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)

Tubbergen
voor u!
Dinsdag 4 augustus 2020
Gevonden en verloren voorwerpen

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:

Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram

Gevonden: 1 fiets, 1 horloge
Verloren: 1 fietscomputer, 1 alarmering armbandje

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

Rioolvervanging Kotmanstraat, Beekstraat en
gedeelte Oude Lutkeberg in Geesteren
In opdracht van de gemeente Tubbergen gaat Sallandse Wegenbouw de riolering vervangen in de Kotmanstraat, Beekstraat en een gedeelte van de
Oude Lutkeberg in Geesteren.
De werkzaamheden starten op dinsdag 11 augustus en duren, afhankelijk
van de weersomstandigheden, tot eind oktober. De werkzaamheden gebeuren in fasen en starten op het kruispunt Kotmanstraat-Oude Lutkeberg.
Gedurende de werkzaamheden is de Kotmanstraat afgesloten voor het
doorgaand verkeer. De omleiding gaat via de Roringstraat.
Onderstaand is globaal de planning aangegeven.
Fase

Storingen riool(gemaal)
Tel: 06 54 93 38 82
(24 uur via gemeente
lijke storingsmonteur)

Blijf op de hoogte van het nieuws
uit Tubbergen!

Locatie

Startdatum

Einddatum

(ongeveer)

(ongeveer)

1

Kotmanstraat (ged. Oude
Lutkeberg – Beekstraat)

Dinsdag 11-08

Vrijdag 04-09

2

Oude Lutkeberg

Donderdag 20-08

Dinsdag 15-09

3

Beekstraat

Dinsdag 01-09

Dinsdag 06-10

4

Kotmanstraat (ged. Beekstraat – Vriezenveenseweg)

Dinsdag 15-09

Vrijdag 16-10

Voor vragen of opmerkingen over de uitvoering en de afsluiting c.q. stremming van de Kotmanstraat kunt u zich wenden tot de gemeente of de aannemer, de Sallandse Wegenbouw. Op het werk zelf is een directiekeet
aanwezig waar alle informatie voorhanden is.

Praktisch
Na drie bloedhete zomers, hebben we eindelijk weer eens echt Hollands zomerweer.
Voor al die vakantiegangers die vanwege de
coronacrisis hun vrije dagen in eigen land
spenderen, wel een beetje jammer. Maar
voor de grondwaterstand, agrariërs en tuinbezitters natuurlijk heerlijk. Dus klagen we
niet, maar verwelkomen we zowel regen als
zonneschijn. Oftewel; onze regenmeter is
altijd halfvol.
Terwijl zo’n beetje heel Nederland vakantie
viert, gebeurt er nog steeds van alles. Zo vergaderen veel burgemeesters intensief over de coronamaatregelen. Wel of geen
mondkapjes, regionale lockdowns en andere wetgeving. Het is
een moeilijk verhaal. Een discussie die niet nodig zou zijn, als iedereen gewoon zijn gezonde verstand zou gebruiken en de drukte
niet zou opzoeken. Het lijken inmiddels loze woorden, zo vaak zijn
ze inmiddels al gezegd, maar het zit hem toch echt in de kleine
dingen. Dus gooien we ze er nog maar weer eens in: zo vaak mogelijk handen wassen. Handen geven, de bekende drie zoenen bij
begroeting en afscheid achterwege laten en zoveel mogelijk afstand proberen te houden. Helemaal geen moeilijke maatregelen.
Want daarnaast kan er namelijk nog heel veel wel en ook heel
veel met elkaar.

