Dinsdag 2 juni 2020
Gemeentehuis:
Raadhuisplein 1,
Tubbergen
(0546) 62 80 00

Meldlijn:
(0546) 62 80 00

Tubbergen
voor u!

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.

Voor het melden van
storingen, klachten over
openbare ruimte etc.

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

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

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.

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

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.

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:

Kamperen en terrasjes
Ondanks of misschien wel juist dankzij corona, lijkt het voorjaar om te vliegen. Het is alweer juni en de eerste vragen over
de kampeerfeesten druppelen langzaam binnen, waarvan de
belangrijkste natuurlijk is óf er deze zomer wel gekampeerd
mag worden. Zoals het er nu naar uitziet mag dat. Tenzij er
over een paar weken weer een uitbraak van het virus is en
daardoor de maatregelen weer worden aangescherpt. Maar
laten we daar even niet vanuit gaan.
Er mag dus gekampeerd worden, maar het moet wel op een veilige
manier. Zolang niemand precies weet hoe het virus zich ontwikkelt,
blijft het lastig om te bepalen wat nu echt veilig is of niet. Het enige
dat we zeker weten is dat maatregelen alleen goed werken als iedereen zich eraan houdt. En dat 1,5 meter afstand de kans op verspreiding een aanmerkelijk stuk vermindert. Vanuit die wetenschap en
maatregelen moeten we nu met elkaar heel langzaam werken aan wat
meer ruimte voor de toekomst.
Omdat we te maken hebben met iets dat vele malen groter en ongrijpbaarder is dan alleen onze gemeente, werken we daarin nauw
samen met de Veiligheidsregio Twente en de overige 13 Twentse gemeenten. Onze leidraad daarbij is de landelijke noodverordening. Uiteraard staan hierin de kampeerfeesten niet vermeld omdat dit iets
typisch Tubbergs is. Daarom willen we net als in de afgelopen jaren,
in nauwe samenwerking met de kampeerjeugd en hun ouders komen
tot creatieve oplossingen. Bij deze roepen we hen op om mee te denken en hun plannen en goede ideeën via kampeerfeesten@tubbergen.nl met ons te delen. Manieren waarmee we op een veilige manier,
binnen de kaders van de landelijke regels, de kampeerfeesten toch
door kunnen laten gaan.
Op het moment dat we dit schrijven ligt het Pinksterweekend nog voor
ons. Op maandag 1 juni mogen de horecagelegenheden ook weer
open. Net als alle andere stappen op weg naar meer ruimte, vinden
we het best spannend hoe dat zal gaan. We zijn in elk geval blij dat
in de Twentse noodverordening is opgenomen dat, nu horecagelegenheden binnen 30 gasten mogen bedienen, de terrassen groter mogen
worden dan voorheen het geval was. Mits het behapbaar blijft natuur-

Vanaf 2 juni verruimde openingstijden gemeente Tubbergen
In lijn met de versoepeling van de coronamaatregelen worden de openingstijden van onze balies burgerzaken ook verruimd. Let op, u kunt
nog steeds alleen op afspraak terecht.
Vanaf 2 juni zijn de openingstijden als volgt:
Maandag
8.30 tot 12.30 uur
8.30 tot 12.30 uur en 14.00 tot 16.30 uur
Dinsdag
Woensdag
8.30 tot 12.30 uur
Donderdag
8.30 tot 12.30 uur, 14.00 tot 16.30 uur en
17.00 tot 19.30 uur
Vrijdag
8.30 tot 12.30 uur
U kunt op onze website of telefonisch een afspraak maken.
Documenten afhalen
Het afhalen van documenten kan, ook alleen op afspraak, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis: ma t/m do van 8.30 tot 17.00 uur,
vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 17.00 tot
19.30 uur.
Telefonisch bereikbaar
Wij zijn telefonisch bereikbaar via (0546) 628000 of 14 0546, maandag
t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot
12.30 uur.

