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die niet kunnen wachten
tot de volgende werkdag
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veiligheid en handhaving
kunt u bellen met:
06-147 585 49
Voor meer informatie
kijk in de gemeentegids
of op www.tubbergen.nl
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De ambtelijke organisatie van
de gemeenten Tubbergen en
Dinkelland werken samen

Mooie Mondkap
Vanaf vorige week zijn mondkapjes verplicht, ook in ons gemeentehuis.
Oké, het is even wennen, maar bekijk het eens van de niet medische kant
en maak van de nood een deugd. Draag ze niet alleen omdat het moet,
maar zie ze als een welkome aanvulling op uw outfit. Naast sjaaltjes, oorbellen, petjes, hoeden, sokken en sieraden vormen gebloemde, geruite, genopte of effen mondkapjes een supereigentijds accessoire. Wij gaan in elk
geval creatief aan de slag.
Ja, we leven in een bijzondere tijd. Een unieke
periode die in de geschiedenisboeken van de
komende eeuwen zeker in het rijtje van de 80jarige oorlog, de Eerste en Tweede Wereldoorlog en de val van de Berlijnse Muur thuishoort.
Net als toen, zijn we nu ook in gevecht, alleen
ditmaal tegen een onzichtbare vijand. We
hopen op een spoedige bevrijding en moeten,
tot het zover is, toch maar proberen er het
beste van te maken. Wat moeten we anders?

onder de naam:
In dit jaar waarin we geschiedenis schrijven,
kan het thema van de Kinderboekenweek die
vorige week woensdag begon, bijna niet toepasselijker. Onder het motto 'En toen?' worden
kinderen enthousiast gemaakt voor het lezen
in het algemeen en voor geschiedenisverhalen
in het bijzonder. We hopen dat u uw kinderen,
buur- of kleinkinderen hiervoor ook enthousiast weet te maken, want wie een goed boek

weet te waarderen verrijkt niet alleen zijn woordenschat, maar hoeft zich
ook nooit meer te vervelen.
Ook al staan de kranten bol van coronanieuws en krijgen voor- en tegenstanders van de maatregelen een podium aan elke tafel van elk praatprogramma, ondertussen gaat gelukkig ook het gewone leven door. Zo werken
wij bijvoorbeeld samen met ondernemers en inwoners aan de Woonvisie,
een document dat om de 5 jaar wordt opgesteld en waarin wordt vastgelegd
hoe we de komende jaren met wonen omgaan. Een belangrijk onderwerp
voor u als inwoners. Dat blijkt uit alle gesprekken die we met u hebben
gehad in het kader van het Maatschappelijk Akkoord. Ook is er in elk dorp
een Mijn Dorp Woongroep, die zich bezig
houdt met dit belangrijke thema.
Ook zijn we druk bezig met het opstellen van
onze begroting. Een onderwerp dat voor ons
als gemeente heel belangrijk is, want in de begroting wordt vastgelegd waaraan we het komende jaar ons geld gaan besteden. Een
enorme klus om daarin een goede afweging te
maken, want in tegenstelling tot wat veel
mensen denken, klotst het geld bij de gemeente echt niet tegen de plinten. En is het
elk jaar weer een heel gepuzzel om ons huishoudboekje rond te krijgen. Wat dat betreft
werkt dat precies zoals bij u thuis; we kunnen
elke euro maar eenmaal uitgeven.
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Help hennepteelt de wijk uit!

Plaatsing bladkorven

Op zolders, in kelders, in schuren of tuinhuisjes, in bedrijfspanden of op boerderijen: hennepteelt komt overal voor. In Twente ontdekt de politie elk jaar ruim
tweehonderd hennepkwekerijen.

Evenals voorgaande jaren plaatst de gemeente Tubbergen deze week op meerdere plaatsen in de dorpskernen bladkorven. Inwoners kunnen afgevallen bladeren naar deze bladkorven brengen. De gemeente zorgt ervoor dat de korven
tijdig worden geleegd.

Een kwekerij lijkt misschien onschuldig, maar is het niet. Henneptelers veroorzaken geregeld overlast in woningen en er kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan door het
onverantwoord en onveilig aftappen van elektriciteit.
Bewustwordingscampagne
De gemeenten en woningcorporaties
in Noordoost Twente, Enexis Netbeheer, Coteq en politie heb-ben een
campagne opgezet om de inwoners
van Noordoost Twente bewust te
maken welke gevaren en risico's kleven aan de illegale hennepteelt.
Hierdoor nemen zij wellicht sneller
de stap om een melding te doen bij
een ‘niet pluis’ gevoel.

De bladkorven zijn bedoeld voor bladafval, niet voor snoeihout of afgewaaide takken en
al helemaal niet voor ander afval. Zit er toch tuin- en snoeiafval in de bladkorf, dan wordt
de bladkorf verwijderd. Laat dit niet gebeuren, want dat zou jammer zijn voor u en uw
buurtbewoners. We vragen u daarom ook om bewoners die zich niet aan deze regel houden hierop aan te spreken, om te voorkomen dat de bladkorf verdwijnt.
In
•
•
•

het kort:
Bladkorven zijn alleen bedoeld voor afgevallen bladeren
De gemeente zorgt ervoor dat de bladkorven worden geleegd
Bij onjuist gebruik worden de korven direct verwijderd

Het is helaas onvermijdelijk dat u een stukje moet lopen om het blad te kunnen storten.
Het is niet mogelijk om in te gaan op verzoeken om extra korven neer te zetten, omdat
alle beschikbare bladkorven worden geplaatst.