De mondkapjes vormen een ander verhaal. Maar ook daar past een praktische
oplossing bij: mensen die zichzelf en anderen willen beschermen en daarbij het
gevoel hebben dat mondkapjes de oplossing zijn, kunnen ze gewoon gebruiken.
Of dat nu door de wet wordt voorgeschreven of niet. Als het u een goed gevoel geeft zouden we zeggen: zet op die
mondkap. En maak er iets moois van.
Rondkijkend in het openbaar vervoer zien
we dat steeds meer mensen er een echt
mode-accessoire van maken en dat heeft
ook wel weer wat. Passend bij je kleding,
overtuiging of idool. Misschien dat wij
eens moeten nadenken over een uitvoering in de vormgeving van Mijn Dorp 2030 voor als we de bus of
trein nemen.
En daarmee komen we op een onderwerp dat ook weer helemaal
actueel is op dit moment: de treinverbinding van Twente naar
Groningen. Alleen al voor corona zou dat handig zijn: al die duizenden reizigers die elkaar nu treffen op knooppuntenstations
zoals bijvoorbeeld Zwolle, kunnen nu rechtstreeks naar het hoge
noorden. Dus in feite draagt ook die spoorlijn bij aan de 1,5 meter
samenleving. Beetje vreemde logica? Misschien. Maar wel heel
praktisch en daar houden we van.
College van Tubbergen

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 4 augustus 2020

Actualiteiten

Omgeving en milieu

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 151
drank- en horecavergunning
Geesteren, Huyerenseweg 31

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Harbrinkhoek, Slagenweg 16

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Langeveen, Kerklaan 2a

bijschrijven leidinggevende op aanhangsel bij reeds
verleende drank- en horecavergunning

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
Geesteren, Huyerenseweg 31
ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023 24-07-2020
Harbrinkhoek, Haarbrinksweg 74a

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

23-07-2020

Harbrinkhoek, Slagenweg 16

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

23-07-2020

Tubbergen, Almeloseweg en
Grotestraat

Outlet markt op 15 augustus 2020

28-07-2020

Tubbergen, Uelserweg 85

drank- en horecavergunning

23-07-2020

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
Geesteren, Gelepollenweg 8
het bouwen van een autostalling /
10-07-2020
berging

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, Bothofweg 10
het uitvoeren van een activiteit
28-07-2020
in afwijking van het bestemmingsplan
Geesteren, Huyerenseweg 55

het realiseren van een B & B

23-07-2020

Tubbergen, Ten Polstraat 5

het plaatsen van een schutting

29-07-2020

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?
Langeveen, Veldboersweg
concours De Molenruiters van 4 t/m 6 september
2020

Voornemen uitschrijving uit de basisregistratie
personen
Als iemand niet meer woont op het adres waar hij/zij is geregistreerd, kunnen burgemeester en wethouders op grond van artikel 2.22 van de Wet basisregistratie personen deze
persoon uitschrijven als zijnde “vertrokken uit Nederland”.
Uitschrijving kan tot gevolg hebben dat men geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs)
meer kan aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of andere vorm van een
uitkering of financiële ondersteuning, kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om altijd op het juiste adres ingeschreven te staan.
Voordat burgemeester en wethouders iemand uitschrijven, maken zij hun voornemen daartoe bekend. Belanghebbenden kunnen dan gedurende vier weken na die bekendmaking
hun zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Dat kan schriftelijk of mondeling
via het Klant Contact Centrum op het gemeentehuis. Burgemeester en wethouders zijn
voornemens om uit te schrijven uit de basisregistratie personen:
Voorletter(s) en naam Geboren
Adres van registratie Uitschrijving per:
J.H.G. Harmelink
21-03-1960
Manderveenseweg 44a, 30-07-2020
Manderveen
Leeflang

31-03-1974

Oldenzaalseweg 171,
Reutum

30-07-2020

J. Vos

20-10-1964

Oldenzaalseweg 161,
Reutum

30-07-2020

I.A.L. Vos

08-04-1998

Oldenzaalseweg 161,
Reutum

30-07-2020

E- mailservice en app “Berichten over uw buurt”
Wilt u een bericht krijgen over bijvoorbeeld (evenementen)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.

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.

