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Dinsdag 29 september 2020
Gemeentehuis:
Raadhuisplein 1,
Tubbergen
(0546) 62 80 00

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)
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:

Overzicht spreekuren Tubbergen:
enkel telefonisch!
In onze gemeente worden verschillende spreekuren gehouden. In het
gemeentehuis in Tubbergen, of ergens anders op locatie. Deze spreekuren
vinden alleen telefonisch plaats.
Spreekuren in het gemeentehuis in Tubbergen
Spreekuur

Tijdstip & Contactgegevens

Schuldhulpverlening Stadsbank Oost
Nederland
Alleen voor cliënten.

Donderdag in de oneven weken van
9.00 tot 10.00 uur.
088-7663666

Schulddienstverlening
Voor iedereen die meer informatie
wil of en vragen heeft over schulden.

Dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur.
schulddienstverlening@noaberkracht.nl
0546-628000

Consulent Werkplein Almelo
Voor informatie en vragen over
re-integratie (werk)

Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.
06-25707950 (Marloes Bokkerink)
06-25653775 (Suzan Brummelhuis)

Consulent Werkplein Almelo
Voor informatie en vragen over
uitkeringen, bijzondere bijstand e.d.

Dinsdag in de even weken van 10.00
tot 12.00 uur.
0541-541789 (Monica de Roo)

Extend/ Soweco
Als u voor een traject bij Soweco
bent aangemeld en vragen heeft
over trajecten richting de arbeidsmarkt

Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.
06-46360610 (Judith Baks)
0546-752853 (Eric Kuipers)

Gevonden en verloren voorwerpen
Verloren: portemonnee met inhoud
Gevonden: geldbedrag

Ook van u
In de meeste dorpen van onze gemeente wordt hard gewerkt aan de toekomst. Denk daarbij aan dorpshuiskamers, samenvoegen van scholen, sport
en cultuur en verfraaiing van het aanzicht van een kern. Allemaal mooie
projecten waarvoor veel dorpelingen zich, vaak samen met de gemeente,
met hart en ziel inzetten. Tot nu toe is ieder project echt dorpsgericht. Het
gebeurt niet dat inwoners uit Albergen meedenken over de dorpshuiskamer
in Manderveen, inwoners uit Vasse bezig zijn met de nieuwe school in Geesteren of inwoners uit Reutum ideeën inbrengen over de dorpsentree van Fleringen.
Hoewel dat laatste eigenlijk helemaal niet zo
gek zou zijn, want Reutummers rijden maar
al te vaak langs Fleringen. Beide plaatsen
liggen in de gemeente Tubbergen, dus eigenlijk is die entree van ons allemaal.
Datzelfde geldt voor het Glashoes. Dat wordt
straks een gebouw van ons allemaal. Er
wordt wel steeds geroepen dat dit niet zo is
en dat de Tubbergenaren maar weer geluk
hebben met zo’n mooi gebouw, maar dat
klopt natuurlijk van geen kant. Kijk maar
eens naar de partijen die er straks onder één
dak samenwerken: de gemeente, de politie,
de bibliotheek, stichting Welzijn Tubbergen
Dinkelland, allemaal organisaties voor iedereen uit de hele gemeente. Het is dus geen

Spreekuren op een andere locatie in Tubbergen
Spreekuur

Tijdstip & Contactgegevens

Openbaar Vervoer
(OV-ambassadeurs)
Voor informatie en vragen over
reizen met het openbaar vervoer en
het gebruik van de OV-chipkaart.

Elke tweede dinsdag van de maand
van 14.00 tot 15.30 uur.
ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl
038-4540130

Voedselbank
Voor algemene informatie of als u
het pakket niet kunt afhalen, kunt u
op vrijdag vóór 12.00 uur bellen.

Afhalen:
vrijdag van 15.30 – 16.00 uur
06-18464776

Sociaal team (Wij in de buurt)
Voor informatie en vragen over o.a.:
opvoeding van kinderen, (dreigende)
financiële problemen of ondersteuning bij zorg voor een zieke partner.

Elke werkdag van 9.00 tot 10.00 uur.
sociaalteamtubbergen@wijindebuurt.nl
085-0514058

VluchtelingenWerk Oost Nederland
Spreekuur voor vergunninghouders
(statushouders) met vragen over inburgering en meedoen in de samenleving. Ook voor hulp bij het
aanvragen van een uitkering.

