Dinsdag 5 mei 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.

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:

Een afspraak maken kunt u doen via onze website of telefonisch:
0546 628 000. Kunt u uw zaken digitaal regelen via onze website? Dan vragen we u dat zoveel mogelijk te doen.
Om te voorkomen dat er veel bezoekers tegelijk zijn spreiden wij
de afspraken. We verzoeken u dan ook zo goed mogelijk op de
afgesproken tijd te komen. Kom ook niet veel te vroeg, 5 minuten voor uw afspraak aanwezig is prima.

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden: Verloren: bril

Blijf op de hoogte van het nieuws
uit Tubbergen!

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

U kunt alleen op afspraak terecht
in het gemeentehuis! Ook als u uw
rijbewijs, paspoort of identiteitskaart
wilt afhalen

Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram
Facebook: Gemeente-Tubbergen, Twitter:
@Gem_Tubbergen,
Instagram: gemeentetubbergen

Vrijheid
Deze week is het 75 jaar geleden dat het na vijf lange oorlogsjaren eindelijk vrede werd. In de afgelopen weken hebben wij
een heel klein beetje ervaren hoe het is als je beknot wordt in
je vrijheid. Maar dat is niet in verhouding met wat onze ouders
en grootouders meemaakten in de Tweede Wereldoorlog. Hen
werd de vrijheid met geweld afgenomen, waarna zij vervolgens jarenlang op alle mogelijke manieren kort en klein werden gehouden door de vijand. Voor hen was geen hoop en
geen hulp.
Wat een verschil met de situatie waarin wij ons op dit moment bevinden. Wij weten we waarvoor we onze vrijheid tijdelijk opgeven. We
beseffen dat we, door ons met ons allen aan de maatregelen te houden, onze vijand het coronavirus, kunnen bestrijden. We worden daarbij zoveel mogelijk geholpen. We worden goed geïnformeerd, er zijn
vele vormen van hulp en ondersteuning in het leven geroepen en we
mogen binnen de grenzen creatieve initiatieven ontplooien om er toch
nog iets van te maken. Natuurlijk is het niet altijd even gemakkelijk,
maar de strijd van nu is niet te vergelijken met de strijd die is gestreden tussen 1940 en 1945. Het is daarom goed om 75 jaar vrede te
herdenken en te vieren, al kan dat niet zo uitbundig als we misschien
wel gewild zouden hebben.
Hoewel we het eigenlijk best goed doen met ons allen, worden links
en rechts toch mensen berispt en beboet omdat ze de regels overtreden. Dat is jammer, maar ook weer niet verbazingwekkend. Er zijn nu
eenmaal altijd mensen die de grenzen opzoeken en mensen die kennelijk niet beseffen dat het coronavirus een serieuze vijand is die iedereen kan treffen. En tja, dan wordt er gehandhaafd.
Ondertussen zijn we druk bezig met het maken van plannen voor ‘het
nieuwe normaal’. Voor hoe we het leven kunnen inrichten op 1,5
meter afstand van elkaar. Niemand weet hoelang dat ‘nieuwe normaal’

normaal zal blijven. En daarom gaan we er enthousiast mee aan de
slag. Het is mooi om te zien hoe creatief veel mensen daarin zijn. Voor
de sportverenigingen is het nieuwe normaal inmiddels al een beetje
werkelijkheid. Hun jeugdleden mogen weer sporten. Wel onder begeleiding en volgens de regels, maar toch. Het kan weer en dat is geweldig. Hoe geweldig, merkten we de afgelopen week aan de stroom
van telefoontjes die we kregen van sporters en verenigingen. En het
aanmeldformulier stond nog geen twee minuten op onze website of
het werd al gedownload. Dat is het begin. En we hebben er het volste
vertrouwen in dat er na 20 mei meer branches voorzichtig weer
mogen opstarten. Tot zolang is het nog even een kwestie van doorzetten en volhouden. We gaan ervoor, samen met u!
College van Tubbergen
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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.

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
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.
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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Wij vragen uw begrip voor deze maatregelen die in het belang zijn van uw gezondheid
en de gezondheid van onze medewerkers.

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).

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.

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.

