Dinsdag 23 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:

Wegwerkzaamheden

Tubbergen
voor u!

In opdracht van gemeente Tubbergen gaat Strukton Civiel Noord & Oost op
onderstaande wegen (plaatselijk) een nieuwe slijtlaag aanbrengen. De
werkzaamheden staan gepland in de periode van 29 juni t/m 2 juli 2020
(week 27). De werkzaamheden zijn sterk weersafhankelijk waardoor er uitloop van de planning kan ontstaan.
Per wegvak duren de werkzaamheden kort; variërend van een half uur tot
4 uur. Tijdens de werkzaamheden zijn de percelen beperkt bereikbaar en
het verkeer wordt met verkeersregelaars begeleid of wordt omgeleid.
Plaats

Straat

Wegvak

Albergen

Weemselerweg

Ootmarsumsestraat tot betongedeelte

Geesteren

Bragersweg

Vinckenweg tot brug Koelenbeekweg

Geesteren

Weitemansweg

Gemeentegrens tot gemeentegrens

Langeveen

Bruinehaarsweg

Mandjesberg tot Iemenboersweg

Nutter*

Slenkteweg

Bovenesweg tot trafohuis

Vasse

Amsinksweg

Denekamperweg tot Kottinkkamp

Vasse**

Denekamperweg

Uelserweg tot komborden
Vasse(drempel)

Textielcontainers blijven gesloten tot
(minimaal) 1 september
Twente Milieu houdt de textielcontainers gesloten tot in elk geval 1 september. U kunt uw textiel tot die tijd thuis bewaren of naar een kringloopwinkel brengen.

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden: Verloren: pas

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

* in opdracht van gemeente Dinkelland
**De werkzaamheden aan Denekamperweg worden op 30 juni uitgevoerd
tussen 9.00 en 15.00 uur (e.e.a. afhankelijk van de weersomstandigheden). Het lokale verkeer wordt omgeleid via de Voortsweg – Uelserweg
(richting Tubbergen) en via de Uelserweg – Binnenveldsweg – Beekzijdeweg
(richting Vasse).

Mooie dingen
Wat was het fijn om vorige week weer live te vergaderen
met onze gemeenteraad. Niet alleen leuk om elkaar na zo’n
lange periode weer even in het echt te zien, maar ook beter
voor de besluitvorming. Tegen echte personen praat je toch
anders dan tegen een computerscherm. Wat we wel hebben ervaren, is dat 1,5 meter afstand houden in theorie
goed te doen lijkt, maar in de praktijk best lastig is. Het is
sowieso moeilijk in te schatten hoeveel 1,5 meter nu precies is. Gelukkig hebben we daar, dankzij onze buitendienst, nu een goed hulpmiddel voor: twee hoepels met elk
een doorsnede van 1,5 meter. Pas als je die omdoet en dan
in gesprek gaat met een andere persoon met dezelfde
hoepel, ervaar je hoe ver 1,5
meter is. Het ziet er volgens
sommigen een beetje raar uit,
die hoepels, maar voor de bewustwording is het een handig hulpmiddel.
Na weken thuis, letterlijk achter
de geraniums, heeft onze burgemeester vorige week ook weer
voor het eerst een 60-jarig
bruidspaar bezocht. Daarbij hield
ze zich streng aan de afstand en
heeft haar handen van tevoren en
na afloop schraal geboend met
desinfecterende handgel. Ook
heeft ze het gelukkige paar uiteraard geen hand gegeven, wat ook
wat onwennig voelde. Maar wat
was ze blij om gewoon weer eens
gezellig in gesprek te gaan met
echte mensen, in plaats van via
de computer. En dan ook nog