Dinsdag van 9.30 tot 12.30 uur.
Donderdag van 09.30 tot 12.30 uur
en van 13.00 tot 15.00 uur.
info-oost@vluchtelingenwerk.nl
026-3702777

Servicepunt vrijwillige inzet
Voor vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties, verenigingen, e.d. Voor info
en ondersteuning van het inschrijven
als vrijwilliger tot informatie over het
vinden en behouden van vrijwilligers.

Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en
donderdag van 14.00 tot 16.00 uur.
servicepunttubbergen@swtd.nl
085-0479404

Kliëntenraad Almelo
Voor mensen met een bijstandsuitkering of die vallen onder de wet
sociale werkvoorziening. De
Kliëntenraad beantwoord vragen en
geeft onafhankelijk advies.

Maandag, woensdag en vrijdag van
10.00 tot 12.00 uur.
info@almelosociaal.nl
0546-456909

project binnen Mijn Tubbergen 2030, maar binnen MIJN DORP 2030, het
dorp van ons allemaal. Daarom deden we een brede oproep aan u allemaal
om mee te denken over het ontwerp.
Hoewel we ons mochten verheugen in een grote belangstelling, bleken de
‘meedenkers’ bijna allemaal uit het dorp Tubbergen te komen. En dat vinden
we dan eigenlijk wel weer jammer. Zeker omdat we graag iets van elke kern
terug willen zien in het ontwerp, juist omdat het een gebouw is van ons allemaal. En dat ook samen willen realiseren en ervaren.
Wat kunnen we nu nog meer doen om duidelijk
te maken dat het om een gebouw gaat dat van
iedereen is? Heeft u een mening over hoe dat
eruit zou moeten zien of maakt het u misschien
helemaal niets uit? Heeft u een goed idee over
de manier waarop de identiteit van juist uw
dorp in het ontwerp verwerkt kan worden?
Heeft u andere vragen of onduidelijkheden of
juist ideeën hierover? Mail ons dat dan via
glashoes@tubbergen.nl. We willen echt graag
weten hoe u hierover denkt. Misschien heeft u
sowieso wel niet zoveel zin en tijd om mee te
denken over allerlei zaken binnen de gemeente. Als dat zo is, en u bent tevreden over
wat en hoe we het doen, prima. En anders
horen we het graag, want we doen het voor u!

College van Tubbergen

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 29 september 2020

Inloopspreekuur OV-ambassadeurs op 13 oktober
Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart
aanvraagt of hoe de 40% korting voor
samen reizen werkt? Wilt u meer
weten over de Corona maatregelen in
het OV of juist informatie over een passend abonnement als u vaker wilt reizen? Bezoek dan het inloopspreekuur
van de OV-ambassadeurs. OV-ambassadeurs zijn ervaren OV-reizigers die
vrijwillig leeftijdsgenoten op weg helpen met reizen met trein en bus.
Wanneer:
Waar:
Hoe laat:

komende maanden stelt zowel de gemeente Dinkelland als de gemeente Tubbergen haar
nieuwe woonvisie op. In de woonvisie worden de ambities voor de toekomst op het gebied
van wonen vastgelegd. Denk daarbij aan zaken als nieuwbouw, inbreiding, kwaliteit,
wonen en zorg. Het beleid wordt opgesteld op basis van de toekomstige demografische
ontwikkelingen. Omdat ‘goed wonen’ een belangrijk speerpunt is voor alle inwoners,
maken we dit beleid niet alleen, maar samen met onze inwoners en ondernemers. We
houden daarvoor verschillende bijeenkomsten.
Input van lokale marktkenners is een belangrijk onderdeel bij het opstellen van de Woonvisie. Daarom nodigen we ontwikkelaars/bouwbedrijven uit de gemeenten Dinkelland en
Tubbergen uit om op 5 oktober van 14:00 uur tot 16:00 uur deel te nemen aan een ‘marktkennerspanel’ in het gemeentehuis van Dinkelland, Nicolaasplein 5 in Denekamp.

dinsdag 13 oktober 2020
Bibliotheek Tubbergen, Raadhuisplein 4, Tubbergen
14.00-15.30 uur

U kunt ook contact opnemen met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur,
van dinsdag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur via 038-3037010.
Meer informatie
Kijk op www.ervaarhetov.nl voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten.