Kerken en gemeente vieren 75 jaar vrijheid
met klokkengelui
Op 5 mei 1945, de dag waarop de capitulatie in Wageningen werd getekend, werden
in het hele land ’s ochtends om 8 uur de kerkklokken geluid. Om 75 jaar vrijheid te
vieren, worden dit jaar in Twente op 5 mei om 8 uur ’s ochtends opnieuw alle kerklokken geluid. Een mooie manier van samen herdenken in een periode waarin feestvieren
niet mogelijk is.
Het luiden van de kerklokken is één van de gezamenlijke initiatieven in Twente tijdens
het lustrumjaar van de bevrijding. Een initiatief dat door burgemeester Haverkamp,
pastoor Pikkemaat en dominee Scheer spontaan werd omarmd. “Juist in een jaar dat
wij 75 jaar bevrijding uitbundig zouden gaan vieren, worden we nu 'gevangen gehouden' door een onzichtbare vijand”, zegt pastoor Pikkemaat.
“Dat laat ons misschien wel weer realiseren wat voor een groot goed 'vrijheid' is. Met
het luiden van de klokken willen we een hoorbaar signaal afgeven - natuurlijk van 75
jaar Bevrijding - maar ook om steeds je persoonlijke vrijheid en die van anderen voor
ogen te houden en te respecteren.”
Tijdens het (uiteraard digitale) overleg over deze actie bleek dat er 75 jaar geleden
niet eens zo heel veel klokken geluid konden worden. Eind januari en begin februari
1943 werden alle Nederlandse kerkklokken namelijk door de Duitsers gevorderd ten
behoeve van de wapenindustrie. Bij sommige torens werden zelfs beschadigingen aangericht, zoals in Tubbergen, waar zelfs een gedeelte van het transwerk werd afgebro-

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.

ken. Dit wekte overal in het land verbittering op. “Het moet in 1945 heel bijzonder,
onwerkelijk, zijn geweest om na 5 jaar onderdrukking weer in alle vrijheid de klokken
te mogen luiden”, zegt dominee Scheer. “Het is heel mooi dat we nu, 75 jaar later,
onze klok uit dankbaarheid luiden omdat we in vrijheid en verbondenheid het leven
mogen vieren.”
Burgemeester Haverkamp over deze actie met Hajo Bosch, de burgemeester van de
Duitse buurgemeente Uelsen. Ook daar wordt de vrijheid herdacht, door het hijsen
van de Nederlandse, de Duitse en de Europese vlag. “Wat mooi en bijzonder dat wij
75 jaar na de bevrijding samen met onze toenmalige vijand mogen en kunnen herdenken”, vindt ze.
“Samen herdenken is waardevol en een goede onderlinge relatie tussen onze beide
landen is het beste wapen tegen een herhaling van zo’n vreselijke oorlog. Ik waardeer
het dan ook enorm dat onze partnergemeente Samtgemeinde Uelsen zich hierin bij
ons aansluit.”
Dat vindt ook de Uelsener burgemeester Hajo Bosch. “Ik denk dat gemeenschappelijk
herinneren erg belangrijk is. Of we nu Nederlands of Duits zijn, in een gemeenschappelijk en vriendschappelijk Europa moeten we stilstaan bij de impact van de oorlog en
het geweld met alle partnerlanden. We moeten er samen voor zorgen dat zoiets nooit
weer gebeurt en we in vrede met elkaar blijven samenleven. Deze gezamenlijke solidariteit biedt hiertegen de beste bescherming.”
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Tubbergen officieel

Openbare vergaderingen
Digitale openbare vergadering van de
Raadscommissie
De raadscommissie komt in een openbare vergadering bijeen op maandag 11 mei 2020
om 19.30 uur. De commissie bereidt de maandelijkse raadsvergadering voor en verzamelt
alle informatie die de raad nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. Door de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus zal deze vergadering digitaal plaatsvinden.
Mocht u voornemens zijn gebruik te maken van het spreekrecht in de commissie dan vragen wij u uw bijdrage schriftelijk aan te bieden en per e-mail in te dienen bij de griffie via
griffie@tubbergen.nl. Uw bericht zullen wij doorgeleiden naar onze raads- en commissieleden. Zij kunnen uw reactie dan betrekken bij de beraadslaging in de digitale commissievergadering. 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 en vaststellen agenda.
2.
Vaststelling van besluitenlijst van de raadscommissievergadering van 3 februari
2020.
3.
Vaststellen van besluitenlijst van de beraadslaging van 15 april 2020.
4.
Toelichting transitie Regio Twente door de heer G. Mensink.

