Dinsdag 9 juni 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!

Toekomst
Nu we weer een klein beetje mogen samenscholen, hebben we
besloten om de collegevergaderingen weer live te houden. Wel
op gepaste afstand van elkaar natuurlijk. Dus daar zaten we
vorige week op dinsdagochtend met ons vijven verspreid over
de raadszaal. De ramen open voor flink wat frisse lucht want
ook dat is goed tegen het virus, hoorden we van verschillende
virologen. Leuk om
elkaar na zo’n lange
tijd weer even in
het echt te zien.
Burgemeester Haverkamp was zelfs
zó blij dat ze een
heerlijke
zelfgemaakte taart meebracht, waarin maar
liefst zes pakjes
monchou
waren
verwerkt. Iedereen
die zich een beetje
bezig houdt met
bakken en lijnen,
kan zich voorstellen
hoe dat smaakt en
welk
effect
het
heeft. Maar het was
heerlijk.
Er stonden weer een
hoop besluiten op de
agenda en daarnaast
waren er ook genoeg
andere zaken die onze
aandacht verdienden.
Zoals de Week van de
Jonge Mantelzorgers.
Tijdens die week worden normaal gesproken overal in ons land
werden
activiteiten

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden: portemonnee met inhoud
Verloren: 2 portemonnees met inhoud

Zonder coronaproof kampeerplan
geen kampeerfeest
Het was een hele tijd spannend, maar het lijkt erop dat de Tubbergse Kampeerfeesten kunnen doorgaan. Vanaf 1 juli mag er gekampeerd worden, mits er goed rekening wordt gehouden met
de coronamaatregelen. Om ervoor te zorgen dat dit ook echt gebeurt, moeten jongeren tegelijk met de ondertekende spelregels
ook een ‘coronaproof kampeerplan’ inleveren bij de gemeente.
De zomer van 2020 ziet er voor veel mensen totaal anders uit dan anders. Er zijn geen festivals en verre vakanties zitten er niet in. Maar één
ding blijft hetzelfde en dat zijn de kampeerfeesten. Het is inmiddels een
echte traditie geworden: het begin van de zomervakantie vieren door het
samen kamperen met je vrienden. Hoewel het er lang naar uitzag dat de
kampeerfeesten niet door konden gaan, zijn de maatregelen nu zo versoepeld dat het kan, op voorwaarde dat de kampeerders zich strikt aan
de regels houden. “Best spannend”, vindt burgemeester Haverkamp. “Je
moet er niet aan denken dat één van de kampeerfeesten achteraf gezien
een besmettingshaard blijkt. Maar de huidige regels van het RIVM laten

georganiseerd voor jongeren die opgroeien met een zieke ouder,
broer, zus, of ander gezinslid. Dit jaar zijn de activiteiten vanwege de
coronamaatregelen vooral online. We hopen dat ook de jonge mantelzorgers in onze gemeente hier in de afgelopen week gebruik van
hebben gemaakt. Want al doen ze het met liefde en ervaren ze de
zorg voor een familielid misschien helemaal niet als echte ‘zorg’, juist
in deze coronatijd komt er toch veel neer op de schouders van jongeren met een zieke vader, moeder, broer of zus.
Een aantal van hen
heeft waarschijnlijk net
als honderden andere
jongeren in onze gemeente, examen gedaan. Een examen dat
door de omstandigheden zeker de geschiedenisboeken in zal
gaan. We willen iedereen die geslaagd is van
harte feliciteren. Grote
examenfeesten zitten
er nu misschien niet in,
maar gelukkig is er wel
ruimte voor bezoek van
familie of vrienden. En
ben je gezakt of heb je
een her? Dan wensen
we je veel sterkte en
succes bij de volgende
poging, dat gaat vast
helemaal goedkomen!

