Dinsdag 16 juni 2020

Tubbergen
voor u!

Gemeentehuis:
Raadhuisplein 1,
Tubbergen
(0546) 62 80 00

Overzicht spreekuren Tubbergen:
enkel telefonisch!

Meldlijn:
(0546) 62 80 00

Spreekuren in het gemeentehuis in Tubbergen

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

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

Spreekuur

Tijdstip & Contactgegevens

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 9.00 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: geldbedrag, fiets, portemonnee met inhoud
Verloren: gehoorapparaat

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:

Spreekuren op een andere locatie in Tubbergen

Spreekuur

Tijdstip & Contactgegevens

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 tot 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 9.00 tot 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

Nest eikenprocessierups op drukbezochte
plek? Doe een melding bij de gemeente!
Ondervindt u overlast van de eikenprocessierups in gemeentelijke bomen?
Dan kunt u een melding maken op onze website www.tubbergen.nl/melding-openbare-ruimte. Lukt het niet digitaal? Dan mag u ook bellen naar
0546 628000. Beschrijf zo duidelijk mogelijk de locatie van de boom met
eikenprocessierups. Een medewerker van de gemeente beoordeelt vervolgens of bestrijding nodig is. Ook nesten die uit de boom zijn gevallen kunnen nog overlast geven. Pas op en meld zo’n nest ook bij ons.
We bestrijden niet overal
We bestrijden alleen op plekken waar een verhoogd risico geldt. Dit is op
drukke plaatsen binnen de bebouwde kom (centra, fietspaden) of bij risicoplekken (speelplaatsen, scholen en verzorgingstehuizen). Alleen bij uitzondering bestrijden we ook buiten de bebouwde kom, bijvoorbeeld bij
(picknick)banken. Deze bestrijding vindt overdag plaats, omdat de rupsen
zich dan in hun gezamenlijke nesten bevinden. De verwijdering kan enige
verkeershinder veroorzaken.
Voorkom klachten
De haren van de eikenprocessierups kunnen bij harde wind uit de nesten
waaien. Zet daarom op winderige dagen geen ramen open als er aangetaste
eiken in de buurt staan. Hang ook geen was onder of vlakbij de eiken om
te drogen en probeer tijdens een fietstocht of wandeling plekken waar zich
nesten van de eikenprocessierupsen bevinden, te vermijden.

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

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 16 juni 2020

Er gebeurt hier niks

Eenmaal per 75 jaar vieren we 75
Jaar Vrijheid. En dat is tegelijk de
enige kans om dit te herdenken.
Een grote teleurstelling dat ook dit
niet door kon gaan. Gelukkig vonden de TOF-scholen in onze gemeente toch manieren om de
vrijheid te herdenken. Eén van de
activiteiten is de gedichtenwedstrijd voor alle leerlingen van
groep 3 tot en met 8, waarvan
volgende week bekend wordt wie
de winnaar is. Spannend!

Er zijn mensen die vinden dat er niks
gebeurt in Tubbergen. In zekere zin
klopt dat wel. We staan al jaren in
de top 10 van de veiligste en gelukkigste gemeente, we zamelen het
best ons afval in en we hebben geen
spoorlijn, geen haven of vliegveld
waar we drukte of gedoe door hebben. Dus ja, in termen van drukte en
overlast gebeurt er hier niet zo heel
veel. Maar is dat erg, vragen we ons
af? Die rust maakt wel dat onze kinderen hier veilig kunnen opgroeien
en dat mensen hier graag komen om
zich te ontspannen. Aan de andere
kant gebeurt er op sociaal gebied
enorm veel. Of het nu gaat om burenhulp of een enorm evenement als
de Samenloop voor Hoop, mensen
staan altijd klaar voor elkaar.
Ook een mooi voorbeeld van iets waar
we in onze gemeente met ons allen voor
gaan is carnaval. Een feest waar heel
veel mensen het jaar rond mee bezig
zijn. Hoewel het nog even duurt voor het
2021 is, heeft het Carnavalsoverlegorgaan in de afgelopen week toch al een
eerste keer weer vergaderd. Een bijzondere vergadering, want hoewel de coronamaatregelen steeds meer versoepelen, is
de toekomst onzeker en kunnen we er niet klakkeloos vanuit gaan dat er in het komende jaar gewoon carnaval gevierd kan worden. Toch was de sfeer tijdens het overleg positief. De nadruk lag vooral op de mogelijkheden en creatieve ideeën om
alternatieve kleinschalige carnavalsactiviteiten te organiseren. Maar zover is het nog
niet, over het al dan niet doorgaan wordt pas een besluit genomen na de persconferentie van september.

College van
Tubbergen

Omgeving en milieu

Actualiteiten

Aanvraag omgevingsvergunning

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?
Harbrinkhoek, Haarbrinksweg 73
ontheffing stookverbod tot 1 mei 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
Albergen, Weversweg
Autocross Albergen op
08-06-2020
5 en 6 september 2020
Albergen, Weversweg

Nieuws waar we van opkeken was
een artikel over het feit dat er veel
meer reeën worden aangereden
doordat het sinds de coronacrisis
een stuk drukker is in de natuur.
Ook schijnt er volgens de Vogelbescherming opvallend meer aandacht te zijn voor vogels. Mensen
vragen zich opeens af welke vogels ze zien of horen. Ergens is
het wel triest dat er zo’n grote crisis voor nodig is om ons meer bewust te laten worden van de
natuur om ons heen. En voor het
groot wild dat zich opgejaagd
voelt is het ronduit zielig. Je zal
maar verjaagd worden uit je leefomgeving door allerlei tweebenigen
op
wielen
en
wandelschoenen. Namens de natuur vragen we u om een beetje zuinig te zijn op
onze flora en fauna. Om niets te verstoren, niets mee te nemen en niets achter te
laten. Eigenlijk waren die bordjes die vroeger in de bossen stonden zo gek nog niet:
‘Laat niet als dank voor t’ aangenaam verpoozen, de eigenaar van’t bosch de schillen
en de doozen’? Of is dit nu wel heel erg jeugdsentiment?

het schenken van zwakalcoholhoudende drank
tijdens Autocross Albergen
op 5 en 6 september 2020

08-06-2020

Harbrinkhoek, Haarbrinksweg 73

ontheffing stookverbod tot
1 mei 2023

10-06-2020

Hezingen, Hooidijk

Muziekfeest Hezingen op
10-06-2020
5 september 2020 Het betreft
een vergunning die voor een
periode van 2 jaar is verleend.

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.

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, omgeving Zenderseweg 42
het kappen van 13
04-05-2020
berken en iepen
Geesteren, Haarbrinksweg 43

het uitbreiden van
een woning

25-05-2020

Harbrinkhoek, Walboersweg, kavel 4

het bouwen van
een woning

30-05-2020

Hezingen, Maatmansweg 8

het verbouwen van
een bestaand bijgebouw

28-05-2020

Mander, gemeente Tubbergen
sectie C nr. 344 (Manderheide)

het omvormen van bos
naar heide

27-05-2020

Vasse, Denekamperweg 123

het plaatsen van 6
02-06-2020
lichtmasten langs sportveld

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, Hoofdstraat 37a
het omzetten van de
08-06-2020
bedrijfswoning naar een
reguliere woning met inwoning
Langeveen, Grensweg 1

het bouwen van een bijgebouw

04-06-2020
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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?
Albergen, Philippus
het intern veranderen van een bakkerij Nee
Robbenstraat 6a

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.