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?
Fleringen, Pastoor Boddestraat 35

Project
het aanleggen van een uitrit

Ingekomen
23-04-2020

Reutum, Ootmarsumseweg 320

het bouwen van een
vitaliteitsgebouw

15-04-2020

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:

Ter voorbereiding op de raadsvergadering
5.
Vaststellen bestemmingsplan Almeloseweg 74 Tubbergen.
6.
Vaststellen (veeg) bestemmingsplan kernen gemeente Tubbergen.
7.
Vaststellen parapluplan kernen Tubbergen.
8.
Verharden van een deel van de grensweg in Langeveen.
9.
Begrotingen Verbonden Partijen 2021.
10.
Sluiting

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?
Geesteren, Manderveenseweg 35

Wat en wanneer?
ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en tot 1 mei 2022

Geesteren, Vinckenweg 58

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en tot 1 mei 2022

Hezingen, Hooidijk

rectificatie Muziekfeest Hezingen op
5 september 2020 in plaats van
7 september

Langeveen, Vasserdijk 60

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en tot 1 mei 2022

Tubbergen, Kloosteresweg 6

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en tot 1 mei 2022

Tubbergen, Veldweg 7

− zich aanmelden voor de e-mailservice; dan krijgt u een e-mail telkens als er een publi
catie 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.

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?
Geesteren, Dorpsstraat

Project
standplaatsvergunning voor de
verkoop van poelierswaren voor
een periode van 3 jaar

Verzonden
29-04-2020

Geesteren, Manderveenseweg 35

ontheffing stookverbod voor 2020.
2021 en tot 1 mei 2022

28-04-2020

Geesteren, Vinckenweg 58

ontheffing stookverbod voor 2020.
2021 en tot 1 mei 2022

29-04-2020

Langeveen, Vasserdijk 60

ontheffing stookverbod voor 2020.
2021 en tot 1 mei 2022

29-04-2020

Tubbergen, Kloosteresweg 6

ontheffing stookverbod voor 2020.
2021 en tot 1 mei 2022

28-04-2020

Tubbergen, Veldweg 7

ontheffing stookverbod voor 2020.
2021 en tot 1 mei 2022

28-04-2020

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:

Waar?
Fleringen, Het Meiken 21

Project
het bouwen van een woning

Verzonden
29-04-2020

Fleringen, Het Meiken 9
Tubbergen Grotestraat 55c

het bouwen van een woning
het splitsen van de bovenwoning,
(al uitgevoerd, dus legalisatie)

24-04-2020
30-04-2020

Tubbergen, Hekkertsweg 10

het uitbreiden van een woning

28-04-2020

Tubbergen, Knoefstraat 23

het uitbreiden van een woning

30-04-2020

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen. Het
betreft het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Geesteren, Bothofweg 10
het realiseren van een machineberging en mestsilo
en het uitbreiden van een bestaande stal
De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is van toepassing. Daarom is nu eerst een ontwerpvergunning
opgesteld. Dit ontwerp ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter inzage in
het gemeentehuis Die termijn van 6 weken gaat in op de dag na de datum van deze publicatie. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken.
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen
naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Wie nalaat om tijdig
een zienswijze in te brengen, kan later niet alsnog beroep instellen als het definitieve besluit is genomen.

Ruimtelijk beleid
Vastgesteld bestemmingsplan “Rood voor Rood
5 locaties, Geesteren, Tubbergen, Langeveen, Vasse,
Fleringen” en besluit hogere grenswaarde en
beeldkwaliteitsplan
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 april 2020 heeft
vastgesteld:
het bestemmingsplan “Rood voor Rood 5 locaties, Geesteren, Tubbergen,
Langeveen, Vasse, Fleringen”.
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om de rood voor rood regeling toe te passen. In
totaal wordt aan de Poolsweg 6 te Geesteren 4.567m² landschap ontsierende bebouwing
gesloopt. Hierdoor kunnen vier woningen gebouwd worden. Omdat de woningen niet op
de slooplocatie gebouwd kunnen worden, worden ze op de volgende locaties gebouwd:
Hardenbergerweg 72 Tubbergen, Ossendijk 48 Langeveen, Denekamperweg (naast nr. 125)
Vasse en Oldenzaalseweg 75 Fleringen. Alle betrokken locaties worden landschappelijk ingepast.
Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is bij de vaststelling van het bestemmingsplan één wijziging aangebracht. Deze wijziging betreft het verder naar achteren verplaatsen
van het bouwvlak van de te realiseren woning aan de Denekamperweg (naast nr. 125) te
Vasse.
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Besluit hogere grenswaarde.
Het college van burgemeester en wethouders heeft daarbij op grond van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde vastgesteld voor de nieuw te bouwen woningen aan de
Oldenzaalseweg 75 te Fleringen en Hardenbergerweg 72 te Tubbergen.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 6 mei 2020 t/m 17
juni 2020 ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken. U kunt het plan ook 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.BUIBPRVR5LOCATIES-VG01. Het
plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Beroep
Ingaande de dag na ter inzagelegging 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.
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.
Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat gelijktijdig door de raad is vastgesteld:
Het beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”
Het beeldkwaliteitsplan heeft conform de Inspraakverordening voor een periode van zes
weken voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties ingediend.
Ter inzage
Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan
ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch
een afspraak te maken. Ook is het beeldkwaliteitsplan te raadplegen via de website
www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het beeldkwaliteitsplan geen onderdeel is van
het bestemmingsplan en dat daartegen geen bezwaar of beroep kan worden ingesteld.
Waarom een beeldkwaliteitsplan?
In het gemeentelijk welstandsbeleid is nog geen rekening gehouden met de nieuwe functie
van deze locatie. Daarom is er een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Het beeldkwaliteitsplan
dient ter vervanging van de welstandsparagraaf van het gemeentelijke welstandsbeleid.
De welstandsnota bevat basisvoorwaarden waaraan bouwaanvragen op welstandsaspecten
worden getoetst. De gemeenteraad dient daarvoor overeenkomstig het bepaalde in artikel
12a van de Woningwet deze aanvullende criteria vast te stellen waarvan de essentie in de
welstandsnota wordt opgenomen. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het beeldkwaliteitsplan geen onderdeel is van het bestemmingsplan en dat daartegen geen bezwaar
of beroep kan worden ingesteld.
Vragen?
Voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien kunt u contact opnemen met
de receptie via het algemene telefoonnummer 0546-628000. Voor inhoudelijke vragen of
meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Prins van het organisatieonderdeel
Fysieke leefomgeving.
Burgemeester en wethouders voornoemd.

