Dinsdag 28 juli 2020
Gemeentehuis:
Raadhuisplein 1,
Tubbergen
(0546) 62 80 00

Tubbergen
voor u!

Gevonden en verloren voorwerpen

Blijf op de hoogte van het nieuws
uit Tubbergen!
Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram

Gevonden: 1 kentekenplaat, 1 fiets, 1 kentekenplaat en 1 zonnebril
Verloren: 1 portemonnee

Facebook: Gemeente-Tubbergen, Twitter: @Gem_Tubbergen,
Instagram: gemeentetubbergen

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:

Geluk
Corona. We hebben het er al een tijdje niet meer over gehad in
onze column, want het leek erop dat het de goede kant uitging.
De berichten op radio en tv waren geruststellend en rondfietsend
en wandelend in onze eigen gemeente zagen we dat iedereen zich
goed aan de regels te houdt. In tegenstelling tot elders. Want nu
wij in onze vakantietijd wat meer van Nederland zien, schrikken
we van de drukte in de steden en de toeristische streken. Het
voelt toch een beetje onveilig om zo dicht op elkaar gepakt te
lopen tussen mensen waarvan het lijkt dat zij de voorzorgsmaatregelen aan hun laars lappen. Wat dat betreft waren we dan ook
niet verrast door de cijfers van het RIVM waaruit blijkt dat het
aantal besmettingen weer langzaam oploopt.

laten we ons daaraan vasthouden. En laten we ons gelukkig prijzen dat we in een omgeving wonen waar anderen met plezier op
vakantie komen. Kijk eens door de ogen van een toerist en beleef
het vakantiegevoel in je eigen woonplaats. Neem ’s ochtends een
taartje bij de koffie en fiets of wandel de calorieën er weer af.
Fiets eens een knooppuntenroute en ontdek plekjes waar u nog
nooit bent geweest. Ga eens op excursie met de boswachter, kano
op het kanaal, bezoek een expositie of beeldentuin, laat de kinderen spelen in één van de vele speeltuinen en geniet van streekproducten zoals aardbeien, blauwe bessen, melk, kaas, eieren en
nog veel meer. En realiseer u dat het echte geluk nog altijd in
kleine dingen zit.

Hoewel het ons niet verraste, verontrust het ons wel. Wat zou het
jammer zijn als we weer terug zouden moeten naar de situatie
van een maand of twee geleden. Daarom roepen we u op om u
aan de maatregelen te blijven houden. Blijf dus uw handen wassen, zoek de drukte niet op en houd 1,5 meter afstand. Blijf thuis
wanneer u verkoudheidsklachten heeft en laat u vooral testen.
Handig geheugensteuntje: vermijd de 3 D’s: Dichte ruimtes,
Drukke plekken, Dichtbij elkaar en Doe de test. Alleen samen
kunnen we ervoor zorgen dat er niet opnieuw een hevige golf uitbreekt.

College van
Tubbergen

Dit klinkt allemaal wat pessimistisch, maar we hebben natuurlijk
in de maanden maart, april en mei gezien dat alle maatregelen
wel degelijk resultaat hebben. Dat is een positief gegeven, dus

Actualiteiten
De maatregelen rondom evenementen gelden tot ten minste 1 september 2020. Op dit moment is nog niet bekend of de maatregelen
daarna worden verlengd, aangescherpt of verzwakt en of het evenement daadwerkelijk zal plaatsvinden.

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, Steenkampsweg 3a
ontheffing stookverbod tot 1
mei 2023
Geesteren, Weitemansweg 13

ontheffing stookverbod tot 1
mei 2023

Harbrinkhoek, Haarbrinksweg 74a

ontheffing stookverbod tot 1
mei 2023

Manderveen, Manderveenseweg 70

Wandeldriedaagse Manderveen
van 1 t/m 3 september 2020

Tubbergen, Almeloseweg 9

Outlet markt Tubbergen op 15
augustus 2020

Tubbergen, Doctor Schaepmanstraat

Festiball 2020 van 4 t/m/ 6
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
Albergen, Steenkampsweg 3a ontheffing stookverbod
16-07-2020
tot 1 mei 2023
Fleringen, Ootmarsumseweg

Drive-in bioscoop op 6
september 2020

22-07-2020

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.

vervolg van de officiele publicatie
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bezwarentermijn nog niet is afgelopen, bouwt wel op eigen risico.
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Waar?
Project
Verzonden
Tubbergen, Schultenhofweg 16
het bouwen van een bijgebouw ter
16-07-2020
vervanging van bestaand

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
Albergen, Diekersweg 9a
het gedeeltelijk vernieuwen van
08-07-2020
een woning
Albergen, Hulsbrookstraat 11

het kappen van 2 eiken

08-07-2020

Fleringen, Ootmarsumseweg 289

het bouwen van een bedrijfsgebouw

16-07-2020

Geesteren, Huyerenseweg 55

het realiseren van een B&B

20-07-2020

Geesteren, Vinckenweg 17

het kappen van een Amerikaanse
eik en een Linde

09-07-2020

Haarle, Snoeymansweg 23

het verbouwen van een woning

30-06-2020

Reutum, Brokmansweg 24

het verbouwen/uitbreiden van
een bedrijfswoning

13-07-2020

Reutum, Reutummerweg 65-ZH31

het kappen van een eik

08-07-2020

Tubbergen, Denekamperweg 82

het bouwen van een woning

16-07-2020

Tubbergen, Monnikenbraakweg 11

het plaatsen van een zonnepaneel
of -collector

24-06-2020

Tubbergen, Veldwijk

het bouwen van een woning

12-07-2020

Tubbergen, Veldwijk, kavel 8

het bouwen van een woning

15-07-2020

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

Tubbergen, Veldwijk 3

het bouwen van een woning

21-07-2020

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.