eens onder het genot van koffie met gebak. Dat geldt trouwens
voor ons allemaal. Het is fijn om weer mensen tegen te komen en
spontaan een praatje te kunnen maken, ook al is dat op afstand.
Het meest indrukwekkend van de afgelopen week was misschien
nog wel de naturalisatie van twee nieuwe Nederlanders. Het is telkens weer zo mooi om van deze mensen te horen waarom zij Nederland als hun nieuwe vaderland gekozen hebben. Iedereen heeft
weer een andere reden. Zo moest de één haar land achterlaten
voor de oorlog, terwijl de ander naar ons land kwam voor de
liefde. Hoe dan ook, ze zijn van harte welkom. Het is mooi dat
onze Tubbergse samenleving met elke naturalisatie weer wat meer
divers wordt.
Waar we ook heel blij mee
waren was het weer. Na
maanden van droogte, eindelijk weer regen. Misschien wel
wat veel opeens tegelijk, maar
wat fleurde de natuur ervan
op. Het zou mooi zijn als het
deze zomer iets vaker regent
dan in de voorgaande zomers,
maar helaas hebben we dat
zelf niet voor het zeggen. Hoe
dan ook, omdat verre vakanties er nog niet in zitten, gaan
we dit jaar met ons allen een
echte onvervalste Hollandse
zomer meemaken en dat is
voor de verandering ook weleens weer een keertje hartstikke leuk.
College van
Tubbergen
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Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de gemeenteraad
De gemeenteraad komt in een openbare raadsvergadering bijeen op maandag 29 juni 2020
om 17.30 uur, in de raadszaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen. 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. Vaststelling agenda.
3. Mededelingen.
4. Vragenuurtje.
5. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 25 mei 2020.
6. Vaststellen lijst ingekomen stukken.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jaarstukken 2019 Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen.
Programmabegroting 2021 Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen.
Jaarstukken 2019 gemeente Tubbergen.
Perspectiefnota 2021 gemeente Tubbergen.
Verzoek versterking eigen vermogen Enexis.
Opheffing GR Soweco.
Vaststellen bestemmingsplan Denekamperweg 78 en 80 Tubbergen.
Vaststellen bestemmingsplan Ootmarsumseweg 28, 283a en 283b Fleringen.
Motie Starterswoningen.

16. Aankoop grond Harbrinkhoek-Mariaparochie.
17. Herontwikkeling Verdegaalhal.
18. Rondvraag.
19. Sluiting.

Ingevolge de Wet Markt en Overheid (artikelen 25g t/m 25m van de Mededingingswet)
gelden voor overheden die economische activiteiten verrichten bepaalde gedragsregels om
concurrentievervalsing te voorkomen.
De raad kan besluiten dat bepaalde economische activiteiten worden uitgezonderd van de
werking van de Wet Markt en Overheid door deze aan te wijzen als zijnde een activiteit in
het algemeen belang. Dit is relevant om de PMD-inzameling bij maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk c.q. ideële instellingen door Renewi/ROVA via de route-inzameling mogelijk te maken.
Belanghebbenden kunnen hun inbreng leveren.
Het voorgestelde besluit wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden
kunnen in die periode hun zienswijzen naar voren brengen, waarmee er een extra waarborg
is dat hun belangen worden meegewogen. Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit voorgenomen besluit zienswijzen indienen
bij het college van Burgemeester en Wethouders. De zienswijzen moeten zijn gemotiveerd
en moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken, ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit.

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, B. Meenweg 27
het kappen van enkele eikenbomen 08-06-2020
Fleringen, nabij Herinckhaveweg 2

het plaatsen van een huiszwaluwtil

11-06-2020

Geesteren, Langeveenseweg 56a

het kappen van drie houtopstanden met o.a. fijnsparren en grove
dennen

05-06-2020

Ingekomen aanvraag

Langeveen, Hof van Plegt kavel 22

het bouwen van een woning

04-06-2020

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
Drive-in bioscoop op 6 september 2020

Manderveen, Vasserdijk 5

het bouwen van een woning ter
vervanging van een oude boerderij

11-06-2020

Tubbergen, Huyerenseweg 3

het aanleggen van een biogasleiding 12-06-2020

Tubbergen, nabij Uelserweg 83

het aanleggen van een uitrit

03-06-2020

Tubbergen, Newtonstraat sectie L
nr. 9101

het bouwen van een bedrijfshal

03-06-2020

Langeveen, Hardenbergerweg 190

het vernieuwen van een woning
en het verbouwen van een zorgboerderij

25-02-2020

Actualiteiten

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
Tubbergen
ontheffing parkeerschijfzone
12-06-2020

