Dinsdag 28 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)
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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Gemeente Tubbergen,
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De ambtelijke organisatie van de gemeenten
Tubbergen en Dinkelland
werken samen onder de
naam:

Tubbergen
voor u!

Gewijzigde afvalinzameling op
Bevrijdingsdag en tweede pinksterdag

Nationale dodenherdenking
4 mei 2020

Op Bevrijdingsdag (dinsdag 5 mei) en tweede pinksterdag (maandag 1 juni) worden geen afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Tubbergen. De containers worden op een andere dag geleegd.
• De afvalinzameling van dinsdag 5 mei vindt plaats op zaterdag 9 mei.
• De afvalinzameling van maandag 1 juni vindt plaats op zaterdag 30 mei.
Let op, dit is de zaterdag vóór tweede pinksterdag.
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 gesloten op dinsdag 5 mei, donderdag 21 mei
(Hemelvaartsdag) en maandag 1 juni.
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.

Op 4 mei herdenken we jaarlijks dat alle burgers en militairen,
die sinds 10 mei 1940, wanneer of waar ook ter wereld, in het
belang van het Koninkrijk of tijdens vredesmissies van internationale organisaties zijn gevallen, dan wel door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen. De Nationale Dodenherdenking
is niet alleen herdenken van diegenen die hun leven verloren,
maar houdt ook bezinning in op heden en toekomst.
Dodenherdenking vanuit huis
Dit jaar wordt geen algemene herdenking gehouden,
maar blijven we thuis. Misschien voelt dat alleen, maar
juist door in stilte te herdenken, zijn we meer samen dan
ooit., En iedereen kan van huis uit meedoen; hang de vlag
uit, speel de Taptoe, neem stilte in acht, zing mee met het
Wilhelmus, kijk tv, spreek over oorlog en vrede en besef
hoe belangrijk vrijheid is.

Zet uw afvalcontainer op tijd aan de weg

Online herdenken
Heb je toch behoefte aan een ceremonieel moment, zet dan je
computer of laptop aan en surf rond 19:45 uur naar www.tubbergen.nl of bekijk onze Facebookpagina. Daar hoor en zie je een
toespraak van burgemeester Haverkamp en Sharon Kuiper, voorzitter van de dorpsraad van Reutum.

Het zijn drukke tijden voor de inzameldienst van Rova. Doordat veel mensen thuis
zijn, zien zij dat veel extra containers aan de weg worden gezet. Daarom rijdt Rova
met extra inzamelvoertuigen en beginnen ze vroeg. In de meeste gemeenten wordt
om 7.00 uur ‘s ochtends gestart met het legen van containers. Door het inzetten van
extra inzamelvoertuigen, kan het zijn dat Rova op een ander moment langskomt dan
u van hen gewend bent.

Taptoe spelen
Het Taptoe-signaal is de muziek, gespeeld door blazers, die de
twee minuten stilte inluidt bij de dodenherdenking. Het Nationaal
Comité omarmt het initiatief van de Oranjevereniging in EttenLeur en roept blazers in Nederland op het Taptoe-signaal mee te
spelen vanuit huis om 19:58 uur.

We kunnen ons voorstellen dat u in deze periode niet 's morgens vroeg op pad gaat.
En dat uw container daardoor later aan de weg staat. Dan kan het gebeuren dat Rova
al langs is geweest om te legen. U kunt hen helpen door de container ook nu 's morgens op tijd aan de weg te zetten. Zo kan Rova uw container tijdig legen. Doordat
veel mensen thuis zijn, staan in de straten extra auto's geparkeerd. Dit maakt de inzameling voor de chauffeurs lastiger. Soms kan een inzamelvoertuig niet door de
straat, of kan het inzamelvoertuig niet bij de containers omdat auto’s dichtbij de containers staan. Rova vraagt u daarom rekening te houden met het parkeren van auto’s
op inzameldagen. Zorg dat de containers 30 cm van elkaar af staan en dat er geen
spullen naast staan, zodat de grijparm de containers goed kan oppakken.

2 minuten stilte
Van 20.00 uur tot 20.02 uur verzoeken wij iedereen de plechtige
stilte in acht te nemen.

Om uw afvalcontainers goed te kunnen legen, is het belangrijk de straat netjes te
houden. Dan kan Rova in de wijken snel een efficiënt het afval ophalen. Zorg er ook
voor dat uw (buurt)kinderen niet op straat spelen tijdens het ophaalmoment. Zo zorgen we samen voor een veilige en schone buurt!

