Dinsdag 19 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.

Tubbergen
voor u!

Plastic om bomen helpt niet tegen
eikenprocessierups

Om verschillende eikenbomen in de gemeente Tubbergen is op
eigen initiatief van inwoners plastic folie gewikkeld met de bedoeling om overlast door de eikenprocessierups te voorkomen.
Het Kennisplatform Processierups (www.processierups.nu) heeft
onderzocht of het plastic effect heeft en het antwoord is, helaas,
nee. We raden u daarom af om plastic om de eikenbomen te wikkelen.
Waarom helpt plastic folie niet?
De rupsen komen in het voorjaar uit de eipakketjes die hoog in de eikenboom zijn gelegd. Daar eten ze van de bladeren. Ze hoeven dus niet
in of uit de boom. Het idee achter plastic is dat de folie de looproute van
de rupsen zou blokkeren. Dat is dus niet het geval.

Storingen
openbare ruimte,
buiten kantooruren:
tel. 06 54 97 59 91
(uitsluitend voor
spoedeisende zaken)

Verwijder het plastic
We zien dat het plastic op sommige plaatsen alweer loslaat en zo in de
natuur terechtkomt. Dit zorgt voor zwerfafval, maar erger nog; dieren
kunnen het binnen krijgen, raken erin verstrikt of worden er ziek van.
En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Heeft u plastic aangebracht om
een eikenboom? Dan verzoeken we u vriendelijk om deze te verwijderen.
Doe hierbij voor de zekerheid dichte kleding en handschoenen aan.

Storingen riool(gemaal)
Tel: 06 54 93 38 82
(24 uur via gemeente
lijke storingsmonteur)

Rood-wit lint om eikenboom? Hiervoor is het!
De gemeente start eind mei/begin juni met de curatieve bestrijding van
de eikenprocessierups. Dit houdt in dat we nesten van de eikenprocessierups gaan wegzuigen uit gemeentelijke eiken. Om de bestrijder duidelijk te maken om welke eiken het gaat, markeren wij deze bomen met
een rood-wit lint. Dit lint wordt direct na de bestrijding verwijderd.

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:

Eikenprocessierups in uw eigen eikenboom?
Als u in uw eigen tuin eikenprocessierupsen heeft, ga dan niet zelf de
rupsen bestrijden. De rups laat extra brandharen vrij als het dier zich
bedreigt voelt. De minuscuul kleine brandhaartjes kunnen jeuk en huiduitslag veroorzaken, of in uw oog of keel terechtkomen. Ga dus niet aan
de slag met verfafbrander of stofzuiger, maar huur een deskundig bedrijf
in.

Worsteling
De coronamaatregelen zijn iets
versoepeld. Daar waren we in de
eerste instantie heel blij mee, maar
in de praktijk is het er niet gemakkelijker op geworden. Er moet worden gewoekerd met ruimte in
bedrijven, sportcentra en op straat.
Want consequent 1,5 meter afstand houden blijkt in de praktijk
lang niet zo eenvoudig als in theorie. Dat geldt ook voor onze eigen
organisatie. Ook wij worstelen met
allerlei vragen. Mag er nu wel of
niet op kantoor gewerkt worden?
Kunnen de raadsvergaderingen,
vergaderingen of afspraken met inwoners alweer live?
In de privésituatie is het al niet veel anders. Ga je nu wel of niet naar
de verjaardag van een familielid of goede vriend? Wel of niet op bezoek bij je ouders? Burgemeester Haverkamp vindt het moeilijk, ze
wil niet degene zijn die een ander besmet. Dus houdt ze zich strak
aan de regels en blijft ze zoveel mogelijk thuis. Ook om te sporten.
Want een groepsles van de sportschool kan tegenwoordig ook digitaal.
Hoewel het hartstikke leuk is om je groepsgenoten via je computerscherm zwetend op een matje te zien liggen, heeft de burgemeester
haar eigen webcam toch maar even op zwart gezet, want er zijn grenzen. Of ze nu wel of niet fanatiek heeft meegedaan, werd daarom de
grote vraag. Maar het feit dat ze inmiddels 13,5 kilometer kan joggen
en een nieuwe jurk in een kleinere maat kon kopen (natuurlijk in een
lokale winkel) zegt natuurlijk genoeg…

Bestrijding door gemeente
De gemeente Tubbergen heeft de eikenprocessierups onlangs preventief
bestreden met een biologisch middel en start binnenkort ook met het
wegzuigen van nesten. Hiermee proberen wij de plaagdruk voor u zo
laag mogelijk te houden. Kijk voor meer informatie over de aanpak op
onze website.

