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

Reuring
Nu is het niet onze gewoonte om vanaf deze plek reclame te maken,
maar sinds de Tubbergse weekmarkt is veranderd in een mini foodtruck-festival, maken we voor één keer een uitzondering. Want hiermee wordt in elk geval op de dinsdagen onze wens van ‘meer reuring
op het Raadhuisplein’ dubbel en dwars vervuld. Dat zal vooral de
schooljeugd beamen, die in steeds grotere getale geniet van broodjes
shoarma of een lekker visje. Ook onze wethouders maken hier veel
en graag gebruik van. We geven hen geen ongelijk, want vers is nu
eenmaal heel erg lekker. Vooral als dat gepaard gaat met grote hoeveelheden knoflooksaus.
We hopen dat het Glashoes in de toekomst voor net zoveel reuring
zal zorgen. Hoewel…. de plannen voor het gebouw zorgen nú al voor
reuring. Het is een dankbaar gespreksonderwerp op verjaardagen en
andere bijeenkomsten. Vraag je de gemiddelde inwoner hoe hij of zij
het gemeentehuis vindt, dan zijn de antwoorden niet al te positief. Het pand wordt
ervaren als een betonnen bunker die weinig
warmte en openheid uitstraalt. Niet bepaald
een sieraad voor het Raadhuisplein.
Afgezien daarvan is het gebouw sterk verouderd en voldoet het bij lange na niet aan
de duurzaamheidseisen van deze tijd. Waar
een gemiddeld pand van die leeftijd en
staat van onderhoud aan vervanging toe is,
blijkt dat in het geval van een gemeentehuis toch wat anders te liggen en dat maakt
de tongen los. Daarbij blijkt niet alleen geld
een struikelblok, maar ook de naam Glas-

hoes. Dat laatste vinden we jammer. Want glas staat voor transparantie en helderheid. Voor licht en lucht. Glas zorgt voor een open
blik van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Dat is ook
precies de doestelling van het Glashoes dat niet alleen onderdak zal
bieden aan de gemeente, maar ook aan het politiebureau, de bibliotheek, Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland en vele andere maatschappelijke organisaties, verenigingen en kleine bedrijfjes. Een
glazen huis waar alles kan en alles mag en dat van, voor en door iedereen in de gemeente Tubbergen is. Als je het zo bekijkt is de naam
best toepasselijk toch?
Veel glas (tja, het college bestaat nu eenmaal grotendeels uit vrouwen) doet ook denken aan veel ramen lappen. Een schoonmaakklus
waarvan we, juist omdat we het misschien niet vaak genoeg doen,
diep in ons hart best kunnen genieten. Want wat is er nu mooier dan
na een partijtje soppen en zemen te genieten van glanzend schone
ruiten?
Datzelfde gevoel van ‘opgeruimd staat netjes’ is ook
het doel van de World Clean Up Day die op 19 september overal ter wereld gehouden wordt. Het doel
van deze dag is om zoveel mogelijk zwerfvuil op te
ruimen. Waar dit evenement normaal gesproken
een mooie gelegenheid om gezellig samen op stap
te met buren, vrienden of familie en een vuilniszak,
moet het dit jaar coronaproof gebeuren. Maar dat
is geen reden om de handen niet uit de mouwen te
steken. Want dat kan ook op 1,5 meter afstand heel
gezellig zijn.
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Wegwerkzaamheden gemeente Tubbergen
In opdracht van de gemeente
Tubbergen gaat Strukton Civiel
Noord & Oost wegwerkzaamheden uitvoeren aan de Meenweg
/ Wieschertsweg in Fleringen.
De planning ziet er als volgt uit:
Meenweg / Wieschertsweg:
Vanaf de einde bebouwde kom
Fleringen tot aan de Wieschertsweg 8
Planning: 14 september tot en
met 28 september
Werkzaamheden: Op het wegvak wordt een betonverharding
aangebracht in de berm
Bereikbaarheid: Gedurende
deze periode is deze weg afgesloten voor al het doorgaande
verkeer. De Lansinksweg blijft
geopend.

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

Tubbergen officieel
Actualiteiten
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?
Reutum, Ootmarsumseweg 320
fete de la nature op 6 september 2020
Harbrinkhoek, Kanaal N.Z. 1

J. Vos

20-10-1964

Reutum, Oldenzaalseweg 161

30-07-2020

I.A.L. Vos

08-04-1998

Reutum, Oldenzaalseweg 161

30-07-2020

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.