Bespiegelingen
Maandag was onze koning jarig. Net
als duizenden andere Nederlanders
vierde ook hij zijn verjaardag in stilte,
alleen met zijn eigen gezin. Het verschil met andere jaren was voor hem
groter dan van welke jarige ooit. In
plaats van vroeg opstaan, zich netjes
aankleden en met zijn hele familie afreizen naar een plaats ergens in Nederland om daar de hele dag
vermaakt te worden met oudhollandse spelen, dansjes en andere
dolle dingen, bleef hij thuis. Hij kon
uitslapen en kreeg misschien wel ontbijt op bed. Hoe zou zo’n
thuisdagje er nu uitzien voor een koning, vroegen wij ons af.
Wie maakte zijn verjaardagsontbijt, hofdames of lakeien? Of
zouden Maxima en de prinsesjes in alle vroegte een feestmaal
voor hun koning hebben bereid? En wat stond dan op dat dienblad? Brood? Een bakje yoghurt met muesli? Of pannenkoeken
en puddingbroodjes? Een oranje tompouce?
We zullen het nooit weten. Net zoals we nooit zullen weten wat voor
kadootjes hij kreeg. En of die dan zelf door de koningin zijn uitgezocht. Ziet u haar al dwalend door de winkelstraten van Den Haag,
twijfelend tussen een dasspeld, een baardtrimmer of toch maar een
leuk boek? Wij wel!
Koningsdag was de eerste dag van de meivakantie. Een vakantie die
voor veel mensen minder vakantieachtig aanvoelt dan anders. Sinds

Wilhelmus zingen
Na de twee minuten stilte klinkt om 20.02 uur het Wilhelmus.
Het Nationaal Comité nodigt iedereen uit om thuis het eerste
couplet mee te zingen.
Vlag halfstok hangen
Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei in de avond hangt de
Nederlandse vlag halfstok. Dit jaar roept het comité Nederlanders op om niet alleen na 18.00 uur, maar gedurende de gehele
dag de vlag halfstok te hangen.

je de keukentafel in gebruik hebt genomen als
bureau, is het een beetje alsof je vakantie viert
op je kantoor, zeg maar. We zien u al een tikje
meewarig knikken. Want op het gemeentehuis is
het toch alle dagen vakantie? Die opmerking en
vele soortgelijke krijgen we op ieder feestje steevast naar ons hoofd. Nou, u heeft gelijk hoor. Als
we eindelijk zijn uitvergaderd, als we klaar zijn
alle bestemmingsplannen, zorgaanvragen, bezwaren, besluiten, wet- en regelgeving, begroting
en alle andere dingen die gedaan moeten worden
om onze gemeente draaiende te houden, dan
hebben we inderdaad vakantie. ‘T is alleen jammer dat die vaak pas ’s avonds na een uur of tien
begint en de volgende ochtend vroeg alweer is afgelopen, maar toch.
Maar waarom zouden we ons eigenlijk verdedigen. We kunnen veel
beter meepraten. Want we hebben het leukste werk van de wereld.
En dat 7 dagen per week, 24 uur per dag. Ook in de vakanties. Zeg
nu zelf; wie kan er nu elke dag winkel in winkel uit lopen? De wethouder economie. En wie kan overdag genieten van de bloemen en
bijen? De wethouder openbare ruimte. Wie kan weer terug naar de
schoolbanken of gezellig koffiedrinken in het verzorgingshuis? De wethouder sociaal domein. Om nog maar niet te spreken van de burgemeester die koninklijk wuivend naar al haar inwoners urenlang over
alle wegen in onze gemeente fietst. Nee mensen, wij spreken u niet
tegen. Wij hebben nog steeds het allerleukste werk van de wereld.
College van Tubbergen

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 28 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

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.

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.

Na 11 mei
De basisscholen en het speciaal (basis)onderwijs en de dag- en gastouderopvang gaan
vanaf 11 mei weer open. Er worden wel enkele maatregelen genomen. Zo krijgen kinderen in het basisonderwijs 50% les op school en 50% les op afstand (thuis). Het Speciaal onderwijs gaat 100% open. Komende weken wordt de noodopvang voor kinderen
van ouders in cruciale beroepen verder uitgewerkt na 11 mei. Uitgangspunt is dat de
noodopvang blijft. Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Belangrijke wijzigingen
De maatregelen worden verlengd tot en met 19 mei. Daarbij zijn wat aanpassingen:
• Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, openen op
11 mei 2020 hun deuren. (zie kopje ‘noodopvang / school kinderen’)
• Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
• Vanaf 29 april kunnen zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder, door één
of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.
• Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.
Kijk voor uitgebreide uitleg over de maatregelen op www.rijksoverheid.nl.
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
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
Tot 11 mei
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

