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

Meldlijn:
(0546) 62 80 00

Tubbergen
voor u!
Dinsdag 1 september 2020
Ook Tubbergen doet mee aan
World Cleanup Day!

Op zaterdag 19 september is het World Cleanup Day. Een mooie gelegenheid om jouw omgeving weer zwerfvuilvrij te maken. Tijdens
deze grootste wereldwijde opruimactie van het jaar gaan we samen
met ruim 180 landen de planeet een grote schoonmaakbeurt geven.
Ook Tubbergen doet mee!

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

Gevonden en verloren voorwerpen
Verloren: dportemonnee met inhoud, diverse pasjes, bril
Gevonden: -

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

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:

Meld je aan en ontvang een handige opruimset
Je kunt jouw actie vóór 7 september aanmelden door een mail te sturen
naar afval@noaberkracht.nl. Vermeld hierin jouw naam, adresgegevens en
het aantal personen waarmee je op pad gaat. Wij zorgen dan voor de opruimsets en halen het materiaal en zwerfvuil na afloop van de actie op in
jouw dorp.
Maak kans op een leuke prijs!
Een gezamenlijke schoonmaakactie biedt de perfecte gelegenheid voor het
maken van originele foto’s. Zie jij een fanatieke opruimer, vind je een bijzonder stuk afval of wil je gewoon een mooie herinnering?
Leg het vast op beeld en stuur jouw actiefoto’s voor 23 september naar
afval@noaberkracht.nl. De maker van de origineelste foto wordt beloond
met een leuke prijs!

Storingen
openbare ruimte,
buiten kantooruren:
tel. 06 54 97 59 91
(uitsluitend voor
spoedeisende zaken)

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

In maart was veel animo om tijdens de Landelijke Opschoondag in actie te
komen tegen zwerfafval. Helaas kon dit niet doorgaan vanwege corona.
Daarom slaan Rova, Essenkracht en de gemeente Tubbergen de handen
ineen en gaan aan de slag om Tubbergen nog schoner te krijgen. Doe je
mee?

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

Democratie
Op 15 september is het de Dag van de Democratie. Een reden om de
vlag uit te hangen, want de democratie is iets om heel dankbaar voor
te zijn. Lang niet overal op de wereld kunnen we zo meepraten met
het algemeen beleid als in Nederland. Nou ja, meepraten... Dat zeggen we nu wel, maar is dat ook zo? Op gebied van landelijke politiek
beperkt het ‘meepraten’ van inwoners zich op dit moment vooral tot
demonstraties op het Malieveld. Boeren, zorgmedewerkers, leraren,
mensen die tegen corona zijn, tegenstanders van Zwarte Piet, wie
van zich wil laten horen doet dat vooral door te protesteren, petities
in te dienen en kritiek te hebben op de gevestigde orde. Het is trouwens ook aan de democratie te danken
dat dergelijke opstanden niet bloedig
uit elkaar worden geslagen en worden
getolereerd. Maar in een ideale democratie zou je veel verder kunnen gaan.
Namelijk, mensen uitdagen om zélf
met oplossingen te komen en daar ook
echt iets mee te doen.
Waarom is het nodig dat boeren met
tractoren naar het Binnenhof komen
om hun frustratie te laten blijken? Het
zou toch veel handiger zijn om ze te
vragen om mee te denken over een alternatief, waarin zij rekening houdend
met Europese- en milieu doelstellingen
die Nederland nu eenmaal moet behalen. Zeker weten dat zij met plannen
komen die daaraan voldoen en tegelijk
veel beter aansluiten bij hun bedrijfsvoering. Dat principe proberen wij in
onze gemeente ook zoveel mogelijk te
hanteren binnen Mijn Dorp 2030. Om

