Dinsdag 30 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!

Ondernemersprijs 2020
Herinnert u het zich
nog? Die mooie avond
met de uitreiking van
de ondernemersprijs in
2019? Het was een
avond:
prachtige
Kamphuis Sloopwerken
ontving de Ondernemersprijs, Stayble de
Startersprijs en Leonie
Braakhuis de publieksprijs.
Op 19 november aanstaande hopen we de
Ondernemersprijs,
Startersprijs en publieksprijs van 2020 uit
te kunnen reiken.

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden: paspoort, portemonnee met inhoud
Verloren: gehoorapparaat, portemonnee met inhoud

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

Wie verdient volgens
u voor deze prijs?
Laat het ons weten via
het aanmeldformulier
op onze website
www.tubbergen.nl/ondernemersprijs-tubbergen

Snelkookpan
Het lijkt een beetje alsof we met ons alleen in een snelkookpan terecht zijn gekomen. In de afgelopen maanden
hebben we ons heel goed gehouden aan de maatregelen
tegen verdere verspreiding van het coronavirus. We vonden het moeilijk, maar we wisten waarvoor we het deden.
Namelijk voor de gezondheid en het leven van onze ouders,
grootouders en anderen om ons heen. Maar ook voor onszelf. We gingen ervoor.
Na maanden van verplicht afstand houden, lijkt het alsof de rust
en gelatenheid die veel mensen aanvankelijk ervoeren, opeens
omslaat in onrust en onvrede. Het begon een paar weken geleden
in Amerika met de dood van George Floyd. Het is terecht dat het
onmenselijke einde van het leven van deze man leidde tot een
stroom van protest in alle grote steden over de hele wereld. Ook
in ons eigen land. Dat een aantal van deze protestacties uitliepen
op rellen en plunderingen is weer niet te rijmen. Elkaar pijn doen
en andermans spullen vernielen past totaal niet bij een protest
tegen agressie.
Maar de protestacties brengen meer met zich mee dan alleen
woede tegen blanke politieagenten die mensen met een andere
kleur onrechtvaardig behandelen. Op de
één of andere manier voelen steeds meer
mensen zich opeens onrechtvaardig behandeld. Niet vanwege discriminatie,
maar door de maatregelen tegen corona.
Door de maatregelen tegen het voorkomen van een ernstige ziekte waarvan
niemand de oorsprong, het gevolg en een
medicijn kent. Maatregelen waar we tot
voor kort achter stonden omdat we elkaar en onszelf wilden beschermen, worden opeens gezien als dwang. Als

overdreven betuttelend en vrijheid beknottend. Dus werd er in de
afgelopen week opeens overal geprotesteerd tégen de coronamaatregelen. Ook in ons eigen land.
Een protest tégen maatregelen voor je eigen gezondheid. Dat vinden we onbegrijpelijk. Aan de andere kant is zo’n opstand misschien ook wel gewoon heel menselijk. Want ondanks het feit dat
we weten dat roken buitengewoon ongezond is, roken we ook nog
altijd. Eten we veel en vet, drinken we overmatig alcohol en rijden
te hard. Allemaal zaken waarvan we heel goed weten dat ze ongezond en gevaarlijk zijn, maar waar we ons niets van aantrekken.
In dat licht bezien, is het misschien niet eens zo heel gek dat er
mensen zijn die nu gaan protesteren tégen corona. Ook in de gemeente Tubbergen. En zo vonden wij vorige week maandag een
boeket met bloemen op onze stoep met een brief waarin wij werden opgeroepen om uit het keurslijf van regelgeving te stappen.
Een vreedzaam protest dat wel.
We waarderen het dat mensen op die manier hun onvrede uiten.
Dat is heel wat beter dan vechten en vernielen. Maar we herkennen ons niet in het keurslijf dat zij beschrijven. Er mag veel en er
kan steeds meer. We kunnen weer bij elkaar op bezoek, we kunnen weer een feestje geven of een bijeenkomst houden. We kunnen weer naar de bioscoop, uit eten en op het terras. We kunnen
op vakantie. Maar we moeten wel in ons achterhoofd houden dat het virus opnieuw kan
uitbreken. Daarom moeten we onze handen
blijven wassen, niet iedereen knuffelen en
kussen en een beetje afstand houden. Natuurlijk doet het ook ons pijn dat ouderen
nog altijd maar beperkt bezoek mogen ontvangen en wij hen niet kunnen knuffelen.
Toch houden we ons aan die regels, want hé,
we doen het wel ergens voor hè.
College van
Tubbergen
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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.

Langer thuis in een energiezuinig huis
Heeft u plannen om uw woning energiezuiniger te
maken? Gebruik dat moment dan om uw
woning ook meteen veiliger en comfortabeler te
maken voor later. Zo bent u in alle opzichten
voorbereid op de toekomst en kunt u werkzaamheden slim combineren.