Gewijzigde afvalinzameling op
tweede pinksterdag
Op 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 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 Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei, en op
vrijdag 22 mei is het gemeentehuis gesloten.

Met twee examen-doende kinderen, zou
wethouder Bekhuis normaal gesproken
druk zijn geweest met het organiseren
van examenfeestjes, maar het is nog
maar de vraag wanneer de diploma-uitreiking gaat plaatsvinden. Ook het feestje
van haar broer en schoonzus die allebei
50 worden, gaat niet door, tot grote teleurstelling van de familie. Al blijkt het
maken van leuke filmpjes en andere verrassingsacts best een leuk alternatief.
De man en bijna volwassen zoons van gemeentesecretaris Jolande zijn zó blij dat
ze weer buiten mogen sporten, dat ze in
hun tweede jeugd terecht zijn gekomen.
Ze zijn dolblij. Voor haar geldt hetzelfde,
maar vooral omdat het af en toe ook
heerlijk is om het huis even voor jezelf alleen te hebben.
Wethouders Berning en Volmerink hebben allebei nog kleine kinderen
en zitten daardoor met hele andere vraagstukken. Wethouder Volmerink had verwacht dat het rustiger zou worden als zijn kinderen weer
naar school zouden gaan, maar dat blijkt niet zo te zijn. Het is echt
weer even wennen aan de oude regelmaat van het halen en brengen
van en naar school en sportclubjes. Wethouder Berning moest op zoek
naar broodtrommels en drinkbekers, waar had ze die ook alweer opgeborgen? En dan die eerste schooldag. Je kleuter die je vanwege de
coronamaatregelen niet meer naar binnen mag brengen en die je dan
helemaal in haar eentje dat grote schoolplein over ziet lopen, op weg
naar de ingang. Voor haar als moeder misschien wel net zo spannend
als voor haar dochter. Kortom, iedere fase van de coronatijd heeft
weer zo zijn eigen uitdagingen. Dat maakt van voorjaar 2020 een periode om nooit te vergeten.
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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. 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/informatie-coronavirus houden we u ook zoveel mogelijk op de hoogte van actuele informatie.
Actuele informatie
Actuele informatie over het coronavirus, de ontwikkelingen en de landelijke
maatregelen wordt onder andere gecommuniceerd via het NOS 20.00 uur journaal. U kunt ook informatie vinden op teletekstpagina 715.
Uitgebreide informatie en het antwoord op veel vragen kunt u ook vinden op
de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu:
www.rivm.nl/coronavirus en op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. Heeft u geen internet en heeft
u vragen, of kunt u het antwoord niet op internet vinden, dan kunt u contact
opnemen met de GGD: Bel het landelijke informatienummer 0800-1351, tussen
8:00 en 22:00 uur.
Maatregelen
Het is erg belangrijk om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk
tegen te gaan. Daarom gelden er maatregelen. Een weergave van de belangrijkste maatregelen vindt u op de afbeelding bij deze tekst. Alle geldende maatregelen
kunt
u
vinden
op
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-covid-19 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
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. De noodopvang
voor kinderen van ouders in cruciale beroepen blijft. Meer informatie vindt u
op www.rijksoverheid.nl.
Hulp of een luisterend oor nodig?
Er is een speciale corona Hulplijn, die de gemeente samen met Stichting Welzijn
Tubbergen Dinkelland heeft opgezet. Deze telefoonlijn is voor mensen die wat
hulp kunnen gebruiken, of juist hulp willen bieden. Heeft u een initiatief dat
ook mensen helpt? Laat het de Hulplijn vooral weten. Daarnaast is de Hulplijn
er ook voor opvoedvragen, mantelzorgondersteuning, behoefte aan een luisterend oor, adviezen of informatie. De sociaal werkers ondersteunen, adviseren

