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CycloMedia maakt foto’s in de gemeente
Het bedrijf CycloMedia, dat gespecialiseerd is in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving, maakt panoramafoto’s in onze gemeente. Dat doen zij met speciaal uitgeruste voertuigen waarmee ze 360 graden beelden maken vanaf de openbare
weg. Ze zullen tot ongeveer eind november/ begin december nodig hebben om alle beelden te schieten.
CycloMedia zorgt ervoor dat herkenbare personen en/of kentekens van auto’s, onherkenbaar worden gemaakt (‘geblurd’). De geblurde opnamen worden
door het bedrijf bewaard om te kunnen voldoen aan haar contractuele verplichtingen met afnemers en ten behoeve van back-up doeleinden. CycloMedia
heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld om toezicht te houden op de toepassing en naleving van AVG.
De beelden worden – onder strikte voorwaarden – gedeeld met andere bedrijven. De beelden worden gebruikt voor o.a. inspectie en beheer van de
openbare ruimte, ter ondersteuning bij het doorvoeren en uitvoeren van wetgeving en het ontwikkelen van ruimtelijke plannen.
Voor vragen, verzoeken tot inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid of het aantekenen van bezwaar kunt
u contact opnemen met: CycloMedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel of privacy@cyclomedia.com
Meer informatie: www.cyclomedia.com
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geschiedenis
Dat er een ‘tweede golf’ zou komen wisten we allemaal. Maar wanneer
en hoe heftig, daarvan konden we geen inschatting maken. Misschien
namen we de maatregelen ook allemaal wat minder serieus, waardoor
het virus opnieuw kon toeslaan. En nu zitten we met de gebakken peren.
Jammer hoor. Wat ons wel weer opviel was de manier waarop andere landen naar ons kijken: ‘Nederlanders zijn zo eigenwijs, die laten zich de
wet niet voorschrijven’. En tja, dat is best wel een beetje herkenbaar
toch? In sommige gevallen is dat niet handig, maar het is ook niet altijd
verkeerd. Kijk alleen maar eens naar de geschiedenis van onze eigen gemeente. Wij hebben daar toch ook menig sterk staaltje van laten zien.
Neem bijvoorbeeld de ‘Tubbergsche Politiequaestie’ die speelde in 1910.
Een gebeurtenis waarbij leden van de dorpsharmonie zich verzetten tegen
het buitensporig politiegeweld en daarmee Tubbergen niet alleen in één
klap op de landelijke kaart zetten, maar het probleem ook bespreekbaar
maakten. Of de manier waarop onze plaatsgenoot dr. Schaepman heeft
gestreden voor de algemene militaire dienstplicht, de vrijheid van onderwijs, de leerplicht en uitbreiding van het kiesrecht. En natuurlijk de manier waarop onze agrariërs reageerden op de manier hoe de
ruilverkaveling van hogerhand werd opgelegd. De rellen die daaruit voortkwamen haalden alle voorpagina’s. Maar kijk je naar het verhaal achter
dat verhaal, dan ging het niet om de rellen, maar het feit dat inwoners
van Tubbergen zich niet zomaar de wet voor lieten schrijven. Dat ze ergens voor staan. Tot hier en niet verder.
Inmiddels zijn we 49 jaar verder en staat 2021, het jaar waarin het 50
jaar geleden is dat onze boeren in opstand kwamen, voor de deur. En dan

kan je twee dingen doen. Het geschiedenisboek dichtlaten en het er niet
meer over hebben, of die gebeurtenis aangrijpen om erop terug te kijken
in het licht van vandaag. Als college kiezen wij voor het laatste. Voor het
herdenken van die gebeurtenis. Niet vanwege de rellen, maar omdat
soms ook goed is om je te realiseren dat het de geschiedenis is die je
maakt tot wat je bent.
Onze geschiedenis vormt de basis voor de unieke manier waarop wij in
de gemeente Tubbergen met elkaar samenwerken. Voor Mijn Dorp 2030.
Een halve eeuw later, nu er paralellen zijn met het heden, delen we dit
roemrucht verleden. Om niet te vergeten. Om trots op te zijn. Naar elkaar
te kijken en luisteren. Om onszelf te snappen. Juist na een jaar waarin
we door corona in onze vrijheid beknot zijn, zien wij de 50e verjaardag
van de Boerenopstand als een aanleiding om te leren van onze geschiedenis, ons te realiseren
wie we zijn en waar we
vandaan
komen.
We
hopen dat we in dat herdenkingsjaar
coronavrij
zullen zijn. Maar ook als
dat niet het geval is, zijn
er vast en zeker wel manieren te bedenken om er
alsnog iets van te maken.
Samen de schouders eronder!
College van Tubbergen
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Rookmelders worden vanaf 1 juli 2022 wettelijk verplicht in alle woningen.
Maar waarom wachten tot die datum?