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden: Verloren: portemonnee, sjaal

lijk en het niet de afmetingen van een evenement krijgt. We hebben
er het volste vertrouwen in dat dit goed komt. In de afgelopen periode
hebben we veel gesprekken gehad met onze ondernemers en steeds
weer ervaren dat iedereen de maatregelen serieus neemt en heel gemotiveerd is zijn of haar dienstverlening zo in te richten dat risico op
verdere verspreiding van het virus zo klein mogelijk wordt. Laten we
nu de teugels weer wat losser mogen, ons ervan bewust blijven dat
we alleen samen, door ons te houden aan de maatregelen, het coronavirus het hoofd kunnen blijven bieden.

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. We vragen daarom uw begrip in het geval dat de informatie hieronder niet meer actueel is op het moment dat u dit leest.
Actuele informatie
Actuele informatie over het coronavirus, de ontwikkelingen en de landelijke maatregelen vindt u op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 en op www.rivm.nl/coronavirus. Op onze gemeentelijke
website www.dinkelland.nl/informatie-coronavirus houden we u ook zoveel mogelijk
op de hoogte van actuele informatie.
Heeft u geen internet dan kunt u informatie vinden op teletekstpagina 715. Heeft u
vragen en het antwoord niet op internet vinden, dan kunt u contact opnemen met de
GGD: Bel het landelijke informatienummer 0800-1351.

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 verkoudheidsklachten? 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.

Maatregelen
Het is erg belangrijk om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te
gaan. Daarom gelden er maatregelen. De belangrijkste basisregels zijn:
- Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
- Vermijd drukte (ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden).
- Schud geen handen.
- Was vaak uw handen met zeep.
- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
- 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig.
- Werk zoveel mogelijk thuis.
- Reis zo min mogelijk.
- Heeft u verkoudheidsklachten, blijf dan thuis en ziek uit. Laat anderen uw boodschappen doen of de hond uitlaten en ontvang geen bezoek.
- Heeft u verkoudheidsklachten én koorts, dan blijft u én uw huisgenoten thuis. Alleen
iemand die geen klachten heeft mag boodschappen doen.

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.

Alle geldende maatregelen kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

Noodopvang / school voor kinderen
Het voortgezet onderwijs gaat op 2 juni open. Scholen nemen maatregelen zodat 1,5
meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn. Het voortgezet speciaal onderwijs gaat ook op 2
juni open voor alle leerlingen. Ook hier nemen scholen maatregelen zodat 1,5 meter
afstand kan worden gehouden. Dit vergt maatwerk en zal in dit type onderwijs niet
altijd mogelijk zijn.

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. Ook het afhalen van een reisdocument kan alleen op
afspraak.

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.

Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer helemaal open, tenzij uit lopende onderzoeken
blijkt dat dit niet verantwoord is. De buitenschoolse opvang gaat ook per 8 juni weer
open. Kinderen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken
in het contract. Vanaf 8 juni is de noodopvang (avond/nacht/weekend) alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor kinderen van ouders die werken in de zorg.
Op 15 juni gaan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) weer beperkt starten met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling.
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.
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Bloemenzaad met een prachtige
boodschap
Tijdens de eerste weer-terug-naar-school-week schreven ruim 7000 basisschoolleerlingen in Noordoost-Twente een bloemenboodschap voor iemand
die in deze coronatijd wel een bloemetje gebruiken kan. De actie maakt deel
uit van de actie Bloemenlint in noordoost Twente.
De Groene Loper Losser-Oldenzaal deelde bloemenzaadmengsel uit aan de basisschoolkinderen in de Gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal. Naast
de zakjes bloemenzaad kregen de kinderen ook een ansichtkaart om met een bloementekening en lieve boodschap iemand een hart onder de riem te steken.
Kinderen van de scholen in onder andere Agelo, Tilligte, Denekamp, Mariaparochie,
Reutum, Albergen, Geesteren en Tubbergen zijn enthousiast aan de slag gegaan met
de kaarten en de zakjes. Ze hebben prachtige tekeningen gemaakt en mooie teksten
geschreven. Een van de kinderen schreef een kaartje voor haar ouders met de tekst
‘Lieve papa en mama, dankzij al jullie inzet kon ik in deze bijzondere tijd blijven
groeien’.