een samenleving op rolletjes te laten lopen, moeten er nu eenmaal
dingen geregeld worden. Maar waarom zou dat recht alleen voorbehouden zijn aan mensen achter bureaus? Wij vinden het veel logischer om mensen die in de praktijk met bepaalde zaken te maken
hebben, vragen om mee te denken over de beste oplossing. Toegegeven, dat verloopt nog lang niet altijd vlekkeloos, maar volgens ons
is dat wel de meest pure vorm van democratie.
Betekent dit dat ambtenaren en politici eigenlijk overbodig zijn? Zover
willen we niet gaan, want uiteindelijk is het natuurlijk wel handig dat
bepaalde dingen in de praktijk ook echt worden uitgevoerd en geregeld. Daarom heeft vrijwel iedere vereniging, bedrijf, school en andere organisatie tenslotte ook een, in de meeste gevallen
democratisch gekozen bestuur.
Zo werkt dat ook bij de overheid.
Democratie is dus eigenlijk gedeelde macht. Wij vinden het
belangrijk om dit ook zo breed
mogelijk te blijven delen.
Waarom dat zo belangrijk is, is
deze week te zien in de toneelvoorstelling Macbeth die uitgevoerd wordt bij Havezathe
Herinckhave. Daar maken we
mee wat er gebeurt als de
honger naar macht naar honger bij één of enkele personen
heel groot wordt. Dat is iets
wat niemand wil.

College van Tubbergen

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 1 september 2020

Onderzoek naar tevredenheid afvalinzameling
Rond maandag 7 september 2020 valt bij een deel van de inwoners in onze gemeente een
vragenlijst over de tevredenheid naar de afvalinzameling op de mat. Onderzoeksbureau
Integron voert dit onderzoek voor de gemeente en ROVA uit. Door een steekproef wordt
bepaald wie de vragenlijst ontvangt. Met de resultaten van dit onderzoek krijgt de gemeente inzicht in de tevredenheid over het beleid over afval en grondstoffen en over de
inzameling van de verschillende afvalstromen.
Heeft u een vragenlijst ontvangen?
We zijn benieuwd naar uw mening! Daarom vragen we u even de tijd te nemen om de vragenlijst in te vullen. Dit kan door de papieren versie in de bijgevoegde envelop terug te
sturen of door de vragen digitaal te beantwoorden. Antwoorden worden anoniem verwerkt.

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 25 augustus 2020.
3. Mededelingen.
4. Informatie vanuit het college.
5. Lokaal Sportakkoord (presentatie mevrouw M. Kleinsman).
6. Rondvraag.
Ter voorbereiding op de raadsvergadering
7. Begrotingswijziging OZJT en Veilig Thuis Twente.
8. Verklaring van algemeen belang PMD-inzameling maatschappelijke
organisaties.
9. Warmtevisie Noordoost Twente.
10. Sluiting

Actualiteiten
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, Ootmarsumseweg 151
drank- en horecavergunning
20-08-2020

Tubbergen officieel
Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de gemeenteraad
De gemeenteraad komt in een openbare raadsvergadering bijeen op dinsdag 1 september
2020 om 19.30 uur, in de raadszaal van 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. 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.
2. Vaststellen agenda.
3. Mededelingen.
4. Vragenuurtje.
5. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 29 juni 2020.
6. Vaststellen lijst ingekomen stukken.
Hamerstukken:
7. Vaststellen bestemmingsplan 'Buitengebied, Vriezenveenseweg 76 en Vikkersweg ong'.
8. Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied, Ootmarsumseweg 273 Fleringen".
9. Vaststellen bestemmingsplan "Manderveen, Manderveenseweg 70-72".
10. Instellen grondcomplex Hutten 2.
11. Vaststellen Verordening tot 1e wijziging van de Legesverordening Tubbergen.
12. Gymzaal Geesteren.
Bespreekstukken:
13. Motie Rood voor Rood (publieke deelnemers).
14. Verlenging samenwerkingsovereenkomst sociale zekerheid Almelo-DinkellandTubbergen.
15. Extra plaatsingen nieuw beschut bovenop de taakstelling van het Rijk.
16. Vaststellen 6e wijziging Reglement van Orde gemeenteraad.

