieperiode aan, van 23 april t/m 5 mei. De
Rijksoverheid heeft bepaald dat alle scholen in de meivakantie gesloten zijn. Dit betekent
dat er dan ook geen noodopvang in de scholen is. Wanneer u een cruciaal beroep uitoefent en niet in staat bent om zelf de opvang van uw kinderen te regelen, kunt u gebruik maken van de noodopvang in de kinderdagverblijven. U kunt daarvoor contact
opnemen met het kinderdagverblijf/BSO waar uw kind staat ingeschreven. Ook als u
niet staat ingeschreven bij een kinderdagverblijf en een cruciaal beroep hebt, kunt u
gebruik maken van deze noodopvang.
In verband met de planning van de kinderdagverblijven, verzoeken wij u om dan zo snel
mogelijk en ruim voor de meivakantie, aan het kinderdagverblijf van uw keuze, kenbaar
te maken dat u gebruik wilt maken van noodopvang in de meivakantie.
Wat te doen als u het gevoel hebt dat u het thuis niet meer redt?
Er kunnen allerlei omstandigheden zijn waardoor u het gevoel hebt dat u het thuis niet
meer redt. Ook kan er sprake zijn van ziekte of andere problemen. Het is belangrijk dat
u dit bespreekbaar maakt. Dit kan bij uw school, kinderopvang, of u kunt bellen met de
Hulplijn, telefoonnummer 085-0514058, of stuur een mail naar sociaalteamtubbergen@wijindebuurt.nl. De Hulplijn is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.
Samen zorgen we dat u passende hulp of ondersteuning ontvangt en kunnen we deze
onzekere periode op een goede manier doorkomen!

Samen staan we sterk!

vervolg van de officiele publicatie
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Openstelling gemeentehuis op Koningsdag en
Bevrijdingsdag
Op Koningsdag (maandag 27 april) is het gemeentehuis gesloten. Ook telefonisch zijn wij
die dag niet bereikbaar.
Op Bevrijdingsdag (dinsdag 5 mei) is het gemeentehuis geopend en gelden de reguliere
openingstijden. Let op! Vanwege de coronamaatregelen kunt u alleen op afspraak terecht,
ook als u uw rijbewijs, id-kaart of paspoort komt afhalen. Kijk voor meer informatie op
www.tubbergen.nl of neem telefonisch contact op 0564 628 000.

Openingstijden Afvalbrenpunt – Koningsdag en Bevrijdingsdag
Het afvalbrenpunt Postel aan de Wiemselweg in Tilligte en het afvalbrenpunt aan de Galvanistraat in Tubbergen zijn op Koningsdag (maandag 27 april) en Bevrijdingsdag ( dinsdag 5 mei) gesloten.

Tubbergen officieel

Gewijzigde afvalinzameling ROVA - Koningsdag
Op Koningsdag (maandag 27 april) worden geen afval en grondstoffen ingezameld in de
gemeente Tubbergen. De afvalinzameling van maandag 27 april vindt plaats op zaterdag
25 april. Let op, dit is de zaterdag vóór Koningsdag.
Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij
vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat neer
te zetten.
Gewijzigde openingstijden
Het ROVA-klantcontactcentrum is op maandag 27 april gesloten.
Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het ROVA-Klantcontactcentrum, telefoon (038)
427 37 77 of www.rova.nl/contact. Meer informatie over de inzameldagen vindt u op
www.rova.nl/inzamelkalender en de gratis ROVA-app.

Tubbergen, Oldenzaalseweg 33

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en tot 1 mei 2022

09-04-2020

Tubbergen, Reutummerweg 27

ontheffing stookverbod voor 2020,
09-04-2020
2021 en tot 1 mei 2022
*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.