Tubbergen officieel

Meld u aan
We stellen uw deelname erg op prijs. Gelet op de beperkte aantal plekken en de corona
maatregelen is aanmelden noodzakelijk. U kunt zich tot 1 oktober aanmelden.
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan Danielle Bonenkamp
d.Bonenkamp@noaberkracht.nl of Guus Staarink G.Staarink@noaberkracht.nl

E- mailservice en app “Berichten over uw buurt”

Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de Raadscommissie
De raadscommissie komt in een openbare vergadering bijeen op dinsdag 6 oktober 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.
2. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadscommissie van 8 september 2020.
3. Mededelingen.
4. Informatie vanuit het college.
5. Rondvraag.
Ter voorbereiding op de raadsvergadering
6. Instellen en benoemen van de Kinderraad Tubbergen.
7. Gedragscode publiceren van persoonsgegevens in het kader van raads- en bestuursinformatie.
8. Vaststellen van het 2e Porgrammajournaal.
9. Warmtevisie Noordoost Twente.
10. Sluiting

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?
Geesteren, Vriezenveenseweg 62
ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023
Tubbergen, Arkeweg 7

Uitnodiging marktkennerspanel

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
Albergen, Mekkelenbergweg 61
ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023 18-09-2020
Geesteren, Vriezenveenseweg 126 ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

18-09-2020

Tubbergen

ontheffing parkeerschijfzone

21-09-2020

Vasse, Lageveldsweg 2

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

18-09-2020

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
Geesteren, Haarbrinksweg 68
het bouwen van een schuur
08-09-2020
Geesteren, Vinckenweg 17

het kappen van een linde

31-08-2020

Langeveen, Balkenbeltsweg 31

het aanpassen van het
bestemmingsplan voor een woning
nu met inwoning

11-09-2020

Tubbergen, Verdistraat 23-25

het vervangen van twee woonwagens

16-09-2020

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
Reutum, Reutummerweg 65-ZH31 het kappen van een eik
18-09-2020
Vasse, Voortsweg 23

het bouwen van een opslagruimte

17-09-2020

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, Haarbrinksweg 68
het veranderen/wijzigen van een
Nee
inrichting

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 29 september 2020

Meldingen artikel 10.52 Wet milieubeheer
(mobiele puinbreekinstallatie)
Ter voldoening aan artikel 10.52 van de Wet milieubeheer (Besluit mobiel breken bouwen sloopafval) zijn een of meer meldingen ingediend voor het mobiel breken van bouw- en
sloopafval. Deze kennisgeving is alleen informatief. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk.
Het betreft een melding voor:
Plaats, adres
Wanneer:
Tubbergen, Binnenveldsweg 68
het mobiel breken van puin gedurende twee werkdagen in de periode van 10 september tot uiterlijk 10
december 2020
Geesteren, Poolsweg 8

het mobiel breken van puin gedurende maximaal drie
werkdagen in de periode van 23 september t/m 15
december 2020

Albergen, Markgravenweg 5

het mobiel breken van puin gedurende maximaal drie
werkdagen in de periode van 21 september t/m 30
november 2020

Ruimtelijk beleid
Ontwerpbestemmingsplan “Rood voor Rood Vinckenweg 18, Voorboersweg 6, Laagseweg 74” en
ontwerpbeeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerpbestemmingsplan “Rood Voor Rood Vinckenweg 18, Voorboersweg 6
, Laagseweg 74”.
Het ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk om een Rood voor Rood project uit te
voeren. Op de percelen Vinckenweg 18, Voorboersweg 6 (beide te Geesteren) en Laagseweg 74 (Hezingen) wordt landschap ontsierende bebouwing gesloopt en geïnvesteerd in
ruimtelijke kwaliteit. Hiervoor mag ter compensatie een woning aan de Vinckenweg 18 gebouwd worden.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 30 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.BUIBPRVR3LOCATIES-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 een ieder 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. Jacobi 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 “Rood voor Rood”
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 30 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.dinkelland.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 11,
7590 AA Denekamp 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. Jacobi van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100. 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.