Hulp of een luisterend oor nodig?
Er is een speciale corona Hulplijn, die de gemeente sa-men 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.
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Asfaltonderhoud Denekamperweg Vasse
van 11 t/m 20 mei
In opdracht van de gemeente Tubbergen gaat Strukton Civiel Noord & Oost de Denekamperweg in Vasse voorzien van nieuw asfalt. Het gaat om het weggedeelte
vanaf de rotonde Uelserweg tot de komgrens van Vasse.
De werkzaamheden staan gepland tussen 11 en 20 mei. Gedurende deze periode
is de weg afgesloten voor al het doorgaande verkeer.
• Op 11 en 12 mei zijn de percelen beperkt bereikbaar in verband met het frezen
van asfalt.
• Op 13, 14 en 15 mei zijn de percelen niet bereikbaar in verband met het
aanbrengen van het asfalt.
Bekijk de kaart voor meer informatie.
Coronavirus
Strukton Civiel volgt de richtlijnen en de adviezen van RIVM, Rijksoverheid GGD en
de veiligheidsregio’s. We hebben diverse maatregelen genomen om veilig te kunnen
werken op locatie.
In het belang van ons allemaal, vragen wij u hier ook rekening mee te houden.

Samen voor versterking biodiversiteit
Zonder bijen geen bloemen en zonder bloemen geen groenten, fruit of noten. Een
grote verscheidenheid aan planten en dieren zorgt ervoor dat bloemen bestoven
worden, de bodem vruchtbaar blijft en ziektes of plagen binnen de perken blijven.
Die kringloop van het leven noemen we biodiversiteit. De gemeente Tubbergen
neemt haar verantwoordelijkheid en wil met verschillende maatregelen, een
nauwe samenwerking met natuurorganisaties én een beetje eigen initiatief van
de inwoners de biodiversiteit in de gemeente een impuls geven.

de aanplant van deze bomen die nectar of stuifmeel afgeven aan de bijen, kunnen bijen
gemakkelijker van nectarbron tot nectarbron vliegen”, legt wethouder Erik Volmerink uit.
“Daarnaast gaan we verschillende grasstroken in onze gemeente omvormen tot bloemenweides.”
Maaibeleid aanpassen
Ook het maaibeleid in de gemeente Tubbergen is onder de loep genomen. De gemeente
wil binnen vier jaar het huidige maaibeleid van de bermen en sloten binnen de bestaande
budgetten goed en geleidelijk omvormen naar het hoogst haalbare met betrekking tot biodiversiteit. Uit kostenoogpunt is besloten de wegbermen ecologisch te blijven maaien. Dit
draagt goed bij aan het verschralen van de bermen waardoor de bodem geschikter wordt
voor bloeiende kruiden en grassen. De gemeente gaat bij het onderhoud van de sloten
over van het fijnmalen van de begroeiing (klepelen) tot ecologisch maaien, dus maaien en
afzuigen. Bovendien is besloten de ruimtes rondom wadi’s nog slechts twee keer per jaar
te maaien.
Samenwerking natuurorganisaties
Binnen de gemeente Tubbergen zijn verschillende groen- en natuurverenigingen volop
bezig om hun bijdrage te leveren aan de versterking van de biodiversiteit. “Wij hopen in
de loop van dit jaar samen met deze partijen een natuurexpo te mogen organiseren om
het bewustzijn rond biodiversiteit te vergroten. Ook zijn wij betrokken bij projecten als bijeneducatie, groene schoolpleinen en natuurinclusief bouwen en werken we zoveel mogelijk
samen met partijen als LTO, de wildbeheerseenheid, natuurbeschermingsorganisaties en
het waterschap”, sluit de wethouder af.
Biodiversiteit in eigen tuin
Je kunt zelf ook je steentje bijdragen aan de biodiversiteit in jouw leefomgeving. Hoewel
tuinen geen vervanging kunnen zijn voor het leefgebied van de meeste vlinders en insecten, kan de tuin wel een goede aanvulling zijn op de natuur. De biodiversiteit in eigen tuin
vergroot je door tegels te vervangen door groen. Kruiden en bloemen die veel nectar bevatten zijn onder andere wilde tijm, salie, de klokjesbloem, margriet en koolzaad.
Hang op een zonnige en droge plek in de tuin een bijenhuisje of insectenhotel op waar de
bijen kunnen nestelen. Zorg ook voor water in je tuin. Bijen hebben water nodig, maar ze
verdrinken snel. Met een beetje ondiep water of regelmatig een natte was buiten lever jij
al een bijdrage aan het vergroten van de biodiversiteit in jouw eigen omgeving!

