Dinsdag 12 mei 2020
Gemeentehuis:
Raadhuisplein 1,
Tubbergen
(0546) 62 80 00

Tubbergen
voor u!

Overzicht spreekuren Tubbergen:
enkel telefonisch!

In onze gemeente worden verschillende spreekuren gehouden. In het gemeentehuis in Tubbergen, of ergens anders op locatie. Deze spreekuren vinden alleen telefonisch plaats.
Spreekuren in het gemeentehuis in Tubbergen

Meldlijn:
(0546) 62 80 00
Voor het melden van
storingen, klachten over
openbare ruimte etc.
Storingen
openbare ruimte,
buiten kantooruren:
tel. 06 54 97 59 91
(uitsluitend voor
spoedeisende zaken)
Storingen riool(gemaal)
Tel: 06 54 93 38 82
(24 uur via gemeente
lijke storingsmonteur)
Overige spoedeisende
klachten en/of calamiteiten buiten kantooruren
die niet kunnen wachten
tot de volgende werkdag
en betrekking hebben op
veiligheid en handhaving
kunt u bellen met:
06-147 585 49
Voor meer informatie
kijk in de gemeentegids
of op www.tubbergen.nl

Redactie:
Gemeente Tubbergen,
Team Communicatie

De ambtelijke organisatie van de gemeenten
Tubbergen en Dinkelland
werken samen onder de
naam:

Spreekuur

Locatie en tijd*

Schuldhulpverlening Stadsbank Oost
Nederland
Alleen voor cliënten.

Donderdag in de oneven weken van
9.00 tot 10.00 uur 088-7663666

Schulddienstverlening
Voor iedereen die meer informatie
wil of en vragen heeft over schulden.

Dinsdag van 09.00 tot 10.00 uur
schulddienstverlening@noaberkracht.nl 0546-628000

Consulent Werkplein Almelo
Voor informatie en vragen over
re-integratie (werk)

Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur
06-25707950 (Marloes Bokkerink)
06-25653775 (Suzan Brummelhuis)

Consulent Werkplein Almelo
Voor informatie en vragen over
uitkeringen, bijzondere bijstand e.d.

Dinsdag in de even weken van 10.00
tot 12.00 uur
0541-541789 (Monica de Roo)

Extend/ Soweco
Als u voor een traject bij Soweco
bent aangemeld en vragen heeft
over trajecten richting de arbeidsmarkt

Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur
06-46360610 (Judith Baks)
0546-752853 (Eric Kuipers)

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden:
Verloren: -

Spreekuren op een andere locatie in Tubbergen

Spreekuur

Locatie en tijd*

Openbaar Vervoer (OV-ambassadeurs)
Voor informatie en vragen over reizen
met het openbaar vervoer en het
gebruik van de OV-chipkaart.

Elke tweede dinsdag van de maand
van 14.00 – 15.30 uur
ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl
038-4540130.

Voedselbank
Voor algemene informatie of als u het
pakket niet kunt afhalen, kunt u op
vrijdag vóór 12.00 uur bellen.

Afhalen: vrijdag van 15.30 – 16.00
uur 06-18464776.

Sociaal team (Wij in de buurt)
Voor informatie en vragen over o.a.:
opvoeding van kinderen, (dreigende)
financiële problemen of ondersteuning
bij zorg voor een zieke partner.

Elke werkdag van 09.00–10.00 uur
sociaalteamtubbergen@wijindebuurt.nl 085-0514058.

VluchtelingenWerk Oost Nederland
Spreekuur voor vergunninghouders
(statushouders) met vragen over
inburgering en meedoen in de samenleving. Ook voor hulp bij het aanvragen van een uitkering

Dinsdag van 9.30 tot 12.30 uur.
Donderdag van 09.30 tot 12.30
uur en van 13.00 tot 15.00 uur.
info-oost@vluchtelingenwerk.nl
026-3702777

Servicepunt vrijwillige inzet
Voor vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties, verenigingen, e.d. Voor info en
ondersteuning van het inschrijven als
vrijwilliger tot informatie over het vinden en behouden van vrijwilligers.

Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur
en donderdag van 14.00 tot 16.00
uur.
servicepunttubbergen@swtd.nl
085-0479404

Kliëntenraad Almelo
Voor mensen met een bijstandsuitkering of die vallen onder de wet sociale
werkvoorziening. De Kliëntenraad beantwoord vragen en geeft onafhankelijk advies.

Maandag, woensdag en vrijdag
van 10.00 tot 12.00 uur.
info@almelosociaal.nl
0546-456909

2 fietsen

Op Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei, en op
vrijdag 22 mei is het gemeentehuis gesloten.

Voorjaar
We leven alweer in
week 20 van het
jaar
2020.
Het
meest
bijzondere
voorjaar dat we ooit
hebben
meegemaakt. Een voorjaar
zonder de gebruikelijke
feestdagen.
Een voorjaar waarin
we onze dierbaren
niet kunnen bezoeken en waarin vele
verjaardagen niet
gevierd zijn. Hoewel, dat laatste klopt eigenlijk niet. We horen van
veel jarigen dat ze dit jaar meer dan anders zijn verrast op hun verjaardag. Met bloemen, kaartjes, kadootjes per post en andere leuke
surprises. Omdat de helft van ons college in de afgelopen weken jarig
was, hebben we dat ook zelf ervaren. En eerlijk is eerlijk, dat heeft
ook wel weer wat.
Sinds vorige week woensdag gloort er hoop aan de horizon. Doordat
we ons met ons allen zo goed aan de maatregelen hebben gehouden,
lijkt het virus op zijn retour. De besmettingen worden minder en de
ziekenhuizen leger. Dus worden de regels wat soepeler hoorden we
tijdens een persconferentie van onze premier. Reden voor velen van
u om de volgende dag de gemeente te bellen met vragen over wat de
versoepeling voor u betekent. En gelijk heeft u, dat zouden wij als gemeente ook moeten weten. Maar… tot nu toe waren de persconferen-

ties voor ons net zo’n verrassing als voor u. Wij worden van tevoren
namelijk niet ingelicht over de aanpassingen en ontvangen de definitieve versie van de nieuwe regels meestal pas een aantal dagen na
zo’n persmoment. Dat vinden we best jammer, want we vinden het
juist belangrijk om u altijd zo optimaal mogelijk te kunnen informeren.
Maar een pandemie als dit is voor iedereen nieuw en anders. Het is
een zoektocht waar we maar steeds het beste van maken.
De scholen zijn in elk geval vanaf deze week weer open. Hoe lief we
onze gezinsleden ook hebben, voor veel ouders en kinderen zal het
toch een opluchting zijn om even een paar uurtjes van elkaar gescheiden te zijn. Ook de kappers kunnen weer aan de slag. Dat zal voor
veel mensen een opluchting zijn, want na wekenlang niet knippen of
verven, valt het soms niet mee om een beetje toonbaar voor de dag
te komen. Wat dat betreft is het een geluk dat we momenteel niet al
te vaak de deur uit hoeven.
Ondertussen gaat ook het gewone werk door. Zo zijn we bijvoorbeeld
druk bezig met de Perspectiefnota, een belangrijk document, omdat
we hier vastleggen waaraan we in het komende jaar willen gaan werken (en geld uitgeven). De perspectiefnota is eigenlijk de voorloper
op de begroting, waarin we de plannen uit de perspectiefnota vastleggen. Ook de raadsvergaderingen vinden gewoon doorgang. Op dit
moment nog digitaal, maar nu de maatregelen versoepelen, werken
we weer toe naar het live vergaderen. Wat best een uitdaging is, want
onze raadszaal is nu ook weer niet zo groot dat er 28 mensen plus
publiek plus pers op 1,5 meter vanaf elkaar kunnen zitten. Ook weer
een interessant vraagstuk. En zo vullen we onze dagen met een mengeling van omgaan met de coronamaatregelen en de normale werkzaamheden. Dus saai is het niet.
College van Tubbergen

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 12 mei 2020

Wat als de maatregelen weer een beetje
worden versoepeld?
Over deze vraag hebben ondernemers ongetwijfeld al nagedacht. En misschien ook al besproken met medewerkers, leveranciers, brancheorganisatie, buren en anderen. De gemeente denkt hierover graag mee. Want de gemeente maken we samen. Het is goed om
nu alvast samen na te denken over de manier waarop we straks in de centra van onze kernen en het buitengebied op een veilige manier kunnen wonen, leven en werken.