College van
Tubbergen

het toe en zelf vinden we ook dat met name de jeugd in de afgelopen
maanden al best veel aan sociale activiteiten heeft moeten missen. We
staan het dus toe, maar alleen wanneer ze zich echt heel goed aan de
coronamaatregelen houden.”
Om jongeren hierover serieus te laten nadenken, zijn kampeergroepen
verplicht een coronaproof kampeerplan aan te leveren, waarin ze nauwkeurig omschrijven met hoeveel jongeren ze gaan kamperen en op welke
manier zij dat veilig doen. “Je kan hierbij denken aan het slapen in afzonderlijke tentjes, zorgen voor voldoende desinfectiemiddelen, ervoor
zorgen dat je niet uit elkaars flesjes drinkt en niet allemaal in dezelfde
chipszak graait”, zegt raadslid Noortje Haarman, die namens de gehele
Tubbergse raad meedraait in de ambtelijke werkgroep Kampeerfeesten.
Of dat gebruikelijk is? “Nee, dat is het niet”, zegt Noortje. “Maar aangezien we in het kader van ‘bestuurlijke vernieuwing’ steeds op zoek zijn
naar manieren waarop we als gemeenteraad op een laagdrempelige manier in contact kunnen komen met onze inwoners, is het heel mooi om
dit op deze manier samen op te pakken.”
Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de wereld eruit ziet na 1 juli en
wat dan de maatregelen zijn. Er bestaat dus altijd een (kleine) mogelijkheid dat het kamperen toch geen doorgang kan vinden
Jongeren die van plan zijn om in de maand juli een kampeerfeest te houden kunnen de spelregels downloaden op de www.tubbergen.nl en deze
ingevuld en ondertekend inleveren voor 25 juni bij de balie van het gemeentehuis. Daarnaast moet een coronaproof kampeerplan worden ingeleverd. Dit is verplicht: zonder kampeerplan geen kampeerfeest.
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Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de Raadscommissie
De raadscommissie komt in een openbare vergadering bijeen op maandag 15 juni 2020
om 19.30 uur in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen. In verband met de coronamaatregelen kunnen we geen publiek ontvangen. De vergadering wordt live uitgezonden via bestuur.tubbergen.nl. De commissie bereidt de maandelijkse raadsvergadering voor
en verzamelt alle informatie die de raad nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen.
Belangstellenden kunnen gedurende maximaal vijf minuten het woord voeren over de onderwerpen op de agenda. Wie het woord wenst te voeren kan dat dit op de dag van de
vergadering vóór 12.00 uur melden bij de griffier. 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 vindt u op de gemeentelijke website www.tubbergen.nl, onder Gemeenteraad >vergaderingen (https://bestuur.tubbergen.nl/).
Agenda
1.
Opening en vaststellen agenda.
2.
Mededelingen.
3.
Informatie vanuit het college.
4.
Rondvraag.
Ter voorbereiding op de raadsvergadering
5.
Vaststellen bestemmingsplan Denekamperweg 78 en 80 Tubbergen.
6.
Vaststellen bestemmingsplan Ootmarsumseweg 283, 283a en 283b
Fleringen.
7.
Motie Starterswoningen.
8.
Aankoop grond Harbrinkhoek-Mariaparochie.
9.
Herontwikkeling Verdegaalhal.
10.
Sluiting

Agenda
1.
Opening en vaststellen agenda.
2.
Mededelingen.
3.
Informatie vanuit het college.
4.
Presentatie factsheet standcijfers werkloosheid.
5.
Rondvraag.

Actualiteiten
Ingekomen aanvraag

Ter voorbereiding op de raadsvergadering
6.
Verzoek versterking eigen vermogen Enexis.
7.
Opheffing GR Soweco.
8.
Jaarstukken 2019 Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen.
9.
Programmabegroting 2021 Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen.
10.
Jaarstukken 2019 gemeente Tubbergen.
11.
Perspectiefnota 2021 gemeente Tubbergen.
12.
Sluiting

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?
Fleringen, Ootmarsumseweg 251
drank- en horecavergunning

Openbare vergadering van de Raadscommissie

Tubbergen

De raadscommissie komt in een openbare vergadering bijeen op donderdag 18 juni 2020
om 19.30 uur in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen. In verband met de coronamaatregelen kunnen we geen publiek ontvangen. De vergadering wordt live uitgezonden via bestuur.tubbergen.nl. De commissie bereidt de maandelijkse raadsvergadering voor
en verzamelt alle informatie die de raad nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen.
Belangstellenden kunnen gedurende maximaal vijf minuten het woord voeren over de onderwerpen op de agenda. Wie het woord wenst te voeren kan dat dit op de dag van de
vergadering vóór 12.00 uur melden bij de griffier. Het is mogelijk dat er onderwerpen aan
de voorlopige agenda worden toegevoegd of daarvan worden afgevoerd. De meest actuele

ontheffing parkeerschijfzone

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.
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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
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
Geesteren, Vermolenweg 18
het plaatsen van een
09-04-2020
dakkapel en het huisvesten van arbeidsmigranten