Maak jezelf blij, met vogels en vlinders
dichtbij!
Wordt u ook zo blij van vogels in uw tuin
of op uw balkon? Hangt u wel ’s een vetbol voor ze op? U kunt nog veel meer
doen.

•
•

•

Vogels voeren
Vogels houden van een gevarieerde tuin met inheemse planten en struiken, bessen, insecten, een lapje gras en liefst niet al te netjes. Daar vinden ze volop voedsel. U kunt
daarnaast het gehele jaar bijvoeren.
Nestkasten
Veel vogels gebruiken graag een nestkast. Niet alleen om in te nestelen; ze gebruiken
de kasten ook om in te slapen. Met een nestkast lokt u vogels naar uw tuin of balkon,
wat veel leuke bedrijvigheid met zich meebrengt. En met een groene, vogelvriendelijke
tuin, helpt u de vogels om hun jongen groot te brengen.
Tuininrichting
•
Kies voor haag of panelen met klimop, in plaats van een dichte schutting. Wilt u
toch een schutting plaatsen? Zet er dan veel klimplanten tegenaan, zodat vogels
zich kunnen nestelen. De juiste bloeiende klimplanten trekken ook veel vlinders en
andere insecten aan. Bijvoorbeeld klimop, dit is een van de laatst bloeiende planten
en trekt veel bijen en hommels aan. Klimplanten nemen weinig horizontale ruimte
in binnen de tuin, waardoor ze vrijwel in iedere tuin passen.

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?
Reutum, Oldenzaalseweg 169
ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023
het ontsteken van een paasvuur op 4 april
2021, 17 april 2022 en 9 april 2023

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, Oldenzaalseweg 169
ontheffing stookverbod tot
25-05-2020
1 mei 2023
het ontsteken van een
paasvuur op 4 april 2021,
17 april 2022 en 9 april 2023

•
•

Hang een insectenhotel op of kijk eens op internet voor een lijst met planten die
veel insecten aan trekken; het aanbod is reuze.
Laat in de winter wat blad liggen in de tuin. Dit is beter voor de plant en bodem en
er kruipen veel insecten tussen, die weer als voedsel kunnen dienen voor vogels.
En wat dacht u van egels die een winterverblijf maken van afgevallen bladeren.
Heeft u een gazon of bent u van plan een gazon aan te leggen? Plant er dan bollen
in. Deze bloeien vroeg en zijn een bron van nectar in het vroege voorjaar of aan
het einde van de winter.
Een plat dak van een schuur kunt u gebruiken om te ‘vergroenen’. Vetplanten
groeien goed op daken en zijn makkelijk toe te passen. Ze leveren een grote
bijdrage aan het trekken van insecten. Daarnaast zorgen ze voor verkoeling in uw
schuur of woning.
Zorg ervoor dat er water in uw tuin aanwezig is. Een kleine schaal met vers water
zorgt voor vogels en insecten die in uw tuin even komen ‘bijtanken’.
Wanneer u niet veel ruimte heeft om een tuin aan te leggen, kunt u altijd potten
met planten in uw tuin zetten. Planten die prima gedijen in een pot en ook veel
insecten aan trekken zijn bijvoorbeeld oleanders (Nerium oleander) of Afrikaanse
lelies (Agapanthus). Deze zorgen niet alleen voor meer insecten, ze zien er ook
prachtig uit en u kunt er elk jaar weer van genieten. Mits u ze in de winter vorstvrij
wegzet.

Ontdek de soorten in uw buurt
Bent u benieuwd welke vogelsoorten in uw
buurt voorkomen? Ga dan naar www.mijnvogeltuin.nl, doe de postcode-vogelcheck en
ontdek wat u voor deze soorten kunt doen.
Houd de lijst even naast de lijst van eikenprocessierups-eters, dan weet u welke vogels
u extra moet verwennen.
https://www.vogelbescherming.nl/mijn-vogeltuin/mijn-adviezen
Meer informatie
Meer informatie en handige tips over vogels voeren, nestkasten ophangen en het inrichten van een vogel- en vlinderrijke tuin, vindt u op: www.vogelbescherming.nl.