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, Delmaweg 7a
ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 en tot 1 mei
2022
Geesteren, Vinckenweg 88

ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 en tot 1 mei
2022

Harbrinkhoek, Voshaarsweg 3

ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 en tot 1 mei
2022

Langeveen, Hardenbergerweg 150a ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 en tot 1 mei
2022
Mander, Bergweg 5

ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 en tot 1 mei
2022

Reutum, Weustboerweg 5

ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 en tot 1 mei
2022

Tubbergen, Denekamperweg 77

ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 en tot 1 mei
2022

Tubbergen, Oldenzaalseweg 33

ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 en tot 1 mei
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
Fleringen, Ootmarsumseweg 264
ontheffing stookverbod voor 2020,
09-04-2020
2021 en tot 1 mei 2022
Fleringen, Ootmarsumseweg 278

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en tot 1 mei 2022

09-04-2020

Geesteren, Delmaweg 7a

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en tot 1 mei 2022

14-04-2020

Geesteren, Denekamperweg 2

Internationaal Concours Hippique
CSI Twente op 1 tot en met 5 juli
2020*

10-04-2020

Geesteren, Hardenbergerweg 82

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en tot 1 mei 2022

09-04-2020

Geesteren, Vinckenweg 88

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en tot 1 mei 2022

14-04-2020

Geesteren, Weitemansweg 33

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en tot 1 mei 2022

09-04-2020

Harbrinkhoek, Ootmarsumseweg 15 ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en tot 1 mei 2022

09-04-2020

Harbrinkhoek, Voshaarsweg 3

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en tot 1 mei 2022

14-04-2020

Langeveen, Hardenbergerweg 150a ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en tot 1 mei 2022

14-04-2020

Mander, Bergweg 5

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en tot 1 mei 2022

09-04-2020

Reutum, Weustboerweg 5

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en tot 1 mei 2022

09-04-2020

Tubbergen, Denekamperweg 77

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en tot 1 mei 2022

14-04-2020

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, De Dijnsel 12
het bouwen van een afdak
02-03-2020
Langeveen, Vasserdijk 75

het tijdelijk plaatsen van twee hallen/
tenten

06-04-2020

Tubbergen, Hekkertsweg 10

het uitbreiden van een woning

07-04-2020

Omgevingsvergunning; verlenging beslissingstermijn
Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure. Er moet dan in principe binnen 8 weken na ontvangst van
de aanvraag worden beslist. Maar die termijn kan zo nodig worden verlengd. Tegen een
beslissing om een termijn te verlengen kan alleen bezwaar gemaakt worden door degene
die daarbij een belang heeft dat los staat van het te nemen besluit.
Burgemeester en wethouders hebben de beslissingstermijn verlengd met betrekking tot
een aanvraag om omgevingsvergunning voor:
Waar?
Project
Ingekomen
Albergen, Zenderseweg 42
het uitbreiden van een bedrijfshal
14-02-2020
Langeveen, Ossendijk 43

het plaatsen van een nieuwe tank

30-01-2020

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, Vlamoven 25
het plaatsen van een overkapping
15-04-2020
Geesteren, Haarbrinksweg 19

het kappen van negentien berken,
vijf eiken en één berk i.v.m. renovatie 15-04-2020
toegangsweg naar het bedrijf

Tubbergen, Schubertstraat 17

het plaatsen van een kapconstructie
op een bestaand bijgebouw

15-04-2020

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 21 april 2020

Ruimtelijk beleid

Rechtsbescherming

Ontwerpbestemmingsplan ‘Manderveen, Manderveenseweg 70-72’

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.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerpbestemmingsplan “Manderveen, Manderveenseweg 70-72”.
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van het Kulturhus tot de Huiskamer
van Manderveen en de bouw van in totaal 4 extra woningen.

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.

Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 22 april
2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst een telefonische afspraak te maken.

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.

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.MANBPMANDERVEENSWG-OW01. Het plan is eveneens digitaal in
te zien via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Zienswijze
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht
aan de gemeenteraad, postbus 30, 7650 AA Tubbergen en dienen voor het einde van de
termijn te worden ingediend dan wel per post te zijn bezorgd. Mondelinge zienswijzen kunt
u binnen bovengenoemde termijn indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt
met dhr. N. van Benthem van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000. Ook voor vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon
contact opnemen.
Burgemeester en wethouders voornoemd

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.