Ruikt u onraad? Meld het!
Hebt u het vermoeden dat in uw buurt hennep wordt gekweekt? Meld dit dan bij Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800 - 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.

Waarom alleen blad?
Het bladafval wordt gebruikt voor duurzame bemesting. Dat kan alleen als het blad
‘schoon’ is en dus niet vermengd wordt met takken of ander (groen)afval. Takken en ander
groen(afval) kunt u in de groene container kwijt of naar het afvalbrenpunt brengen.
www.tubbergen.nl/afvalbrengpunt.
We hopen op uw medewerking.

Gevonden en verloren voorwerpen
Verloren: 1 portemonnee met inhoud
Gevonden: 1 bril

Rookmelders worden vanaf 1 juli 2022 wettelijk verplicht in alle woningen.
Maar waarom wachten tot die datum?

Rookmelders redden levens

Blijf op de hoogte van het nieuws
uit Tubbergen!
Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram

Facebook: Gemeente-Tubbergen,
Twitter: @Gem_Tubbergen,
Instagram: gemeentetubbergen

Bij brand vallen de meeste slachtoffers door
het inademen van rook. Deze rook heeft veel
giftige gassen. Hierdoor raak je in een diepe
bewusteloosheid, vaak al binnen een paar minuten! En wist je dat als je slaapt, je niets
ruikt? Je neus werkt dan niet, maar je oren
werken nog wel!
Stel de wasdroger maakt kortsluiting. Er ontstaat brand. Van de
rooklucht word je niet wakker, maar het geluid van je rookmelder
wel! Rookmelders zijn daarom van levensbelang, en niet alleen
als je slaapt. Hoe sneller je een brand ontdekt, des te meer tijd
en kans je hebt om je huis veilig te verlaten
Kijk voor meer informatie: rookmelders.nl

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?
Albergen, Vleerboersweg 2
ontheffing stookvergunning tot 1 mei 2023
Geesteren, Geesterseveldweg 11

wijzigingen leidinggevende

Geesteren, parkeerplaats achter
de Veldstegge

het plaatsen van een container in de periode van
24 september t/m 20 december 2020

Geesteren, Vriezenveenseweg 38

ontheffing stookvergunning tot 1 mei 2023

Haarle, Reutummerweg 58

ontheffing stookvergunning tot 1 mei 2023

Hezingen, Lippertsweg 5

ontheffing stookvergunning tot 1 mei 2023

Langeveen, Iemenboersweg

drank- en horecavergunning par commerciële
rechtspersoon

Mander, Oosteriksweg 28a

ontheffing stookvergunning tot 1 mei 2023

Tubbergen, Oldenzaalseweg 61a

ontheffing stookvergunning tot 1 mei 2023

Reutum, Ootmarsumseweg 320

drank- en horecavergunning

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?
Albergen, Vleerboersweg 2
Geesteren, Geesterseveldweg 11

Wat en wanneer?
ontheffing stookvergunning tot
1 mei 2023
wijzigingen leidinggevende

Verzonden
29-09-2020
22-09-2020

Geesteren, parkeerplaats achter
de Veldstegge

het plaatsen van een container in
de periode van 24 september t/m 20
december 2020

24-09-2020

Geesteren, Vriezenveenseweg 38

ontheffing stookvergunning tot
1 mei 2023

29-09-2020

Haarle, Reutummerweg 58

ontheffing stookvergunning tot
1 mei 2023

29-09-2020

Hezingen, Lippertsweg 5

ontheffing stookvergunning tot
1 mei 2023

29-09-2020

Mander, Oosteriksweg 28a

ontheffing stookvergunning tot
1 mei 2023

29-09-2020

Tubbergen, Arkeweg 7

ontheffing stookvergunning tot
1 mei 2023

24-09-2020

Tubbergen, Oldenzaalseweg 61a

ontheffing stookvergunning tot
1 mei 2023

29-09-2020

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.
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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
Albergen, Hoofdstraat 43
het bouwen van een overkapping op
10-09-2020
de verdieping behorende bij een
appartement
Geesteren, Zurinkstraat 3

het bouwen van een bijgebouw

16-09-2020

Harbrinkhoek, De Krön
(naast nummer 3)

het bouwen van een opslaghal

18-09-2020

Langeveen, Balkenbeltsweg 36

het aanleggen van een uitrit

10-09-2020

Manderveen, Manderveenseweg 70 het verbouwen van de multifunctionele 23-09-2020
accommodatie ‘Kulturhus Manderveen”
Reutum, Kerkstraat 7a

het verbouwen van een woning tot
3 appartementen

18-09-2020

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.
Van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen mag de vergunninghouder doorgaans meteen gebruik maken. Maar dat doet hij dan wel op eigen risico. Maar om gebruik
te mogen maken van een omgevingsvergunning voor andere activiteiten, moet doorgaans
de bezwarentermijn van zes weken worden afgewacht. Wie bezwaar heeft gemaakt, kan
de voorzieningenrechter van de rechtbank bovendien vragen om een voorlopige voorziening. Hij kan bijvoorbeeld vragen om de inwerkingtreding van de vergunning nog langer
op te schorten.
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Waar?
Project
Verzonden
Albergen, Kanaal N.Z. 39
het bouwen van een woning
28-09-2020
Reutum, Plegtsweg 11a

het uitbreiden van een woning

28-09-2020

Langeveen, Balkenbeltsweg 31

het realiseren van inwoning in een
bestaande woning

01-10-2020

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?
Langeveen, Witteweg 30
het wijzigen van diercategorieën,
Nee
-aantallen en huisvestingssystemen
binnen de bestaande bebouwing

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.