en helpen waar nodig.
De hulplijn is op werkdagen bereikbaar van 09.00-17.00 uur op het telefoonnummer: 085 051 40 58 of per mail op sociaalteamtubbergen@wijindebuurt.nl.
Luisterlijn
Zit u door het coronavirus veel alleen thuis? Of voelt u zich ongerust of alleen?
U kunt hierover praten met een vrijwilliger van de Luisterlijn.
De Luisterlijn is anoniem te bereiken via 0900 0767 (lokaal tarief). De Luisterlijn biedt een luisterend oor, maar is er niet om medische vragen te beantwoorden. Op www.luisterlijn.nl is er ook de mogelijkheid om met vrijwilligers te
mailen of chatten.
Het Rode Kruis
Het Rode Kruis heeft een hulplijn voor een luisterend oor. Deze hulplijn is speciaal voor kwetsbaren en ouderen die in quarantaine of thuisisolatie zitten en
extra hulp kunnen gebruiken. Het telefoonnummer is 070-4455888.
Vermoeden huiselijk geweld
We blijven deze periode zoveel mogelijk thuis. In veel huishoudens gaat dit
goed, maar in sommige situaties lopen de spanningen thuis op. Veilig Thuis
Twente en de gemeente vinden dat een veilig thuis onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Kijk niet weg, blijf betrokken, houd contact, wees alert. Let
op elkaar als je vreemde signalen ziet. Meer informatie en wat u kunt doen
leest u op www.tubbergen.nl/informatie-coronavirus. Of neem contact op met
Veilig Thuis Twente via 0800-2000 (24/7 bereikbaar).
Compensatie voor ondernemers
Het coronavirus en de maatregelen die nodig zijn hebben ook gevolgen voor
veel ondernemers. Het kabinet heeft daarom besloten om uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Ook de gemeente heeft steunmaatregen voor
ondernemers. Op onze website vindt u alle actuele informatie voor ondernemers: www.tubbergen.nl/informatie-coronavirus.
Compensatie maatschappelijk vastgoed
Er is ook compensatie is voor (sport)verenigingen, culturele organisaties en
stichtingen, kulturhusen en ander maatschappelijk vastgoed. Op onze website
vindt u hiervan een overzicht www.tubbergen.nl/informatie-coronavirus.

Tijd om te
klussen!
Bereid je huis voor
op de toekomst.

SAMEN IN ACTIE VOOR DUURZAME ENERGIE

Energie van Noordoost Twente -een initiatief van de
gemeente Dinkelland, Losser, Oldendezaal en Tubbergenheeft als doel om samen met inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties bij te dragen aan de energietransitie.

Wat kun je doen?

De energietransitie betekent dat we in heel Nederland zullen overstappen van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar

Probeer zoveel mogelijk energie te besparen. Energie die je

duurzame energie (zon, wind, biogas en aardwarmte). In Noordoost

niet gebruikt, hoeven we samen ook niet op te wekken. Boven-

Twente werken de gemeenten samen om dat voor elkaar te krijgen.

dien zie je deze besparing meteen terug op je energierekening!

Ook jij kunt je hierop voorbereiden.

✔ Vervang alle gloei- en halogeen-

✔ Ben je toe aan grotere klussen?

lampen door ledverlichting. Dit

Spouwmuurisolatie bespaart

levert een besparing op van € 35

veel energie! Bovendien voelt je

tot € 50 per jaar.

huis veel comfortabeler aan.

✔ Douche vijf minuten in plaats van

De investering is ongeveer € 800;

de gemiddelde negen minuten;
daarmee bespaar je jaarlijks € 60.

je bespaart er € 260 per jaar mee.

✔ Wist je dat de meeste warmte

✔ Door in een tochtig huis naden

uit huis via je dak ontsnapt?

en kieren te dichten, krijg je een

Dakisolatie is daarom een

comfortabeler huis en kan de

interessante investering. Met

thermostaat lager in plaats van

investering van € 4100 bespaar je

hoger. Scheelt je € 50 per jaar.

op jaarbasis € 600.

Ook radiatorfolie voorkomt dat
warmte naar buiten ontsnapt.

Bron: Woonbond

Voor meer tips:

energievannoordoosttwente.nl
n gedacht?
Hebben jullie hier al aakruisje.
Mooi! Zet hier een
Toepassing om energiezuinig te wonen

Help je ouders in actie komen!
Help je ouders met de overgang naar duurzame energie. Hoe? Kijk in jullie huis welke energiezuinige toepassingen je ouders hebben en kleur de kleurpraatplaat mooi in.
Deze kleurpraatplaat kan het hele jaar worden ingeleverd door er een foto van te maken en
samen met jouw persoonlijke gegevens te mailen naar info@energievannoordoosttwente.nl
o.v.v. kleurpraatplaatactie. Ieder half jaar wordt uit alle ingestuurde kleurpraatplaten de mooiste
ingekleurde beloond met een WakaWaka zaklamp.