Vastgesteld bestemmingsplan “Vermolenweg 44
Geesteren” en beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 april 2020 heeft
vastgesteld:
het bestemmingsplan “Vermolenweg 44 Geesteren”.
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om de rood voor rood regeling toe te passen.
Aan de Vermolenweg 44 te Geesteren wordt ruim 1.000m² landschap ontsierende bebouwing gesloopt, er wordt geïnvesteerd in ruimtelijke kwaliteit en er wordt een extra woning
gerealiseerd.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 6 mei 2020 t/m 17
juni 2020 ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken. U kunt het plan ook 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.BUIBPVERMOLENWEG44-VG01.
Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website
www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Beroep
Ingaande de dag na ter inzagelegging kan gedurende een termijn van zes weken tegen
het bestemmingsplan beroep worden ingediend door 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;
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.

Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat gelijktijdig door de raad is vastgesteld:
Het beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”
Het beeldkwaliteitsplan heeft conform de Inspraakverordening voor een periode van zes
weken voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties ingediend.
Ter inzage
Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan
ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een
afspraak te maken. Ook is het beeldkwaliteitsplan te raadplegen via de website
www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het beeldkwaliteitsplan geen onderdeel is van
het bestemmingsplan en dat daartegen geen bezwaar of beroep kan worden ingesteld.
Waarom een beeldkwaliteitsplan?
In het gemeentelijk welstandsbeleid is nog geen rekening gehouden met de nieuwe functie
van deze locatie. Daarom is er een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Het beeldkwaliteitsplan
dient ter vervanging van de welstandsparagraaf van het gemeentelijke welstandsbeleid.
De welstandsnota bevat basisvoorwaarden waaraan bouwaanvragen op welstandsaspecten
worden getoetst. De gemeenteraad dient daarvoor overeenkomstig het bepaalde in artikel
12a van de Woningwet deze aanvullende criteria vast te stellen waarvan de essentie in de
welstandsnota wordt opgenomen. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het beeldkwaliteitsplan geen onderdeel is van het bestemmingsplan en dat daartegen geen bezwaar
of beroep kan worden ingesteld.
Vragen?
Voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien kunt u contact opnemen met
de receptie via het algemene telefoonnummer 0546-628000. Voor inhoudelijke vragen of
meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Prins van het organisatieonderdeel
Fysieke leefomgeving.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Vastgesteld bestemmingsplan “Markgravenweg 5
Albergen” en beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 april 2020 heeft
vastgesteld:
het bestemmingsplan “Markgravenweg 5 Albergen”.
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om de rood voor rood regeling toe te passen.
Aan de Markgravenweg 5 Albergen wordt ruim 1.600m² landschap ontsierende bebouwing
gesloopt, er wordt geïnvesteerd in ruimtelijke kwaliteit en er wordt een extra woning
gerealiseerd in een bestaand gebouw.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 6 mei 2020 t/m 17
juni 2020 ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken. U kunt het plan ook 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.BUIBPMARKGRAVENWG5-VG01.
Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website
www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Beroep
Ingaande de dag na ter inzagelegging kan gedurende een termijn van zes weken tegen
het bestemmingsplan beroep worden ingediend door 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;
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.
Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat gelijktijdig door de raad is vastgesteld:
het beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”.
Het beeldkwaliteitsplan heeft conform de Inspraakverordening voor een periode van zes
weken voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties ingediend.
Ter inzage
Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan
ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een
afspraak
te
maken.
Ook
is
het
beeldkwaliteitsplan
te
raadplegen
via
www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het beeldkwaliteitsplan geen onderdeel is van
