Dinsdag 7 juli 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!

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden: fiets
Verloren: radiografisch vliegtuigje

Aanpak Japanse duizendknoop
Sinds enkele jaren wordt op meerdere plekken in de gemeente Tubbergen
de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) gevonden. De Japanse duizendknoop is een snelgroeiende plant die zich verspreidt met lange, dikke
en diepliggende wortels. Door het groeien verdringt de plant andere kruiden
en struiken. Dit is niet goed voor de natuur en de verzorgde uitstraling van
de openbare ruimte. De plant groeit door beton, asfalt en funderingen van
o.a. woningen en andere bouwwerken. Wij verwijderen de plant als we deze
tegenkomen.
Hoe herken ik de Japanse duizendknoop?
Het groeiseizoen van de duizendknoop loopt van april tot november. In april
komt de plant uit de grond met stengels met kleine rode knoppen. Kort
daarna krijgt de plant kleine rode bladeren. Na enkele weken verkleuren
de rode bladeren naar groen, en groeit de plant volop met enkele centimeters per dag. De plant heeft frisgroen blad, een bruinrode stengel en witte
bloemen. In het najaar sterft de plant bovengronds af. Ondergronds blijft
de duizendknoop echter springlevend om in het volgende voorjaar in grotere aantallen en formaat weer op te komen.
Invasieve exoot
De Japanse duizendknoop is een invasieve exoot. Dat wil zeggen; de plant
hoort van oorsprong niet in Europa thuis en neemt de groeiruimte van planten in die hier wel thuishoren, zonder dat dit door de natuur zelf beperkt
wordt. Doordat de natuur de groei en verspreiding van deze plant niet beperkt, neemt het aantal en formaat van de Duizendknoop extreem toe.
Daarnaast verspreid de plant zich doordat uit kleine stukjes plant (snoeiafval in compost) weer grote nieuwe planten kunnen groeien.
In eigen tuin
Hebt u een Japanse duizendknoop in uw eigen tuin? Maai de plant dan tot
op de grond af. Doe dit met een zeis of een knipmes maar nooit met een
klepelmachine of een bosmaaier. Wanneer vervolgens na twee weken her
en der in het snoeivak nieuwe
jonge scheuten opkomen, trek
deze er dan handmatig uit. Zo
raken de wortels van de plant
uitgeput en komen deze na verloop van tijd niet meer terug.
Verwijder het snoeiafval of
maaisel waar restanten van de
duizendknoop inzitten in plastic
zakken en bied het aan als restafval met de grijze bak. Bied
het niet aan als groenafval! U
voorkomt hiermee hergroei van
duizendknoop uit compost of
tuinaarde.
Hoe kan ik helpen bij de
aanpak?
Wij proberen verspreiding van
de plant op gemeentegrond te
voorkomen door zorgvuldig met
het snoeiafval om te gaan. U
kunt ook meehelpen verdere
verspreiding van de Japanse
duizendknoop te voorkomen,
door hiervan een melding te
maken bij de gemeente Tubbergen. Dit kan digitaal via
https://www.tubbergen.nl/melding-openbare-ruimte of door te
bellen naar 0546-628000.