Ondernemen in tijden van Corona
Zo’n drie maanden geleden hadden we met ons allen nog nooit van het
Corona-virus gehoord en nu staan we er mee op en gaan we er mee
naar bed. Het beheerst het leven van ons allemaal, wereldwijd. En hoe
lang dit nog zal duren, is op dit moment niet in te schatten. Er zijn maatregelen genomen om onze gezondheid te beschermen en deze lijken
te werken, gelukkig. Deze maatregelen zijn tegelijkertijd erg ingrijpend. Op sociaal gebied maar zeker ook op economisch gebied.
Onze economie wordt flink geraakt door Corona. Voor ondernemers heeft het Rijk dan ook verschillende financiële regelingen
opengesteld. En als gemeente hebben we nog aanvullende lokale
maatregelen genomen.
De afgelopen tijd heb ik met veel ondernemers en vertegenwoordigers van onze ondernemersverenigingen gesproken. Ik zie én
hoor hoe groot de impact is van de maatregelen op onze ondernemers, van ZZP-ers tot grote MKB-bedrijven, in eigenlijk alle sectoren wordt de impact dagelijks gevoeld.
Ondernemers hebben begrip voor de maatregelen die genomen worden, maar tegelijkertijd
ondervinden ze de negatieve gevolgen ervan. En dat is een hard gelag. Ik leef dan ook
enorm met onze ondernemers mee in deze bizarre tijd. Tegelijkertijd zie ik mooie initiatieven ontstaan. Onze ondernemers zijn creatief, bedenken plannen en hebben ideeën hoe
ze hun onderneming corona-proof kunnen maken. Hoe ze toch ondanks alle maatregelen
inkomsten kunnen genereren, het hoofd boven water kunnen blijven houden en vooral hoe
ze, als er weer wat meer mag, deze ideeën en plannen kunnen uitvoeren.

Dat kan gaan over de fysieke ruimte; meer éénrichtingsverkeer in winkels en winkelcentra
of over het tijdelijk uitbreiden van het vloeroppervlak van winkels en bedrijven zodat er
meer ruimte is voor de 1,5 meter afstand. Maar als gemeente denken we ook mee over
zaken die zich op de werkvloer zelf afspelen. Hoe geef je bijvoorbeeld invulling aan (meer)
thuiswerken? Hoe kunnen de werkprocessen doorgaan, waarbij voldaan wordt aan de 1,5
meter afstand tussen medewerkers? Met andere woorden hoe grijpt Corona ook in op je
bedrijfsvoering.
En zo zijn er ongetwijfeld nog veel meer vragen en ideeën. We denken hierin graag mee!
Op onze webpagina www.tubbergen.nl/ondernemers-zzpers vind je de link naar een digitaal
formulier waarop je kunt invullen welke ideeën en plannen er zijn. Vervolgens nemen wij
contact op om samen naar de mogelijkheden te kijken.
Helpende hand voor ondernemers
De Rijksoverheid heeft diverse maatregelen genomen om ondernemers in deze moeilijke
tijd te ondersteunen. Daar sluiten wij als gemeente Tubbergen ons bij aan door middel van
de volgende regelingen:
• Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen
• Uitstel opleggen toeristenbelasting
• Voedselbank ook toegankelijk voor ondernemers die aanvraag TOZO-regeling hebben
gedaan
• Faciliteren lokaal verkoopplatform www.koopintubbergen.nl
• Startende ondernemers actief informeren over begeleiding van MKB Plein
• Overleggen met ondernemersverenigingen
Neem contact met ons op