Ruimtelijk beleid
Vastgesteld (veeg)bestemmingsplan
“Kernen gemeente Tubbergen”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 25 mei 2020 heeft
vastgesteld:
het “(veeg)bestemmingsplan Kernen Gemeente Tubbergen”.
Het bestemmingsplan betreft een actualisatie van alle kernen van de gemeente Tubbergen.
Het (veeg)bestemmingsplan Kernen Gemeente Tubbergen heeft tot doel aanwezige omissies in bestaande bestemmingsplannen te repareren, vergunde ontwikkelingen mee te
nemen, bedrijfsmatige kamerverhuur binnen de bestemming wonen uit te sluiten en voorziet in verruimingen/aanpassingen uit het traject “deregulering planregels”:
Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen aangebracht. De wijzigingen zijn:
Het opnemen van de volgende onherroepelijke bestemmingsplannen:
• Bestemmingsplan Mekkelenbergweg 3-5 Harbrinkhoek (vaststellingsdatum 18-6-2018)
• Wijzigingsplan Albergen, Hinvertsweg 25 (vaststellingsdatum 28-8-2018)
• Uitwerkingsplan Weemselerveld Zuid fase 3 (vaststellingsdatum 29-10-2018)
• Bestemmingsplan Geesteren, Harmelinksweg 3 (vaststellingsdatum 25-3-2019)
• Bestemmingsplan Uitbreiding tante Sien te Vasse (vaststellingsdatum 25-3-2019)
• Bestemmingsplan Tubbergen, De Marke-Bizetstraat (vaststellingsdatum 8-7-2019)
• Bestemmingsplan Albergen, Ootmarsumseweg 94 (vaststellingsdatum 28-3-2018)
• Bestemmingsplan Tubbergen, Haarweg 5 (vaststellingsdatum 26-11-2018)
Het opnemen van de onherroepelijke vergunde ontwikkelingen (met een buitenplanse afwijking) op de volgende percelen:
• B. Meenweg 29 Fleringen
• Hobergenstraat 4a Albergen
• Julianastraat 16 Tubbergen
• Reutummerweg perceel L 9682 en K9683 (deels) Tubbergen
• Oranjestraat 10-14 Tubbergen
• De Rietakker kavel 7 en 7a Vasse
De uitsluiting van bedrijfsmatige kamerverhuur is eveneens opgenomen in de algemene
gebruiksregels (artikel 42)
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 10 juni t/m 22 juli
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.VEEGPLANKERNEN-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 ge
bracht;
- 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 ge
meenteraad 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.
Vragen?
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. T. Snoeijink van het
organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Vastgesteld bestemmingsplan “Parapluplan woningen
in centrum dorpskernen”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 25 mei 2020 heeft
vastgesteld:
het bestemmingsplan “Parapluplan woningen in centrum dorpskernen”.
Het bestemmingsplan voorziet in een maximalisatie van (boven)woningen bij de bestemmingen Centrum, Detailhandel en Horeca in de kernen Tubbergen, Albergen en Geesteren.
Voor de overige kernen (Fleringen, Manderveen, Reutum, Harbrinkhoek/Mariaparochie,
Langeveen en Vasse) geldt deze maximalisatie voor de bestemming Horeca.
Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen aangebracht. De wijzigingen zijn:
• De toevoeging van een binnenplanse afwijking in de planregels om medewerking te
kunnen verlenen aan een concrete aanvraag om omgevingsvergunning, indien onder
meer wordt voldaan aan de woonvisie.
• Aanpassing van artikel 1 hierin is het begrip bijzondere woonvorm toegevoegd en het
begrip huishouden aangevuld conform de begripsomschrijvingen in het (veeg)bestem
mingsplan kernen gemeente Tubbergen.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 10 juni t/m 22 juli
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.BPPARAPLUWONINGEN-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 ge
bracht;
- 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 ge
meenteraad 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.
Vragen?
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. T. Snoeijink van het
organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.
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.