@EnergieVanNOTwente

@EnergieNOTwente
energie_van_noordoosttwente
energievannoordoosttwente

1

Zonnecollectoren

2

Isolatie

3

Ventilatie

4

Tochtstrips

5

Tripple glas

6

Ledverlichting

7

Minder verlichting aan

8

Energiezuiniger wasdroger, wasmachine, TV en computer

9

Uitzetten standby-stand

10

Opladers uit stopcontacten

11

Laadpaal electrische auto

12

Subsidies, ﬁnancieringen en duurzaamheidsleningen
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VACATURE :
Lid Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen
Ziet u voortdurend kansen of beperkingen op het gebied van maatschappelijke zorg, jeugd en participeren in de samenleving? Heeft u hier ideeën over
en wilt u een bijdrage leveren aan oplossingen binnen dit thema? Dat kan
als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen. Wij geven gevraagd en
ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Tubbergen over alle onderwerpen die betrekking hebben op de
Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Participatiewet en de Jeugdwet met als gezamenlijk doel: het beleid beter afstemmen op de wensen en
behoeften van inwoners en het vergroten van de leefbaarheid van inwoners
in de gemeente Tubbergen.
Wie zoeken we?
Met ingang van 1 juni zijn we op zoek naar een nieuw lid die de rol van secretaris op zich gaat nemen. Als secretaris gaat u zich bezighouden met de
verslaglegging van vergaderingen, het bijhouden van mailcorrespondentie en
in- en uitgaande post. Het is een pré als u overweg kunt met social media.
Wat vragen we?
Het is van belang dat u ongeveer 8 uur per maand kunt besteden aan voorbereiding en bijwonen van vergaderingen, deelneemt aan relevante bijeenkomsten, werkgroepen en werkbezoeken. U woont in de gemeente
Tubbergen en bent niet werkzaam of betrokken bij een aanbieder in het sociaal domein.
Wat bieden we?
U kunt vooraf meedenken met beleidsvoorstellen binnen het sociaal domein
van de gemeente. Daarnaast kunt u brede kennis over het sociaal domein
opdoen en uitwisselen. Tevens krijgt u de mogelijkheid om een mooi netwerk
op te bouwen en als lid van de Adviesraad ontvangt u een vergoeding.

Tubbergen officieel
Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de gemeenteraad
De gemeenteraad komt in een digitale openbare raadsvergadering bijeen op maandag 25
mei 2020 om 19.30 uur. Het is mogelijk dat er onderwerpen aan de voorlopige agenda
worden toegevoegd of daarvan worden afgevoerd. De meest actuele agenda vindt u op de
gemeentelijke website www.tubbergen.nl, onder Gemeenteraad ->vergaderingen (
https://bestuur.tubbergen.nl/).
Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Vragenuurtje.
4. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 20 april 2020.
5. Vaststellen lijst ingekomen stukken.
Hamerstukken:
6. Vaststellen bestemmingsplan Almeloseweg 74 Tubbergen.
7. Vaststellen (veeg)bestemmingsplan kernen gemeente Tubbergen.
8. Vaststellen parapluplan kernen Tubbergen.
9. Verharden van een deel van de grensweg in Langeveen.
Bespreekstukken:
10. Begrotingen Verbonden Partijen 2021.
11. 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?
Tubbergen

Wat en wanneer?
ontheffing parkeerschijfzone

Tubbergen

ontheffing parkeerschijfzone

Tubbergen

ontheffing parkeerschijfzone

Verleende vergunning of ontheffing
Afgelopen periode zijn een of meer vergunningen en/of ontheffingen verleend. Belangheb-

Solliciteer!
Heeft u interesse in bovenstaande vacature?
Stuur dan uiterlijk 31 mei uw motivatiebrief met CV naar info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl gericht aan Sandrine Wermelink-Waaijer.
Indien gewenst kan voor meer inhoudelijke informatie over de vacature, via
genoemd mailadres, contact worden gezocht met Sandrine Wermelink-Waaijer, voorzitter van de Adviesraad.
Meer informatie over ons vindt u op: https://adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl/.
Ervaringen van een lid van de Adviesraad
Zes jaar geleden zag ik een advertentie in de krant met een vacature voor
de Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen toen nog WMO Adviesraad. Op latere leeftijd ben ik in de gemeente Tubbergen komen wonen maar ik heb
veel belangstelling voor alles wat er gebeurt in mijn directe leefomgeving.
Het leek mij een uitstekende manier om kennis te maken met de verschillende aspecten van het sociale vlak.
Wat gebeurt er hier op het gebied van onderwijs? Waar mag je aankloppen
voor hulp en voor zorg voor als het even niet zo goed gaat. Wie kan je helpen
als de kinderen niet functioneren volgens het geijkte patroon. Wat is de weg
om aan een scootmobiel te komen of als ik een aanpassing in huis nodig heb.
Plotseling valt mijn inkomen weg en is er dan ook ondersteuning bij het zoeken naar een nieuwe baan?
In een groep van 8 à 10 mensen allen werkzaam of betrokken bij het sociaal
domein heb ik de afgelopen jaren enorm veel geleerd van allerlei aspecten
van dit werkveld. Ik heb door mijn secretariaatsfunctie meer inzicht gekregen
in het functioneren van de gemeente, ik heb me kunnen bekwamen in ICT
en ik heb een netwerk kunnen opbouwen. Kortom een zeer waardevolle ervaring en daarom hoop en wens ik dat de lezer van deze tekst bij zichzelf
denkt: “Ja, eigenlijk is dit ook wel iets voor mij. Ik wil graag mijn steentje
bijdragen aan een betere samenleving”.
Reageer dan snel op de bovenstaande vacature.

