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of op www.tubbergen.nl
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De ambtelijke organisatie van
de gemeenten Tubbergen en
Dinkelland werken samen
onder de naam:

Eenzaamheid
De Week tegen Eenzaamheid leek ons een goed onderwerp voor de column
van komende week. Zo’n mooi en betrokken initiatief. Maar al filosoferend
vroegen we ons af of zo’n week nu eigenlijk echt wel zo geweldig is. Natuurlijk, als je een druk sociaal leven hebt met veel vrienden en familie zie je
zo’n themaweekje als een goed doel. Even een keertje stilstaan bij het
thema eenzaamheid, misschien een kopje koffie drinken met een eenzame
buurman of een bloemetje brengen bij je alleenstaande tante en daarna
snel weer verder met je leven. Ook voor de media zijn zulke weken handig.
Als er op dat moment geen echt nieuws voor handen is, kun je altijd nog terugvallen op ontroerende verhalen over het onderwerp.
Maar zet het nu echt zoden aan de dijk?
Nee, dat geloven wij niet. Net zoals je niet in
één week 30 kilo afvalt, een bereconditie opbouwt of prachtig leert vioolspelen, bestrijd
je ook de eenzaamheid niet met een themaweekje. Wil je daar echt iets aan doen, dan
moet je daar elke dag mee bezig zijn. In je
eigen omgeving, op je werk, in de vereniging
of sportclub, via vrijwilligerswerk, overal
waar mensen zijn is eenzaamheid. Sterker
nog, eenzaamheid heeft niet altijd te maken
met alleen zijn. Veel mensen voelen zich
juist eenzaam in een groep, omdat ze zich
niet begrepen voelen of het moeilijk vinden
om echt contact te maken.

Nu thuiswerken door corona nog altijd voor veel mensen de norm is, ervaren steeds meer mensen aan den lijve hoe het is om eenzaam te zijn. Dat is
iets dat je niet in een week oplost, maar waarop je eigenlijk altijd alert moet
zijn. Voel je je eenzaam, probeer dan over je eigen drempel heen te stappen en zoek contact met een familielid, vriend of collega en benoem dat je
gewoon even behoefte hebt aan contact. En heb je het idee dat een ander
wel wat extra aandacht kan gebruiken, aarzel dan niet, maar pak de telefoon of ga even samen een kop koffie drinken.
We hopen dat het Glashoes op termijn ook een middel zal zijn om eenzaamheid te bestrijden. We weten dat er nog altijd mensen zijn die het onzin vinden dat we gaan investeren in het ontwikkelen van het Glashoes en dat
vinden we jammer. Daarom leggen we de gedachte erachter nog maar eens
uit. We hopen dat het Glashoes een plek wordt van ontmoeting. Behalve de gemeente, vinden hier heel veel
verschillende organisaties een onderdak. Dat betekent
dat u in het Glashoes terecht kan voor de meest uiteenlopende zaken en daardoor ook de kans hebt om de
meest uiteenlopende mensen te ontmoeten. We hebben
u uitgenodigd om deze week mee te denken over het
ontwerp van het Glashoes. Mocht u dat gemist hebben,
maar heeft u er toch ideeën over? Aarzel dan niet en
mail ons via glashoes@tubbergen.nl Bij genoeg animo
organiseren we met plezier nog een sessie. Daarnaast
staan we open voor alle ideeën en opmerkingen. Want
het Glashoes is van ons allemaal, dus ook van u!
College van Tubbergen
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Hallo, hoe gaat het met ons?
Met deze vraag wordt de komende periode aandacht gevraagd voor de GGD Gezondheidsmeter 2020. De GGD Gezondheidsmeter 2020 is een grootschalig onderzoek onder volwassenen en ouderen. Met de uitkomsten bepalen gemeenten, GGD’en en andere
overheidsinstanties het gezondheidsbeleid voor de komende jaren. Belangrijk dus om mee
te doen!

Gevonden en verloren voorwerpen
Verloren: 2 mobiele telefoons, 2 armbanden, horloge
Gevonden: -

Blijf op de hoogte van het nieuws
uit Tubbergen!

Hoe kun je mee doen?
Een aantal inwoners ontvangen via de post een uitnodiging voor het onderzoek. Geen vragenlijst ontvangen? Ga dan naar ggdtwente.nl/gezondheidsmeter2020.
De gegevens van de deelnemers worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Meer informatie? Ga naar GGDTwente.nl/Gezondheidsmeter2020.

Tubbergen officieel
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?
Albergen, Mekkelenbergweg 61
ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023
Fleringen, Ootmarsumseweg 249

drank- en horecavergunning

Geesteren

Kerstmarkt op 13 december 2020

Geesteren, Vermolenweg 39

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Geesteren, Vriezenveenseweg 126

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Tubbergen

ontheffing parkeerschijfzone

Tubbergen

ontheffing parkeerschijfzone

Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram
Facebook: Gemeente-Tubbergen, Twitter: @Gem_Tubbergen,
Instagram: gemeentetubbergen

Tubbergen, Haarweg 9

36e Essentocht offroad en 7e Quad offroad op 17
en 18 oktober 2020

Vasse, Lageveldsweg 2

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
Geesteren, Vermolenweg 39
ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023
14-09-2020
Tubbergen

ontheffing parkeerschijfzone

15-09-2020

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.
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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, Vinckenweg 71a
het kappen van vijf eiken
04-09-2020
Harbrinkhoek, Kroezenweg 2

het bouwen van een schuur

26-08-2020

Mander, Uelserweg 135

het kappen van twee eiken

08-09-2020

Manderveen, Manderveenseweg 68

het bouwen van een twee-onder- 26-08-2020
een-kapwoning (rechterhelft)

Manderveen, Manderveenseweg 68a

het bouwen van een twee-onder- 26-08-2020
een-kapwoning (linkerhelft)

Tubbergen, van der Veenstraat 26

het plaatsen van een schutting
25-08-2020
met schanskorven ter vervanging
van een heg

Vasse, Denekamperweg 127

het plaatsen van een tijdelijke
woonunit en het aanleggen van
een inrit

Vasse, Denekamperweg 205

het vervangen van bestaande
31-08-2020
T-mobile antennes ter verbetering
van dekking en capaciteit

28-08-2020

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
Albergen, Diekersweg 9a
het gedeeltelijk vernieuwen van
16-09-2020
een woning

Albergen, Hulsbrookstraat 11

het kappen van twee eiken

14-09-2020

Reutum, Ootmarsumseweg 320

het bouwen van een vitaliteitsgebouw

15-09-2020

Tubbergen, Newtonstraat 18 e
t/m 18p

het bouwen van een
bedrijfsverzamelgebouw

14-09-2020

Tubbergen, Schubertstraat 23

het plaatsen van een tuinhuis,
overkapping en schutting

15-09-2020

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.