Biodiversiteit is dus van groot belang om de natuur goed haar werk te laten doen. Er sterven steeds meer planten- en diersoorten uit, waardoor de biodiversiteit afneemt. Ook verschillende bijensoorten worden met uitsterven bedreigd. Bijen zijn verantwoordelijk voor
de bestuiving van een groot deel van alle planten en bloemen. Zij kunnen alleen niet leven
zonder een grote verscheidenheid aan bloemen die op verschillende momenten bloeien.
Drachtbomen en bloemenweides
Om de achteruitgang te stoppen zijn zowel maatregelen als een omslag in denken nodig.
Eén van de maatregelen die de gemeente neemt is het planten van drachtbomen. “Door

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden: Verloren: mobiel, pasjes, gereedschap
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Nutswerkzaamheden en Rioolvervanging
Zenderseweg in Albergen

Reutum, Brokmansweg 8

ontheffing stookverbod voor 2020, 2021
en tot 1 mei 2022

Tubbergen, Hekkertsweg 11

In week 18 van 2020 begint de firma Visser Smit Hanab in opdracht van Enexis, Cogas en
Vitens met het vervangen van de gas- en waterleidingen in de Zenderseweg in Albergen.
Het gaat om het gedeelte tussen de Ootmarsumseweg en Hinvertsweg.

ontheffing stookverbod voor 2020, 2021
en tot 1 mei 2022

Verleende vergunning of ontheffing

Aansluitend in week 21 gaat de aannemer infra Twentse Weg- en Waterbouw uit Oldenzaal
het riool vervangen in dit gedeelte van de Zenderseweg. Het doorgaande gemotoriseerde verkeer is tijdens de gehele werkzaamheden gestremd.
Het werk wordt uitgevoerd in 3 fases en er worden, indien nodig, afzettingen en omleidingen geplaatst. Hieronder ziet u in een overzicht de fasering van zowel de nuts- als de civiele werkzaamheden. Deze fasering is uiteraard wel onder voorbehoud, i.v.m. onvoorziene
zaken, weersomstandigheden, de coronacrisis en de voortgang van het centrumplein.

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, Bragersweg 4
ontheffing stookverbod voor 2020,
22-04-2020
2021 en tot 1 mei 2022
Geesteren, Langeveenseweg 127

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en tot 1 mei 2022

22-04-2020

Harbrinkhoek, Voshaarsweg 2

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en tot 1 mei 2022

22-04-2020

Reutum, Brokmansweg 8

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en tot 1 mei 2022

22-04-2020

Tubbergen, Hekkertsweg 11

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en tot 1 mei 2022

22-04-2020

Ontwerpverkeersbesluit
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een of meer verkeersbesluiten te nemen.
De stukken liggen vanaf vandaag gedurende twee weken ter inzage op het gemeentehuis.
Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak
te maken. Gedurende die termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders.
Waar?
Wat?
Tubbergen
Aan de Julianastraat twee parkeerplaatsen aanleggen en deze aan
te wijzen als gereserveerde parkeerplaats voor uitsluitend elektrische auto’s Noaberkracht Dinkelland Tubbergen.

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders hebben een of meer verkeersbesluiten genomen. Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant, te vinden op
https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken
na de datum van de publicatie in de Staatscourant bezwaar maken tegen een verkeersbesluit bij burgemeester en wethouders:
Waar?
Wat?
Tubbergen
Op het parkeerterrein aan De Eendracht, twee parkeerplaatsen aanwijzen als gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische auto’s, waarbij het opladen maximaal drie uur mag duren.

Uitschrijving uit de basisregistratie personen

Bereikbaarheid
Supermarkt Coop en de Mercerie zijn tijdens deze werkzaamheden gewoon bereikbaar per
fiets en te voet. Vanaf Zenderen en Almelo via de Ootmarsumseweg kunt u tijdens fase 1
met de auto komen en parkeren op de parkeerplaats voor de supermarkt. Komt u vanaf
Tubbergen en Fleringen, dan kunt u via een kleine omleiding parkeren op de parkeerplaats
van de supermarkt ter hoogte van de kruising Zenderseweg-Hobergenstraat.
Vragen?
Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft over de wegafsluiting en stremming van de
Zenderseweg, kunt u tijdens de nutswerkzaamheden contact opnemen met de firma Visser
Smit Hanab en tijdens de uitvoering van de infra werkzaamheden met de Twentse Wegen Waterbouw.