benden kunnen een bezwaarschrift indienen bij het gemeentebestuur. Dat kan gedurende
6 weken na de verzending aan de aanvrager. Het betreft:
Waar?
Tubbergen

Wat en wanneer?
ontheffing parkeerschijfzone

Verzonden
08-05-2020

Tubbergen

ontheffing parkeerschijfzone

08-05-2020

Tubbergen

ontheffing parkeerschijfzone

08-05-2020

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?
Tubbergen

Wat houdt het besluit in?
Aan de Julianastraat twee parkeerplaatsen aanleggen en
deze aanwijzen als gereserveerde parkeerplaats uitsluitend
voor elektrische auto’s Noaberkracht Dinkelland Tubbergen.

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 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.

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?
Geesteren, Weitemansweg 26a

Project
het kappen van een eik en
het aanleggen van een uitrit

Ingekomen
04-05-2020

Langeveen, omgeving Grensweg

het verharden van een weg

06-05-2020

Tubbergen, Chopinstraat 9

het bouwen van een erker

30-04-2020

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 19 mei 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?
Albergen, Zuidesweg 7

Project
het aanleggen van een tweede weg

Verzonden
11-05-2020

Fleringen, Pastoor Boddestraat 35

het aanleggen van een uitrit

07-05-2020

Geesteren, Huyerenseweg 35

het bouwen van een tuinhuis/
overkapping

11-05-2020

Geesteren, Witteveensweg 11

het wijzigen van een bedrijf
Omgevingsvergunning Beperkte
Milieutoets

12-05-2020

Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Als gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan,
treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

Rechtsbescherming
Contactgegevens van de gemeente, ook voor het indienen van zienswijzen en bezwaarschriften:
Adres: Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen / Postbus 30, 7650 AA Tubbergen.
Telefoon: 0546- 628000 Fax: 0546- 628111 E- mail: gemeente@Tubbergen.nl.
Zienswijzen en bedenkingen
Zienswijzen en bedenkingen kunnen worden ingediend op een moment dat er nog geen
besluit is vastgesteld. Het gaat daarbij dus niet zozeer om rechtsbescherming maar om
een zorgvuldige voorbereiding van het nog te nemen besluit.
Bezwaar
Een bezwaarschrift wordt ingediend bij de instantie die het besluit genomen heeft. Als het
tijdig is ingediend, vindt op basis van het bezwaarschrift een heroverweging plaats. Die
heroverweging kan ertoe leiden dat een besluit wordt herroepen en dat in plaats daarvan
een nieuw besluit wordt genomen. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift staat beroep
open bij de bestuursrechter.

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide
procedure
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend. Het betreft het
navolgende project:
Plaats, adres
Project
Vasse, Hooidijk 15
het realiseren van 11 appartementen in bestaand
gebouw
De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is van toepassing. Daarom heeft eerst een ontwerpbesluit op
de aanvraag ter inzage gelegen. De vergunning is ten opzichte van dit eerder bekend gemaakte ontwerpbesluit ongewijzigd vastgesteld.
Met ingang van de dag na deze publicatie ligt het besluit met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Als u de
stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken.
Met ingang van de dag na terinzagelegging kan gedurende 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, door eventuele belanghebbenden:
- die, voor zover van toepassing, het niet eens zijn met wijzigingen ten opzichte van het
ontwerpbesluit;
- die eerder een zienswijze hebben ingediend met betrekking tot het ontwerpbesluit;
- die er niets aan konden doen dat zij niet eerder zienswijzen hebben ingebracht.

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.

IEDER KIND VERDIENT
EEN EERLĲKE KANS
Save the Children geeft in de hele
wereld kinderen een gezonde start, de
kans om te leren en we beschermen
ze tegen onrecht en gevaar. Wij doen
alles wat nodig is om het leven van
kinderen - en daarmee de toekomst
van onze samenleving - te verbeteren.
Niet alleen in geval van nood, maar
elke dag weer.

www.savethechildren.nl
Bashira, 10 jaar, Syrië

