Dinsdag 26 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)
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:

Tubbergen
voor u!

Gemeentelijke heffingen 2020
betalen vóór 29 mei 2020

juni 2020. Gedurende deze periode is deze weg afgesloten voor al het
doorgaande verkeer, de percelen blijven bereikbaar. Op 4 juni zijn de
percelen niet bereikbaar i.v.m. het aanbrengen van het asfalt.

Heeft u uw aanslag gemeentelijke heffingen 2020 al betaald? Voor het
merendeel van de aanslagen geldt als laatste vervaldatum 29 mei 2020.
Zorg ervoor dat de volledige aanslag vóór deze datum is voldaan. Betaalt
u niet op tijd, dan riskeert u een aanmaning. De aanslag wordt dan met
kosten verhoogd. Is betaling voor 29 mei niet mogelijk tref dan een betalingsregeling of vraag uitstel van betaling aan. Neem hiervoor contact
op met het team WOZ en belastingen. Wij kunnen voor een passende
oplossing zorgen.
E-mail: gemeente@tubbergen.nl,
telefoonnummer: 0546-628000.

Tubbergen - Oldenzaalseweg
Vanaf de Boskampstraat wordt de weg voorzien van nieuw asfalt. De
werkzaamheden staan gepland van 2 t/m 5 juni 2020. Gedurende deze
periode is deze weg afgesloten voor al het doorgaande verkeer, de percelen blijven bereikbaar. Op 2 juni zijn de percelen beperkt bereikbaar
en op 3 en 4 juni niet bereikbaar, i.v.m. het aanbrengen van het asfalt.

Doet u mee met automatische incasso dan wordt de aanslag maandelijks
automatisch van uw rekening afgeschreven. Bovenstaande is dan op u
niet van toepassing.

Wegwerkzaamheden
Reutum en Tubbergen
Reutum - Voetpad
Het voetpad tussen de Elsmaat en de Klumperstraat wordt voorzien van
nieuw asfalt. De werkzaamheden staan gepland van 29 mei t/m 12 juni
2020. Gedurende deze periode is het voetpad afgesloten.

Tubbergen - L. von Bönninghausenstraat
Het weggedeelte tussen de Galvinastraat en de Nobelstraat wordt voorzien van nieuw asfalt. De werkzaamheden staan gepland van 2 t/m 5
juni 2020. Gedurende deze periode is deze weg afgesloten voor al het
doorgaande verkeer, de percelen blijven bereikbaar. Op 2 juni zijn de
percelen beperkt bereikbaar en op 4 juni niet bereikbaar, i.v.m. het aanbrengen van het asfalt.

Blijf op de hoogte van het nieuws
uit Tubbergen!
Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram
Facebook: Gemeente-Tubbergen,
Twitter: @Gem_Tubbergen,
Instagram: gemeentetubbergen

Reutum – Nieuwemaatsweg
Het weggedeelte tussen de Kerkstraat en de Stroveldsweg wordt voorzien van nieuw asfalt. De werkzaamheden staan gepland van 2 t/m 19

‘Onze 1,5 meter 2020’
Soms hoor, zie of lees je dingen die onbegrijpelijk lijken.
Waarbij je denkt: ligt het nu aan mij dat ik dit niet snap of is
het echt te gek voor woorden? Neem bijvoorbeeld de oproep
van onze minister president (over het algemeen toch een wijs
en verstandig man) aan de jongeren in ons land: "Ga het
schoolhoofd in de weg zitten, als die iets besluit waar je het
niet mee eens bent. Hetzelfde geldt voor het buurthuis of de
sportschool. Begin de revolutie van onderaf."

Het idee van jongeren oproepen om mee te denken over de inrichting
van de 1,5 meter-samenleving juichen wij toe. Maar de boodschap op
deze manier brengen aan een groep die het inmiddels helemaal gehad
heeft met corona, is wel een klein beetje een lont in een kruitvat steken. Ook geen fijn signaal naar al die schoolhoofden die keihard hebben gewerkt om het onderwijs ondanks de coronamaatregelen,
gewoon door te laten gaan. En ook niet richting al die sportverenigingen die er alles aan doen om de jeugd met alle beperkingen toch lekker te laten bewegen en sporten.
Hoewel wij als college ook zeker wel houden nieuw, anders
en buiten de paden denken, zijn wij meer van de evolutie,
dan van de revolutie. Ook bij evolutie is er sprake van verandering, maar dan meer geleidelijk. Verandering vanuit
een wisselwerking waarin mensen samen iets nieuws in
gang zetten. Mijn Dorp 2030 is een goed voorbeeld van een
evolutie. Een aantal jaren geleden in het klein begonnen
en langzaam uitgegroeid tot een manier van samenwerken
tussen inwoners, ondernemers, jeugd, gemeente, raadsleden en college. We hopen straks op diezelfde manier ook
samen met elkaar ‘Onze 1,5 Meter 2020’ te kunnen ontwikkelen. Een samenleving waarin we met elkaar zoveel
mogelijk mooie, leuke, goede en gezellige dingen kunnen
blijven doen, maar dan wel op 1,5 meter afstand.
Maar zover is het jammergenoeg nog niet. Eerst maar eens
wachten op de noodverordening, die zoals het er nu naar
uitziet, rond 29 mei gereed zal zijn. Pas dan weten we wat
in de komende periode wel en niet mag en kunnen we spijkers met koppen slaan.
College van Tubbergen
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Tubbergen officieel
Actualiteiten
E- mailservice en app “Berichten over uw buurt”
Wilt u een bericht krijgen over bijvoorbeeld vergunningen, bouwplannen, bestemmingsplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt of in de hele gemeente? Dan kunt u:
•
zich aanmelden voor de e-mailservice; dan krijgt u een e-mail telkens als er een
publicatie is;
•
de nieuwe app voor smartphone of tablet installeren. Deze app is beschikbaar voor
Apple (iOS), Android en Windows.
U kunt zelf instellen welk type berichten u wilt ontvangen en binnen welke straal om uw
huis of bedrijf. Inschrijven kan via www.overuwbuurt.overheid.nl. Via deze link kunt u ook
op het internet informatie opvragen zonder dat u bent ingeschreven. Dat kunt u dan doen
door het opgeven van uw postcode.

Omgeving en milieu

Langeveen, Vasserdijk 75

het tijdelijk plaatsen van 2 hallen/
tenten

19-05-2020

Reutum, Nieuwematenweg 22

het bouwen van een schuur ter
vervanging van een bestaande
schuur

19-05-2020

Tubbergen, Chopinstraat 9

het bouwen van een erker

18-05-2020

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
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
Fleringen, B. Meenweg
het kappen van een eik
19-05-2020
Fleringen, Oldenzaalseweg nabij nr. 98 het kappen van 14 bomen

20-05-2020

Harbrinkhoek, Almeloseweg 77

het bouwen van een woning

14-05-2020

Harbrinkhoek, Haarbrinksweg 73

het kappen van een eik

20-05-2020

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.