Tubbergen officieel
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, Bragersweg 4
ontheffing stookverbod voor 2020, 2021
en tot 1 mei 2022

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) en naam Geboren
Adres van registratie
Uitschrijving per:
E.H. Nijhof
04-09-1964
Oldenzaalseweg 171,
16-03-2020
Reutum

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
Fleringen, Het Meiken 11
het bouwen van een helft van een
13-04-2020
dubbelblok (linkerhelft)
Fleringen, Het Meiken 13

het bouwen van een helft van
een dubbelblok (rechterhelft)

13-04-2020

Geesteren, Langeveenseweg 127

ontheffing stookverbod voor 2020, 2021
en tot 1 mei 2022

Geesteren, Vermolenweg 18

het plaatsen van een dakkapel en
09-04-2020
het huisvesten van arbeidsmigranten

Harbrinkhoek, Voshaarsweg 2

ontheffing stookverbod voor 2020, 2021
en tot 1 mei 2022

Harbrinkhoek, Markgravenweg 5

Hezingen, Hooidijk

Muziekfeest Hezingen op 7 september
2020

het verbouwen van voormalige
campingwinkel tot woonhuis door
toepassing van rood-voor-roodregeling

15-04-2020

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 28 april 2020
Harbrinkhoek, nabij rotonde
Noordegraafsingel

het bouwen van een Mariakapel

01-04-2020

Langeveen, Rouweweg 14

het bouwen van een woning en een
bijgebouw en het kappen van vier
eiken

06-04-2020

Tubbergen, Binnenveldsweg 68

het bouwen van een vrijstaande
woning

19-04-2020

Tubbergen, Knoefstraat 23

het uitbreiden van een woning

16-04-2020

-

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, Broekzijdeweg 32 en 32a
het uitbreiden van een woning en
22-04-2020
het aanleggen van een inrit
Albergen, De Dijnsel 12

het bouwen van een afdak

23-04-2020

Albergen, Steenkampsweg 3

het bouwen van een carport voor
bestaande schuur

20-04-2020

Geesteren, 'n Mös 4a

het realiseren van een bedrijfshal

16-04-2020

Geesteren, Wierenseveldweg 4

het bouwen van een schuur

20-04-2020

Harbrinkhoek, Walboersweg 5

het bouwen van een woning

21-04-2020

Hezingen, Oosterveldsweg 9b

het uitbreiden van nevenfunctie
(re-integratieactiviteiten)

21-04-2020

Tubbergen, Galvanistraat 11

het uitbreiden van een bedrijfshal

22-04-2020

Ruimtelijk beleid
Vastgesteld bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 april 2020 gewijzigd heeft vastgesteld:
het bestemmingsplan “Tubbergen, De Esch”.
Het bestemmingsplan maakt de realisatie van 51 woningen mogelijk op het terrein van het
(voormalige) tuincentrum De Esch te Tubbergen. Op 30 januari 2020 heeft de voorzieningenrechter bij wijze van voorlopige voorziening het bestemmingsplan geschorst. De raad
heeft hierin aanleiding gezien om het bestemmingsplan op 20 april 2020 gewijzigd vast te
stellen. De wijzigingen zijn:
- paragraaf 3.1.1 van de plantoelichting, waar de actuele behoefte als bedoeld in artikel
3.1.6, tweede lid, van het Bro is beschreven;
- bijlagen 23 en 24 welke zijn opgenomen als nieuwe bijlagen bij de plantoelichting.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 29 april t/m 10 juni
2020 ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst een telefonische afspraak te maken. 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.TUBBPDEESCHTUBBERG-VG02.
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 bestemmingsplan 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 bestemmingsplan bij de
gemeenteraad naar voren te brengen;
belanghebbenden die het niet eens zijn met de door de raad aangebrachte wijzigingen,
indien en voor zover het plan gewijzigd is vastgesteld.

Op het vastgestelde wijzigingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent
dat een belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij
aanvoert tegen het besluit. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de
termijn van zes weken geen gronden zijn ingediend. Na afloop van de termijn van zes
weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.
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 mevrouw M. Rutjes van het
organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd

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.