Omgeving en milieu
Aanvraag omgevingsvergunning

Isoleren: besparen en meer comfort

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, Ootmarsumseweg 151
het handelen in strijd met
05-06-2020
regels ruimtelijke ordening voor
het verplaatsen van een slijterij
naar een kantoorpand

Drie van de vier woningen in Nederland zijn nog niet goed
geïsoleerd. Volgens berekeningen van Milieu Centraal kunt u
met goede isolatie al gauw 1700 euro per jaar besparen in een
gemiddelde een gezinswoning. Als u investeert in isolatie is uw
woning niet alleen energiezuiniger, u verdient uw investering
vaak binnen een paar jaar terug. Daarnaast is het meteen een
stuk comfortabeler in uw woning.
Investeren in veiligheid
Als u aan de slag gaat met het verduurzamen van uw huis is dat een prima gelegenheid
om te kijken hoe u niet alleen het comfort, maar ook de veiligheid kunt verhogen. Een

Albergen, Ootmarsumseweg 81

het bouwen van een overkapping

Fleringen, Het Meiken 11

mooi voorbeeld is het koken op inductie. Zo gaat u niet alleen gasloos koken, maar koken
op inductie is ook een stuk veiliger. Een thermostatische mengkraan is niet alleen

het bouwen van de linkerhelft van
18-06-2020
een dubbelblok (gewijzigde aanvraag)

Fleringen, Het Meiken 13

het bouwen van de rechterhelft van 18-06-2020
een dubbelblok (gewijzigde aanvraag)

Geesteren, Koelenbeekweg 13

het aanleggen van een kuilplaat

03-06-2020

Als u het glas in de ramen laat vervangen door energiezuiniger HR++ glas, kijk dan ook of
u bijvoorbeeld automatische raamopeners kunt laten plaatsen. Hiermee bedient u

Tubbergen, Veldwijk kavel 7

het bouwen van een woning

12-06-2020

automatisch de ramen waarvoor u anders ver moet reiken of op een stoel moet

Verleende omgevingsvergunning

stappen om ze open of dicht te doen. Moet er in uw huis ink verbouwd

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, Zenderseweg 42
het kappen van 13 Berken en Iepen
22-06-2020

energiezuiniger, maar ook veiliger omdat u de maximale temperatuur kunt instellen.
Slimme combinaties

worden, bijvoorbeeld omdat u voor vloerverwarming kiest,
dan kunt u ook direct eventuele drempels laten
verwijderen. Door werkzaamheden te
combineren bent u soms goedkoper
uit en u kunt de klus ook in
één keer (laten) klaren.

Bekijk meer tips en voordelen op
onze persoonlijke webpagina:
dinkellandtubbergen.langzultuwonen.nl
Hier vindt u meer tips en adviezen om uw tuin
onderhoudsvriendelijker en veiliger te maken.

Actualiteiten
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?
Mander, Veendijk 41
het laden lossen van vuurwerk
Tubbergen, Raadhuisplein

standplaatsvergunning voor de
verkoop van Syrische etenswaren

16-06-2020

Geesteren, Weitemansweg 26a

het kappen van een eik en het
aanleggen van een uitrit

22-06-2020

Harbrinkhoek, De Krön 3

het verbouwen van een supermarkt
naar kantoorpand

25-06-2020

Langeveen, omgeving Grensweg 18 het verharden van een weg

24-06-2020

Tubbergen, nabij Uelserweg 83

het aanleggen van een uitrit

18-06-2020

Tubbergen, Newtonstraat 17

het bouwen van een bedrijfshal

22-06-2020

Vasse, Denekamperweg 210

het uitbreiden van een hotel
met 44 hotelkamers

25-06-2020

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide
procedure

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
Mander, Veendijk 41
het laden lossen van vuurwerk
11-06-2020
Tubbergen, Raadhuisplein

standplaatsvergunning voor de
verkoop van Syrische etenswaren

18-06-2020

Tubbergen, Raadhuisplein

Festiball van 4 t/m 6 september 2020

22-06-2020

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 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

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend. Het betreft het
navolgende project:
Plaats, adres
Project
Geesteren, Bothofweg 10
het realiseren van een machineberging en mestsilo en
het uitbreiden van een bestaande stal
De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is van toepassing. Daarom heeft eerst een ontwerpbesluit op
de aanvraag ter inzage gelegen. De vergunning is ten opzichte van dit eerder bekend gemaakte ontwerpbesluit ongewijzigd vastgesteld.
Met ingang van de dag na deze publicatie ligt het besluit met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Als u de
stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken.
Met ingang van de dag na terinzagelegging kan gedurende 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, door eventuele belanghebbenden:
- die, voor zover van toepassing, het niet eens zijn met wijzigingen ten opzichte van het
ontwerpbesluit;
- die eerder een zienswijze hebben ingediend met betrekking tot het ontwerpbesluit;
- die er niets aan konden doen dat zij niet eerder zienswijzen hebben ingebracht.

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 30 juni 2020

Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Als gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan,
treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

Rechtsbescherming
Contactgegevens van de gemeente, ook voor het indienen van zienswijzen

Ruimtelijk beleid
Aanpassing beleid ontgraven en toepassen van grond
voor PFAS
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat zij voornemens zijn gebruik te maken van de bevoegdheid om beleid voor het ontgraven en toepassen van grond
aan te passen voor PFAS.
De gemeente is belast met het uitvoeren van verschillende taken op het gebied van de
bodem. Dit kan zijn in de rol van bevoegd gezag of als eigenaar/initiatiefnemer van grondwerken. Binnen Twente zijn afspraken gemaakt en voorwaarden opgesteld over het ontgraven en toepassen van partijen grond (grondstromen). Om lokale problemen bij het
toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie op te lossen zijn de bestaande afspraken uitgebreid. Deze afspraken zijn opgenomen in een gezamenlijk opgesteld beleid
dat het college voornemens is vast te stellen.
Vragen?
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. A. Voorpostel van het
team Fysieke Leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd

TUBBERGEN

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.