Graag nodig ik onze ondernemers uit om de ideeën en plannen zo vroeg mogelijk met ons,
de gemeente, te bespreken. Want dan kunnen we in een vroegtijdig stadium met jullie
meedenken. Wij willen jullie graag ruimte bieden waar dat kan, want ondernemers zijn belangrijk voor ons. Ze zorgen niet alleen voor werkgelegenheid, maar zijn ook van enorm
belang voor onze samenleving. Want ondernemers sponsoren bijvoorbeeld de plaatselijke
verenigingen en dragen bij aan evenementen en activiteiten waardoor onze kernen leefbaar
en levendig zijn, kernen zijn waar onze inwoners graag wonen. Ondernemers zijn essentieel
voor iedereen in de gemeente Tubbergen.
Samen met u willen we de schouders eronder zetten om er voor te zorgen dat jullie kunnen
blijven ondernemen, want: Ondernemen doe je samen!
Ik wens jullie de komende tijd veel sterkte, optimisme en vooral ook gezondheid toe.
Vriendelijke groet,

Wethouder
Ursula Bekhuis-Groothuis
06-51911069
u.bekhuis@tubbergen.nl

Bedrijfsconsulent
Bianca Menderink
06-20368668
b.menderink@noaberkracht.nl

Ursula Bekhuis-Groothuis
Wethouder

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?
Albergen, Vleerboersweg 8
KDD Mid-Summerparty op 5 september 2020
Reutum, Agelerweg 18

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
Reutum, Agelerweg 18
ontheffing stookverbod voor 2020,
30-04-2020
2021 en tot 1 mei 2022

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.

Beleidsadviseur
Ilse Nijmeijer (voor ondernemers in de vrijetijdsector)
06-23510098
i.nijmeijer@noaberkracht.nl

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, Ootmarsumseweg 189
het bouwen van een loods
03-05-2020
Reutum, Weustboerweg 5

het aanleggen van veeroosters

27-04-2020

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, Zenderseweg 42
het uitbreiden van een bedrijfshal
05-05-2020
Geesteren, Huyerensebroekweg 5

het bouwen van een schuur

05-05-2020

Reutum, Zoekeweg 18

het gebruiken van ruimten voor
bijeenkomsten, training/cursussen
en kleine besloten feestjes

05-05-2020

Tubbergen, Margrietstraat 20

het bouwen van een kapschuur

04-05-2020

Tubbergen, Wilhelminastraat 2

het maken van insteekparkeerhavens

06-05-2020
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Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen. Het
betreft het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Tubbergen, Huyerenseweg 3
het aanpassen van de bestaande mestmonovergister in een mestvergister
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.

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 mevr. R. Rietveld van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-62800.
Burgemeester en wethouders voornoemd.

Rechtsbescherming
Contactgegevens van de gemeente, ook voor het indienen van zienswijzen

Ruimtelijk beleid
Vastgesteld wijzigingsplan “Buitengebied, Haarbrinksweg 68 en 68a Geesteren”

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 op 5 mei 2020 is vastgesteld:

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.

het wijzigingsplan “Buitengebied, Haarbrinksweg 68 en 68a Geesteren”.
Het wijzigingsplan voorziet in een vergroting van de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen met 125% van de huidige maximaal toegestane oppervlakte. Daarnaast voorziet het wijzigingsplan in een gewijzigde situering van het bouwvlak
om zo de bouw van een opslagloods ten behoeve van het landbouwmechanisatiebedrijf
mogelijk te maken. De oppervlakte van het bouwvlak zelf wordt niet vergroot.

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.

Ter inzage
Het papieren exemplaar van het wijzigingsplan ligt met ingang van 13 mei 2020 t/m 24
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.BUIWPHAARBRW68-VG01. Het
plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.

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.

Beroep
Ingaande de dag na ter inzagelegging kan gedurende een termijn van zes weken tegen
het wijzigingsplan 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 wijzigingsplan bij de
gemeenteraad naar voren te brengen;
- belanghebbenden die het niet eens zijn met de door het college aangebrachte wijzigingen, indien en voor zover het plan gewijzigd is vastgesteld.
Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de

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.