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

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
Harbrinkhoek, Kanaal N.Z. 1
ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023
02-09-2020

Uitschrijving uit de basisregistratie personen
Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 2.22 van de Wet basisregistratie
personen iemand uitschrijven uit de gemeentelijke basisregistratie personen, als blijkt dat
iemand niet meer woont op het adres waar hij/zij is geregistreerd.
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.
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande persoon (personen) uitgeschreven uit
de Basisregistratie personen. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij
het gemeentebestuur. Dat kan gedurende 6 weken na deze bekendmaking. Het betreft:
Voorletter(s) en naam
Geboren
Adres van registratie
Uitschrijving per:
A.Leeflang
31-03-1974
Reutum, Oldenzaalse30-07-2020
weg 171

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
Geesteren, Wierenseveldweg 10a het bouwen van een woning
24-08-2020
Tubbergen, Haarweg 5

het wijzigen van een voorgevel
van een bedrijfspand

18-08-2020

Omgevingsvergunning; verlenging
beslissingstermijn
Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure. Er moet dan in principe binnen 8 weken na ontvangst van
de aanvraag worden beslist. Maar die termijn kan zo nodig worden verlengd. Tegen een
beslissing om een termijn te verlengen kan alleen bezwaar gemaakt worden door degene
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die daarbij een belang heeft dat los staat van het te nemen besluit.
Burgemeester en wethouders hebben de beslissingstermijn verlengd met betrekking tot
een aanvraag om omgevingsvergunning 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
Fleringen, Ootmarsumseweg 289
het bouwen van een bedrijfsgebouw
31-08-2020
ten dienste van het agrarisch gebruik
Haarle, Snoeymansweg 23

het verbouwen van een woning

27-08-2020

Manderheide, gemeente Tubbergen het omvormen van bos naar heide
sectie C nr. 344

31-08-2020

Tubbergen, Julianastraat 16

31-08-2020

het aanbrengen op twee plekken
van gevelreclame op een pand en
het plaatsen van een reclamezuil

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen. Het
betreft het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Geesteren, Witteveensweg 24a
het bouwen van een stal
De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is van toepassing. Daarom is nu eerst een ontwerpvergunning
opgesteld. Dit ontwerp ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter inzage in
het gemeentehuis Die termijn van 6 weken gaat in op de dag na de datum van deze publicatie. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken.
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen
naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Wie nalaat om tijdig
een zienswijze in te brengen, kan later niet alsnog beroep instellen als het definitieve besluit is genomen.

Meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer
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?
Geesteren, Langemaatsweg 11a
het veranderen van de inrichting
nee
Tubbergen, Veldwijk 1

het starten van een bedrijf

nee

Vasse, Denekamperweg 123

het plaatsen van lichtmasten aan
de huidige sportvelden

nee

Ruimtelijk beleid
Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied,
Vriezenveenseweg 76 Geesteren en Vikkersweg
ong. Tubbergen”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 1 september 2020
heeft vastgesteld:
het bestemmingsplan “Buitengebied, Vriezenveenseweg 76 Geesteren en Vikkersweg ong. Tubbergen”.

Het bestemmingsplan voorziet op basis van het gemeentelijk KGO-beleid in een uitbreiding
van de ter plaatse gevestigde betonfabriek. De investering in ruimtelijke kwaliteit vindt
plaats aan zowel de Vriezenveenseweg 76 te Geesteren als aan de Vikkersweg ong. te Tubbergen.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 9 september t/m
21 oktober 2020 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.BUIBPVRIEZENVW76VG01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Beroep
Ingaande de dag na ter inzagelegging kan gedurende een termijn van zes weken tegen
het bestemmingsplan beroep worden ingediend door:
- belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben
gebracht;
- belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om
tijdig hun zienswijze met betrekking tot het ontwerp voor dit bestemmingsplan bij de
gemeenteraad naar voren te brengen;
- belanghebbenden die het niet eens zijn met de door de raad aangebrachte wijzigingen,
indien en voor zover het plan gewijzigd is vastgesteld.
Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal
beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan
op www.raadvanstate.nl. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in
werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.
Vragen?
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. R. Rietveld van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.

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.

