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

Tubbergen
voor u!
Dinsdag 18 augustus 2020
Gevonden en verloren voorwerpen
Verloren: damesjas, fietscomputer, iPhone
Gevonden: -

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)

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

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:

Tjongejonge

meter afstand uiteraard, want dat blijft noodzakelijk. Al is lang
niet iedereen het daar meer mee eens.

Hoera! We staan weer in een top 10-lijstje! Mander staat deze op
de tweede plek in de landelijke lijst van dorpen waar het fijn
wonen is. Manderveen op de derde plaats, Hezingen op de vijfde
en Fleringen op de tiende. Al weten we niet precies hoeveel
waarde we nu echt aan dit soort lijstje moeten hechten, het is
toch wel iets om trots op te zijn! Wij zijn het er in elk geval volledig mee eens, want volgens ons is het nergens beter wonen dan
in de gemeente Tubbergen. We zijn best geluksvogels. Dat beseffen we vooral op het moment dat we terugkomen van vakantie in
het buitenland en we van de hobbelige wegen met slecht onderhouden asfalt in Frankrijk en Duitsland
het gladde wegdek in ons eigen
land binnen glijden.

Net als de discussie over Zwarte Piet, lijkt ook het coronavirus
voor bepaalde groeperingen een goede reden om in opstand te
komen. Raar is dat. Roepen dat je opkomt voor ondernemers,
maar tegelijkertijd met zoveel mogelijk mensen winkels in en uit
lopen, op terrasjes gaan zitten en geen afstand houden. En er op
die manier dan zelf voor zorgen dat ondernemers inderdaad de
dupe worden. Dat lijkt meer op vechten om het vechten en moedwillig groeperingen tegen elkaar opzetten, dan werkelijk begaan
zijn met de zaak.

Dat geldt niet voor de temperatuur,
daaraan merk je tegenwoordig niet
meer of je nu in Zuid- of Noord-Europa bent. Mooi weer is leuk, maar
de afgelopen dagen ging het toch
echt een beetje te gek. Tjongejonge, wat een hitte. Gelukkig was
het zaterdag iets koeler, zodat we
nog even lekker konden shoppen
in het gezellige centrum van Tubbergen. Tegelijkertijd een mooie
gelegenheid om weer bij te praten
met vrienden en bekenden. Op 1,5

We vinden het ontzettend jammer dat er
een flinke barst is gekomen de saamhorigheid van de eerste maanden van corona. Ook uit de cijfers van het RIVM blijkt
dat we het virus alleen kunnen bestrijden
als we ons aan de regels houden. Je kan
wel schreeuwen, maar het heeft meer zin
om met goede alternatieven te komen.
We roepen tegenstanders dan bij deze ook
op om hun energie te stoppen in het vinden van creatieve manieren om afstand te
houden en het virus te stoppen én tegelijkertijd ervoor te zorgen dat het openbare
leven zoveel mogelijk door kan gaan.

College van Tubbergen

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 18 augustus 2020

Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de Raadscommissie
De raadscommissie komt in een openbare vergadering bijeen op dinsdag 25 augustus 2020
om 19.30 uur in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen. In verband met de coronamaatregelen kunnen we geen publiek ontvangen. De vergadering wordt live uitgezonden via bestuur.tubbergen.nl. De commissie bereidt de maandelijkse raadsvergadering voor
en verzamelt alle informatie die de raad nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen.
Belangstellenden kunnen gedurende maximaal vijf minuten het woord voeren over de onderwerpen op de agenda. Wie het woord wenst te voeren kan dat dit op de dag van de
vergadering vóór 12.00 uur melden bij de griffier. Het is mogelijk dat er onderwerpen aan
de voorlopige agenda worden toegevoegd of daarvan worden afgevoerd. De meest actuele
agenda vindt u op de gemeentelijke website www.tubbergen.nl, onder Gemeenteraad >vergaderingen (https://bestuur.tubbergen.nl/).
Agenda
1. Opening en vaststellen agenda.
2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 11 mei 2020.
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 15 juni 2020.
4. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 18 juni 2020.
5. Mededelingen.
6. Informatie vanuit het college.
7. Rondvraag.

Actualiteiten

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?
Langeveen, Broekbeekweg 4
ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Mander, Uelserweg 141

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Fleringen, binnenplein Havezathe
Herinckhave

opvoeren toneelvoorstelling Macbeth op
4 september 2020

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, Vermolenweg 35
het vervangen van een meststierenstal 28-07-2020
Tubbergen, Huyerenseweg 1

het plaatsen van een ketelhuis voor
een biogasinstallatie

10-08-2020

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, Langeveenseweg 56a
het kappen van drie houtopstanden
06-08-2020
met onder andere fijn sparren en
grove dennen
Vasse, Denekamperweg 123

het plaatsen van zes lichtmasten
langs sportveld

10-08-2020

Meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer

Ingekomen aanvraag

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Aanvraag omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunning

Ter voorbereiding op de raadsvergadering
8. Vaststellen bestemmingsplan ‘Buitengebied, Vriezenveenseweg 76 en Vikkersweg ong’.
9. Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied, Ootmarsumseweg 273 Fleringen".
10. Vaststellen bestemmingsplan "Manderveen, Manderveenseweg 70-72".
11. Motie Rood voor Rood (publieke deelnemers).
12. Instellen grondcomplex Hutten 2.
13. Vaststellen Verordening tot 1e wijziging van de Legesverordening Tubbergen.
14. Verlenging samenwerkingsovereenkomst sociale zekerheid Almelo-Dinkelland.
15. Gymzaal Geesteren.
16. Extra plaatsingen nieuw beschut bovenop de taakstelling van het Rijk.
17. Sluiting

Fleringen, Grobbenhoeksweg 9

Omgeving en milieu

Voor het “oprichten of veranderen” van bepaalde categorieën van inrichtingen is geen omgevingsvergunning vereist. Wel moet op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer
vooraf een melding worden ingediend en moeten landelijk vastgestelde voorschriften worden
nageleefd. Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot deze bedrijven wel nog
zogenoemde “maatwerkvoorschriften” vaststellen. Een melding is ingediend voor een inrichting te:
Plaats, adres
Betreft:
Maatwerk?
Fleringen, Ootmarsumseweg 283
het plaatsen van een PGS15 kast
nee
Tubbergen, Galvanistraat 11

het uitbreiden van het bedrijf
met een opslagruimte

nee

Mander, Broekdijk 64

het bouwen van een landbouwschuur

nee

Rechtsbescherming

Verleende vergunning of ontheffing

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.

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
Fleringen, Grobbenhoeksweg 9
ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023 10-08-2020

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.

Tubbergen, Docter Schaepmanstraat Festiball 2020 op 4, 5 en 6 september 07-08-2020
grasveld “Mavoveld”
2020
Langeveen, Broekbeekweg 4

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

10-08-2020

Mander, Uelserweg 141

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

10-08-2020

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.

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.