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?
Hezingen/Vasse, nabij Hooidijk 49 Muziekfeest Hezingen op 4 september 2021 en
3 september 2022 (wijziging meerjarenvergunning)

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.

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
Tubbergen, Julianastraat 16
het aanbrengen op 2 plekken van
12-08-2020
gevelreclame op een pand en het
plaatsen van een reclamezuil
Harbrinkhoek, Weversweg 1

het uitbreiden van een woning
inclusief een overkapping

13-08-2020

Geesteren, Evvesboer 7

het uitbreiden van een woning door
uitbouw plaatsen op bestaande platte
dak

17-08-2020

17. Rondvraag.

Verleende omgevingsvergunning

18. Sluiting.

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.

Openbare vergadering van de Raadscommissie
De raadscommissie komt in een openbare vergadering bijeen op dinsdag 8 september 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.
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Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Waar?
Project
Verzonden
Manderveen, Vasserdijk 5
het bouwen van een woning ter
24-08-2020
vervanging van een oude boerderij
Tubbergen, Veldwijk 11

het bouwen van een woning

25-08-2020

Ruimtelijk beleid
Ontwerpbestemmingsplan “Hutten 2” en
ontwerpbeeldkwaliteitsplan “Hutten 2”
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerpbestemmingsplan “Hutten 2”.
Het ontwerpbestemmingsplan maakt de bouw van 27 grondgebonden woningen mogelijk
aansluitend aan Hutten 1 in het gebied globaal gelegen tussen de Vermolenweg en de
Randweg.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 2 september
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.GEEBPHUTTEN2-OW01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Zienswijze
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzagelegging kan eenieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht
aan de gemeenteraad, postbus 30, 7650 AA Tubbergen en dienen voor het einde van de
termijn te worden ingediend dan wel per post te zijn bezorgd. Mondelinge zienswijzen kunt
u binnen bovengenoemde termijn indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt
met dhr. R. Oude Moleman van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000. Ook voor vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon contact opnemen.
Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerpbeeldkwaliteitsplan “Hutten 2”.
In het gemeentelijk welstandsbeleid is nog geen rekening gehouden met de nieuwe functie
van het gebied. 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.
Het beeldkwaliteitsplan beschrijft wenselijke verschijningsvormen en materialisering van
de te bouwen gebouwen door criteria te geven voor typologie, volume, detaillering en materiaal- en kleurgebruik. Het beeldkwaliteitsplan stuurt op samenhang tussen de verschillende te realiseren onderdelen van het plan en beschrijft het proces voor het toetsen van
bouwplannen.

Ter inzage
Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage vanaf 2 september 2020 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.
Inspraak
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzagelegging kan eenieder mondeling of schriftelijk een inspraakreactie naar voren brengen tegen het ontwerp beeldkwaliteitsplan.
Schriftelijke inspraakreacties moeten worden gericht aan de gemeenteraad, postbus 30,
7650 AA Tubbergen en dienen voor het einde van de termijn te worden ingediend dan wel
per post te zijn bezorgd. Mondelinge inspraakreacties kunt u binnen bovengenoemde termijn indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met dhr. R. Oude Moleman
van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.
Ook voor vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon contact opnemen.
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.

Hulp vragen, daar help je ons allemaal mee.
Heb je behoe e aan hulp? Omdat het even verstandiger is om zelf geen boodschappen te doen? Of omdat je hond er echt
uit moet. Of gewoon omdat het al veel te lang veel te s l is in huis? Vraag vooral. We weten dat dat niet makkelijk is. Toch
doen. Want we helpen graag en staan met duizenden vrijwilligers, ook bij jou in de buurt, voor je klaar. Zo le en we een
beetje op elkaar.

Bel de Rode Kruis Hulplijn: 070-44.55.888