het bestemmingsplan en dat daartegen geen bezwaar of beroep kan worden ingesteld.
Waarom een beeldkwaliteitsplan?
In het gemeentelijk welstandsbeleid is nog geen rekening gehouden met de nieuwe functie
van deze locatie. Daarom is er een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Het beeldkwaliteitsplan
dient ter vervanging van de welstandsparagraaf van het gemeentelijke welstandsbeleid.
De welstandsnota bevat basisvoorwaarden waaraan bouwaanvragen op welstandsaspecten
worden getoetst. De gemeenteraad dient daarvoor overeenkomstig het bepaalde in artikel
12a van de Woningwet deze aanvullende criteria vast te stellen waarvan de essentie in de
welstandsnota wordt opgenomen. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het beeldkwaliteitsplan geen onderdeel is van het bestemmingsplan en dat daartegen geen bezwaar
of beroep kan worden ingesteld.
Vragen?
Voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien kunt u contact opnemen met
de receptie via het algemene telefoonnummer 0546-628000. Voor inhoudelijke vragen of
meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Prins van het organisatieonderdeel
Fysieke leefomgeving.
Burgemeester en wethouders voornoemd
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Vastgesteld bestemmingsplan “Hekkertsweg 3
Tubbergen en Oude Uelserdijk 6 Mander” en
beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 april 2020 heeft
vastgesteld:
het bestemmingsplan “Hekkertsweg 3 Tubbergen en Oude Uelserdijk 6 Mander”.
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om de rood voor rood regeling toe te passen.
Aan de Hekkertsweg 3 te Tubbergen en de Oude Uelserdijk 6 te Mander wordt in totaal
1.045m² landschap ontsierende bebouwing gesloopt waarvoor ter compensatie een woning
gebouwd mag worden. Aan de Hekkertsweg 3 wordt daarbij de ontmengingsregeling toegepast; de varkensschuren ten behoeve van de intensieve tak worden gesloopt en de
grondgebonden tak wordt in dezelfde omvang voortgezet. De rood voor rood woning wordt
op de locatie van de te slopen varkensschuren aan de Hekkertsweg 3 gerealiseerd. Daarnaast wordt op beide percelen geïnvesteerd in ruimtelijke kwaliteit.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 6 mei 2020 t/m 17
juni 2020 ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken. U kunt het plan ook 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.BUIBPHEKKW3OUELSD6-VG01.
Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website
www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Beroep
Ingaande de dag na ter inzagelegging kan gedurende een termijn van zes weken tegen
het bestemmingsplan beroep worden ingediend door 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.
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.
Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat gelijktijdig door de raad is vastgesteld:
Het beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”
Het beeldkwaliteitsplan heeft conform de Inspraakverordening voor een periode van zes
weken voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties ingediend.
Ter inzage
Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan
ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een
afspraak
te
maken.
Ook
is
het
beeldkwaliteitsplan
te
raadplegen
via
www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het beeldkwaliteitsplan geen onderdeel is van
het bestemmingsplan en dat daartegen geen bezwaar of beroep kan worden ingesteld.
Waarom een beeldkwaliteitsplan?
In het gemeentelijk welstandsbeleid is nog geen rekening gehouden met de nieuwe functie
van deze locatie. Daarom is er een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Het beeldkwaliteitsplan
dient ter vervanging van de welstandsparagraaf van het gemeentelijke welstandsbeleid.
De welstandsnota bevat basisvoorwaarden waaraan bouwaanvragen op welstandsaspecten

worden getoetst. De gemeenteraad dient daarvoor overeenkomstig het bepaalde in artikel
12a van de Woningwet deze aanvullende criteria vast te stellen waarvan de essentie in de
welstandsnota wordt opgenomen. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het beeldkwaliteitsplan geen onderdeel is van het bestemmingsplan en dat daartegen geen bezwaar
of beroep kan worden ingesteld.
Vragen?
Voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien kunt u contact opnemen met
de receptie via het algemene telefoonnummer 0546-628000. Voor inhoudelijke vragen of
meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Prins van het organisatieonderdeel
Fysieke leefomgeving.
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.