Bloemenlint 2020
Op verschillende locaties in de
gemeenten Tubbergen en Dinkelland is een bloemenmengsel
gezaaid. In totaal is op ongeveer
20 percelen ruim 20 hectare ingezaaid. Kinderen van de basisscholen in beide gemeenten
zouden helpen bij het inzaaien
van het bloemenmengsel en vervolgens teruggaan met de klas
om het resultaat te bekijken en
de insecten te benoemen en te
tellen. Zo worden zij bewust van
het belang van bloemen voor insecten en dus voor de voedselketen. Maar ook van het aantal
en het soort insecten dat te vinden is op de bloemen. Kortom,
de kinderen worden zo met
hoofd, hand en hart betrokken
bij de natuur. De voorbereidingen waren in volle gang toen het
coronavirus ‘roet in het eten
gooide’.
Gelukkig waren er vele vrijwilligers van de Natuur- en vogelwerkgroep
‘De Grutto’, de Vogelwerkgroep Geesteren, de Vogelwerkgroep Heemkunde Ootmarsum, de Vereniging Bijen en Natuur Tubbergen, de Nameerdere
en
Tubbergen
afdeling
bijenvereniging
tionale
buurtbewoners, particulieren en landbouwers die ervoor gezorgd hebben dat de inzaaiactie wel kon doorgaan. Wim Wijering van ‘De Grutto’
heeft de coördinatie geregeld en prachtige foto’s gemaakt. De percelen
staan er schitterend bij en de insecten maken er dankbaar gebruik van.
Hieronder zijn een aantal
foto’s te zien van de
mooie bloemen met de
bezoekende insecten.
Waarom dit
bloemenlint?
Het gaat in Nederland
slecht met insecten in het
algemeen, maar ook met
vlinders en bijen. Dit
geldt ook voor de akkeren weidevogels. Door het
inzaaien van bloemenmengsels worden kinderen bewust gemaakt van
het belang van insecten
voor de voedselkringloop.
Zonder bestuiving geen
appels, peren, aardbeien,
enzovoort.
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Biologie
Wat kregen we vorige week een heuglijk bericht van ons telefoonteam:
op dinsdag was er niet één melding over de eikenprocessierups. Dat is
heel goed nieuws, want dat betekent dat het jeukseizoen op zijn retour
is. Gelukkig maar. Want hoe
belangrijk we de natuur ook
vinden, er zijn nu eenmaal insectensoorten die we liever
kwijt dan rijk zijn. Kunnen we
vandaag de dag eigenlijk nog
wel zo’n opmerking maken?
In een tijdperk waarin de biodiversiteit belangrijker is
dan ooit en we er alles aan
doen om zoveel mogelijk
soorten planten en dieren in
leven te houden?
Google leerde ons dat ook eikenprocessierups een belangrijke
plek heeft in het ecosysteem. Het
is een voedselbron waarin veel
eiwitten zitten. Niet alleen vogels
als koolmezen eten van de rups,
maar ook sluipvliegen en sluipwespen gebruiken de eikenprocessierups om hun eitjes in af te
zetten. Dat koolmezen een waardevolle toevoeging aan de natuur
zijn, beamen we allemaal. Maar
sluipvliegen en sluipwespen?
Weer even googelen en wat zien
we? In de landbouw worden

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?
Albergen, Ootmarsumseweg 159
drank- en horecavergunning
Manderveen, Manderveenseweg 44 Jaba Manderveen op 25 en 26 september 2020
Tubbergen, Raadhuisplein

standplaatsvergunning voor stand met hulpmiddelen
en demonstratievrachtwagen op 17 september 2020

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, Raadhuisplein
standplaatsvergunning voor stand
29-06-2020
met hulpmiddelen en demonstratievrachtwagen op 17 september 2020

sluipwespen vaak als natuurlijk bestrijdingsmiddel gebruikt met een hele verhandeling erbij hoe dat werkt. Echt interessant. En indrukwekkend hoe de kringloop der natuur is opgebouwd.
Onze jeugd geniet deze week volop van de natuur. Tientallen grote en minder
grote groepen kamperen in deze periode in het buitengebied van onze gemeente. Leuk voor de jeugd, maar
soms best een zorg voor hun ouders
en voor ons als gemeente. Wat waren
we daarom blij met de resultaten van
het 4-jarig onderzoek van de GGD
Twente. Hieruit blijkt namelijk dat het
aantal rokers en drinkers onder jongeren uit de tweede en vierde klas van
het voortgezet onderwijs in de afgelopen jaren flink is afgenomen. In de
vier weken voorafgaand aan het onderzoek, heeft 35 procent van de jongeren alcohol gedronken. In 2015 was
dit nog 41 procent. Opvallend is dat
maar liefst 41 procent van de ouders
het goedkeurt dat hun kind drinkt. Dat
is iets om over na te denken én om
over in gesprek te gaan. Maar dat gaat
niet meer lukken voor de vakantie.
Dus hopen we dat onze jongeren zélf
zo verstandig zijn om de fles te laten
staan en het percentage daarmee nog
een flink stuk verder te laten zakken.
Dat is wel zo gezond!