E- mailservice en app “Berichten over uw buurt”

Actualiteiten

Tubbergen, Veldweg 7

Het doel van het bloemenlint is duurzaamheid onder de aandacht brengen bij een
groot publiek en hen bewustmaken van het belang van natuur en milieu voor de mensen. Bij duurzaamheid hoort ook de zorg voor insecten in het algemeen en bijen in
het bijzonder. Toos Benneker, Natuur Milieu
Educatief Centrum De Höfte: “Maar bij duurzaamheid hoort ook zorgen voor elkaar. We
hopen dat veel (eenzame) inwoners met dit
initiatief een mooie kaart ontvangen en dat de
kinderen de bloemenzaden gaan zaaien,
zodat we ondanks alles toch een fleurige en
kleurrijke zomer krijgen met elkaar! Het belangrijkste is dat we naar elkaar omkijken,
zeker in deze coronatijd. Hopelijk is dit
kaartje een aanzet voor verder en nader contact. Ook na deze periode.”

•

Ten eerste trekt u meer vogels en vlinders
aan in uw tuin wanneer deze ‘groen’ is. Dus
veel planten en bomen, en weinig verharding. Een bijkomend voordeel is dat een
groene tuin ervoor zorgt dat water bij een
hevige plensbui sneller afgevoerd wordt, omdat planten via hun wortels veel water opnemen. Ook zorgt een groene tuin voor verkoeling in de hetere zomers. Bomen en struiken geven schaduw, en planten verdampen water door hun bladeren. Verschillende tips
voor een vogel- en vlinderrijke tuin, leest u hieronder.

Tubbergen, Veldweg 7

23 hectare bloemenzaad gezaaid
Dit voorjaar is door inwoners van Noordoost-Twente in totaal zo’n 23 hectare aan bloemenzaad gezaaid. De bloemenlintactie is een initiatief van de Groene Loper LosserOldenzaal. Het Twentse Noabers Fonds heeft de bloemenactie op de scholen
ondersteund.

25-05-2020

Wilt u een bericht krijgen over bijvoorbeeld vergunningen, bouwplannen, bestemmingsplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt of in de hele gemeente? Dan kunt u:
− zich aanmelden voor de e-mailservice; dan krijgt u een e-mail telkens als er een
publicatie is;
− de nieuwe app voor smartphone of tablet installeren. Deze app is beschikbaar voor
Apple (iOS), Android en Windows.
U kunt zelf instellen welk type berichten u wilt ontvangen en binnen welke straal om uw
huis of bedrijf. Inschrijven kan via www.overuwbuurt.overheid.nl. Via deze link kunt u ook
op het internet informatie opvragen zonder dat u bent ingeschreven. Dat kunt u dan doen
door het opgeven van uw postcode.

Omgeving en milieu
Aanvraag omgevingsvergunning
Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure. Er moet in principe binnen 8 weken op de aanvraag worden
beslist. Van de ontvangst van een aanvraag moet openbaar kennis worden gegeven. Het
is echter niet mogelijk naar aanleiding van die kennisgeving bezwaren of zienswijzen in te
dienen.
Bij de gemeente is binnengekomen een aanvraag - reguliere procedure - voor:
Waar?
Project
Ingekomen
Fleringen, Het Meiken
het bouwen van een woning
15-05-2020
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Harbrinkhoek, De Krön 3

het verbouwen van een
supermarkt tot kantoorpand

22-04-2020

Langeveen, Ossendijk 43

het plaatsen van een
opslagtank

26-05-2020

Tubbergen, Julianastraat 16

het plaatsen van handelsreclame

13-05-2020

Tubbergen, Veldwijk

het bouwen van een woning
20-05-2020
en het aanleggen van een inrit

Omgevingsvergunning; verlenging beslissingstermijn
Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure. Er moet dan in principe binnen 8 weken na ontvangst van
de aanvraag worden beslist. Maar die termijn kan zo nodig worden verlengd. Tegen een
beslissing om een termijn te verlengen kan alleen bezwaar gemaakt worden door degene
die daarbij een belang heeft dat los staat van het te nemen besluit.
Burgemeester en wethouders hebben de beslissingstermijn verlengd met betrekking tot
een aanvraag om omgevingsvergunning voor:
Waar?
Project
Ingekomen
Harbrinkhoek, Noordegraafsingel/
het bouwen van een Mariakapel
01-04-2020
Almeloseweg