Kennisgeving meerjarenvergunning
Voor onderstaande, regelmatig terugkerende activiteit is indertijd een vergunning verleend
voor meerdere jaren. Binnenkort zal die activiteit weer worden uitgevoerd. Deze mededeling is alleen informatief. Er is tegen deze mededeling geen bezwaar of beroep mogelijk.
Waar?
Wat en wanneer?
Geesteren, nabij Hardenbergerweg 92
Geesterse Molendagen op 12 en 13 september
2020

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.

Aanwijzing economische activiteiten in het algemeen
belang
Het college van de gemeente Tubbergen is voornemens om de raad voor te stellen om het
inzamelen van Plastic, Metaal en Drankkartons, hierna te noemen PMD, bij maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk c.q. ideële instellingen aan te laten wijzen als een
economische activiteit van algemeen belang.
Reden daarvoor is dat afval scheiden nu nog alleen is voorbehouden is aan huishoudens.
Vanuit de wettelijke inzamelplicht van gemeente voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen is het stimuleren van afvalscheiding door de gemeente logischerwijs alleen gericht op huishoudens. Landelijk wordt echter steeds meer erkend dat een geslaagde
afvalscheiding (van huishoudelijke afvalstoffen) er bij gebaat is als afvalscheiding op meerdere plaatsen binnen de samenleving gemeengoed wordt. Als burgers hun afval thuis scheiden, dan is het logisch als dit ook op het werk, op school, bij een vereniging of op straat
zou worden gevraagd van een inwoner. Voor een inwoner wordt de afvalscheiding voor
hem/haar steeds meer zichtbaar binnen de samenleving en daardoor zal hij/zij dit ook
steeds meer zien als de 'sociaal wenselijke norm' en zich daarna gedragen.
Daarom wordt nu voorgesteld om in het verlengde en ter ondersteuning van het grondstoffenbeleid voor huishoudens, ook maatschappelijke organisaties, hierna MO’s, te faciliteren bij het gescheiden aanbieden van PMDafval. Afval scheiden bij MO’s is nu veelal niet
mogelijk, omdat dat afval ongescheiden als zijnde bedrijfsafval wordt afgevoerd.

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, Herinckhaveweg 2
het plaatsen van een huiszwaluwtil
16-06-2020
Fleringen, Het Meiken 11

het bouwen van de linkerhelft van
een dubbelblok

15-06-2020

Fleringen, Het Meiken 13

het bouwen van de rechterhelft van
een dubbelblok

15-06-2020

Hezingen, Maatmansweg 8

het verbouwen van een bestaand
bijgebouw

12-06-2020

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?
Langeveen, Ossendijk 43
het veranderen van een bedrijf
nee

Ruimtelijk beleid
Vastgesteld bestemmingsplan “Almeloseweg 74,
Tubbergen”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 25 mei 2020 heeft
vastgesteld:
het bestemmingsplan “Almeloseweg 74, Tubbergen”
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om een recreatiewoning op Landgoed Schultenwolde, gelegen aan de Almeloseweg 74 te Tubbergen, te verbouwen waarbij de bestaande
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inhoud wordt vergroot. Ter compensatie van de geboden ontwikkelingsruimte wordt geïnvesteerd in landschap herstel op het landgoed.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 24 juni 2020 t/m 5
augustus 2020 ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst
telefonisch een afspraak te maken. U kunt het plan ook 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.BUIBPALMELOSEWEG74VG01. 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 aantonen dat
zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig hun zienswijze met betrekking tot het
ontwerp voor dit bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
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 het maken van een afspraak om de stukken in te zien kunt u contact opnemen met
de receptie via het algemene telefoonnummer 0546-628000. Voor inhoudelijke vragen of
meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Prins van het organisatieonderdeel
Fysieke leefomgeving.
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.