College van
Tubbergen

liere 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
Geesteren, Langeveenseweg 143
het huisvesten van arbeidsmigranten 12-06-2020
Tubbergen, Newtonstraat

het bouwen van een
bedrijfsverzamelgebouw

24-06-2020

Vasse, Voortsweg 23

het bouwen van een opslagruimte

16-06-2020

Vasse, Kloosterhof 25

het bouwen van een woning

30-06-2020

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
Mander, perceel gemeente
het omvormen van bos naar heide
27-05-2020
Tubbergen, sectie C nr. 344
(Manderheide)

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.

Omgeving en milieu
Aanvraag omgevingsvergunning
Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de zogenaamde regu-

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
Geesteren, Koelenbeekweg 13
het aanleggen van een kuilplaat
25-06-2020
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Meldingen artikel 10.52 Wet milieu¬¬beheer
(mobiele puinbreekinstallatie)

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Ootmarsumseweg 283,
283a en 283b Fleringen’

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:
Tubbergen, Denekamperweg 78
het mobiel breken van puin gedurende maximaal twee
werkdagen in de periode van 22 tot en met 24 juni
2020

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 29 juni 2020 heeft
vastgesteld:

Ruimtelijk beleid
Vastgesteld bestemmingsplan “Denekamperweg 78 en
80’ en beeldkwaliteitsplan ‘Rood voor Rood’
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 29 juni 2020 heeft
vastgesteld:
het bestemmingsplan ‘Denekamperweg 78 en 80’
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om een rood voor rood project uit te voeren op
het perceel Denekamperweg 78 en 80 te Tubbergen. Op het perceel wordt meer dan 1.100
m² bebouwing gesloopt en geïnvesteerd in ruimtelijke kwaliteit. Hiervoor kan ter compensatie één extra woning gebouwd worden.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 8 juli 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.BUIBPDENEKWG80-VG01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website
https://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 gebracht;
- 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;
- 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 dhr. R. Oude Moleman van
het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd
Het beeldkwaliteitsplan ‘’Rood voor Rood”
Het beeldkwaliteitsplan heeft conform de Inspraakverordening voor een periode van zes
weken voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties ingediend.
Ter inzage
Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan
ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst een telefonische
afspraak
te
maken.
Ook
is
het
beeldkwaliteitsplan
te
raadplegen
via
www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het beeldkwaliteitsplan geen onderdeel is van
het bestemmingsplan en dat daartegen geen bezwaar of beroep kan worden ingesteld.
Waarom een beeldkwaliteitsplan?
In het gemeentelijk welstandsbeleid is nog geen rekening gehouden met de nieuwe functie
van deze locatie. Daarom is er een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Het beeldkwaliteitsplan
dient ter vervanging van de welstandsparagraaf van het gemeentelijke welstandsbeleid.
De welstandsnota bevat basisvoorwaarden waaraan bouwaanvragen op welstandsaspecten
worden getoetst. De gemeenteraad dient daarvoor overeenkomstig het bepaalde in artikel
12a van de Woningwet deze aanvullende criteria vast te stellen waarvan de essentie in de
welstandsnota wordt opgenomen. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het beeldkwaliteitsplan geen onderdeel is van het bestemmingsplan en dat daartegen geen bezwaar
of beroep kan worden ingesteld.
Vragen?
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. R. Oude Moleman van
het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd

het bestemmingsplan “Ootmarsumseweg 283, 283a en 283b Fleringen”.
Het bestemmingsplan voorziet in een gewijzigd gebruik van een deel van het perceel ten
behoeve van dagbesteding. De dagbestedingsactiviteiten zullen met name bestaan uit het
verrichten van werkzaamheden voor de ter plaatse gevestigde paardenhouderij.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 8 juli 2020 t/m 19
augustus 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.BUIBPOOTMWEG283-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 gebracht;
- 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;
- 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. R. Rietveld 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.