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
Tubbergen, Binnenveldsweg 68
het bouwen van een
27-05-2020
vrijstaande woning

Meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer
Voor het “oprichten of veranderen” van bepaalde categorieën van inrichtingen is geen omgevingsvergunning vereist. Wel moet op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer
vooraf een melding worden ingediend en moeten landelijk vastgestelde voorschriften worden nageleefd. Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot deze bedrijven
wel nog zogenoemde “maatwerkvoorschriften” vaststellen. Een melding is ingediend voor
een inrichting te:
Plaats, adres
Betreft:
Maatwerk?
Geesteren, ’n Mös 4
het oprichten van een bedrijfshal
nee

Zienswijze
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzagelegging kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht
aan de gemeenteraad, postbus 30, 7650 AA Tubbergen en dienen voor het einde van de
termijn te worden ingediend dan wel per post te zijn bezorgd. Mondelinge zienswijzen kunt
u binnen bovengenoemde termijn indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt
met dhr. N. van Benthem van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000. Ook voor vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon
contact opnemen.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Vriezenveenseweg 76 Geesteren en Vikkersweg ong. Tubbergen”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Vriezenveenseweg 76 Geesteren
en Vikkersweg ong. Tubbergen”.
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet op basis van het gemeentelijk KGO-beleid in een
uitbreiding van de ter plaatse gevestigde betonfabriek. De investering in ruimtelijke kwaliteit vindt plaats aan zowel de Vriezenveenseweg 76 te Geesteren als aan de Vikkersweg
ong. te Tubbergen.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 3 juni 2020
gedurende zes weken voor eenieder 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.BUIBPVRIEZENVW76-OW01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website
www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Zienswijze
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzagelegging kan eenieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht
aan de gemeenteraad, postbus 30, 7650 AA Tubbergen en dienen voor het einde van de
termijn te worden ingediend dan wel per post te zijn bezorgd. Mondelinge zienswijzen kunt
u binnen bovengenoemde termijn indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt
met mevr. R. Rietveld van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000. Ook voor vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon
contact opnemen.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Rechtsbescherming

Geesteren, Langeveenseweg 129

het veranderen van de veehouderij

nee

Geesteren, Schollinksweg 14

het veranderen van diersoorten

nee

Contactgegevens van de gemeente, ook voor het indienen van zienswijzen

nee

en bezwaarschriften:
Adres: Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen / Postbus 30, 7650 AA Tubbergen.
Telefoon: 0546- 628000 Fax: 0546- 628111 E- mail: gemeente@Tubbergen.nl.

Tubbergen, Newtonstraat 18d

het starten van activiteiten

Meldingen artikel 10.52 Wet milieubeheer (mobiele
puinbreekinstallatie)
Ter voldoening aan artikel 10.52 van de Wet milieubeheer (Besluit mobiel breken bouwen sloopafval) zijn een of meer meldingen ingediend voor het mobiel breken van bouw- en
sloopafval. Deze kennisgeving is alleen informatief. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk.
Het betreft een melding voor:
Plaats, adres
Wanneer:
Langeveen, Ossendijk 25
het mobiel breken van puin in de periode van 28 mei
tot en met 30 mei 2020 gedurende twee werkdagen

Ruimtelijk beleid
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Ootmarsumseweg 273 Fleringen”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Ootmarsumseweg 273 Fleringen”
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet, op basis van het gemeentelijk KGO-beleid, in een
uitbreiding van de ter plaatse gevestigde houthandel.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 3 juni 2020
gedurende zes weken voor eenieder 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.BUIBPOOTMARSUMW273-OW01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website
www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.

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.

