Gemeentehuis:
Raadhuisplein 1,
Tubbergen
(0546) 62 80 00

Tubbergen
voor u!
Dinsdag 11 augustus 2020
Start werkzaamheden herinrichten
Entree Fleringen

Afsluiting Oldenzaalseweg en tijdelijke verplaatsing
bushalte van 21 t/m 28 augustus.

Meldlijn:
(0546) 62 80 00

De gemeente Tubbergen gaat de entree van Fleringen (Oldenzaalseweg) herinrichten. Het plan dat in samenspraak met de inwoners tot stand is gekomen, komt tegemoet aan de wensen van bewoners om de straat leefbaarder
en veiliger te maken. Daarnaast wordt de verbinding met het omliggende
landschap versterkt.

Voor het melden van
storingen, klachten over
openbare ruimte etc.

Werkzaamheden
De herinrichting start met riolerings- en bestratingswerkzaamheden. Hiervoor

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

Hoofdreizen
Als je het hele jaar rond bijna 7 dagen per week 24 uur per dag
met je werk bezig bent, kan je in de vakantie niet direct de knop
omzetten. Maar zo gaandeweg wordt het leger in je hoofd en
komt er ruimte voor gedachten die niet met je werk te maken
hebben, maar die je wel bezig kunnen houden. Zo hield de vraag
‘waarom hebben wij vakantie en waarom moeten wij dan ook naar
verre landen’ de burgemeester bezig. Op het eerste deel van haar
vraag konden wij haar vrij snel antwoord geven: omdat het goed
is om af en toe helemaal tot rust
te komen en je hoofd leeg te
maken zodat er weer plek komt
voor nieuwe ideeën en gedachten dus. Maar of wij dan ook
naar verre landen moeten? Tja.
Voor wethouders Berning en
Volmerink helpt een verblijf in
een ver land wel mee voor het
ultieme vakantiegevoel en het
echte loslaten, maar het is geen
pré. Ook zij vertoeven regelmatig in eigen land.
De rest van het gezelschap heeft
ontdekt dat er ook in Nederland
genoeg te beleven valt. Maar
vakantie in eigen omgeving is
niet altijd goedkoper. Zeker niet
als je, omdat je geen of minder
reis- en verblijfkosten hebt, elke
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Actualiteiten

De ambtelijke organisatie van
de gemeenten Tubbergen en
Dinkelland werken samen
onder de naam:

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,
ontheffing stookverbod
03-08-2020
Weitemansweg
tot 1 mei 2023
nabij nr. 13
Tubbergen,
Grotestraat 60.

het houden van een kienspel
04-08-2020
(o.a. bingo) op 3 augustus 2020

wordt de Oldenzaalseweg tussen het voormalige bankgebouw (Oldenzaalseweg 102) en de bushalte afgesloten voor alle verkeer. De afsluiting vindt
plaats vanaf vrijdag 21 augustus t/m vrijdag 28 augustus 2020.
De bushalte voor de lijnen 59 en 66 wordt tijdelijk verplaatst naar de parkeerplaats langs de provinciale weg N343 ter hoogte van hectometerpaal
13,1 (Jan van Arkelweg, nabij de Kroezeboom).
In oktober zal deze tijdelijke verplaatsing van de bushalte nog een keer nodig
zijn. Exacte data daarover volgen t.z.t.
Meer informatie over de Herinrichting Entree Fleringen vindt u op:
www.tubbergen.nl/herinrichting-entree-fleringen

dag uit eten gaat en het er extra van neemt. Het aller goedkoopst
bedachten we (en minder rompslomp dan het echte reizen), is
reizen in je hoofd. Dat gold zeker voor de afgelopen week met
haar tropische temperaturen. Wanneer je in de brandende zon je
ogen sluit en terugdenkt aan dat mooie terrasje aan de Middellandse zee of dat leuke pleintje in Frankrijk, waar het ’s ochtends
vroeg al bloedheet was als je daar een vers stokbrood, wat tomaten en een stuk geitenkaas kocht bij de plaatselijke kruidenier,
dan voelt het bijna alsof je daar weer bent. Dus in die zin hoef je
niet naar verre landen. Toch klopt die theorie niet helemaal, want
als je dagdroomt over zomerse vakanties, reis je in je hoofd toch
maar al te vaak naar verre landen.
Dus echt een goed antwoord hebben we niet. We zijn daarom benieuwd hoe u hierover denkt.
Reizen in onze hoofden deden we
overigens ook bij het horen van de
berichten over de grote ontploffing
in Beiroet. Onze gedachten gingen
onmiddellijk terug naar de vuurwerkramp in Enschede, dit jaar alweer 20 jaar geleden. Net als
toen, leven we ook nu mee met de
slachtoffers en hun nabestaanden.
En wensen we hen in gedachten
heel veel sterkte en kracht toe bij
het verwerken van hun verlies en
het bouwen aan een nieuwe toekomst.
College van Tubbergen

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.

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 11 augustus 2020

Rechtsbescherming

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
Mander, Uelserweg 135
het bouwen van een woning
16-07-2020
t.v.v. een bestaande woning
Tubbergen, Schubertstraat 23

het plaatsen van een tuinhuis,
overkapping en schutting

23-07-2020

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
bezwarentermijn nog niet is afgelopen, bouwt wel op eigen risico.
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Waar?
Project
Verzonden
Harbrinkhoek, Markgravenweg 5
het verbouwen van voormalige
05-08-2020
campingwinkel tot woonhuis door
toepassing van rood voor rood regeling
Langeveen, Hof van Plegt 17

het bouwen van een woning

30-07-2020

Langeveen, Ossendijk 46

het bouwen van een woning

05-08-2020

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.