Rookmelders redden levens
Onderhoud en testen

Om te voorkomen dat je rookmelder thuis onnodig afgaat,
maar wél afgaat op het moment dat er echt wat aan de
hand is, is het belangrijk dat je
je rookmelder schoon houdt en
regelmatig test.
Als er teveel stof in je rookmelder
zit doet hij het namelijk niet meer
goed. Maak je rookmelders daarom af en toe stofvrij met de stofzuiger of een licht vochtig
doekje.
Test elke maand of je rookmelder(s) nog werk(en)t. In de meeste gevallen zit er een testknop op de rookmelder. Je kunt het beste een vast moment prikken om de rookmelder te
testen. Wij adviseren dat te doen elke eerste maandag van de maand. Dan gaan ook de
sirenes in je omgeving af.
De batterij van je rookmelder
De losse batterij gaat gemiddeld één jaar mee.
Tip: schrijf de plaatsingsdatum op de batterij.
Als de batterij bijna leeg is, hoor je elke minuut een piepsignaal. Er zijn ook rookmelders te koop waarvan de batterij vijf of tien jaar meegaat.

De CoronaMelder-app:
vanaf nu voor iedereen beschikbaar
Voorkom dat je onbewust een ander besmet

Het coronavirus is er nog.
Daarom kan iedereen de CoronaMelder-app gebruiken. De app informeert je als je mogelijk bent
besmet. Zo kun je voorkomen dat
je onbewust een ander besmet.
Elke download helpt om de verspreiding van corona te stoppen.
In de App Store en de Google
Play Store staat CoronaMelder
voor je klaar. Het downloaden
van de app is altijd vrijwillig.
Meer weten?
Op www.coronamelder.nl vind je alles
wat je wilt weten over de app. Bijvoorbeeld dat het downloaden van
CoronaMelder altijd vrijwillig is en dat
de app niet om je persoonsgegevens
vraagt. De app weet dus niet je
naam, niet je e-mailadres en niet je
telefoonnummer. Ook werkt CoronaMelder niet met locatiegegevens (GPS). De app weet dus niet wie je bent of waar je bent.
Download jij CoronaMelder ook om te voorkomen dat je onbewust anderen besmet?

Na 10 jaar vervangen
Een rookmelder heeft een levensduur van 10 jaar.
Daarna is de betrouwbaarheid niet meer gegarandeerd.
Vervang dan ook de hele rookmelder.

Gevonden en verloren voorwerpen

Kijk voor meer informatie: rookmelders.nl

Verloren: 5 portemonnees met inhoud, trouwring, gehoorapparaat, kentekenplaat
Gevonden: -
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Afsluiting Oldenzaalseweg en tijdelijke
verplaatsing bushalte Fleringen

Help hennepteelt de wijk uit!

In verband met bestratingswerkzaamheden is de Oldenzaalseweg ter hoogte van
de Westendorpstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Vanaf woensdag 21
oktober 2020 wordt de Oldenzaalseweg tussen de Ootmarsumseweg en de Westendorpstraat ook afgesloten voor alle verkeer. De afsluiting vindt plaats tot en
met vrijdag 20 november 2020.

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.

Bushalte tijdelijk verplaatst
De bushalte voor de lijnen 59 en 66 wordt gedurende deze periode verplaatst naar de
parkeerplaats langs de provinciale weg N343 ter hoogte van hectometerpaal 13,1 (Jan
van Arkelweg, nabij de Kroezeboom).

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.

Blijf op de hoogte van het nieuws uit Tubbergen!

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 mel-ding te doen bij een ‘niet pluis’ gevoel.

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

Tubbergen officieel
Openbare vergaderingen
Digitale openbare vergadering van de raadscommissie
De raadscommissie komt in een openbare vergadering bijeen op dinsdag 27 oktober 2020
om 19.30 uur. De commissie bereidt de maandelijkse raadsvergadering voor en verzamelt
alle informatie die de raad nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. Door de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus zal deze vergadering digitaal plaatsvinden.
Mocht u voornemens zijn gebruik te maken van het spreekrecht in de commissie dan vragen
wij u uw bijdrage schriftelijk aan te bieden en per e-mail in te dienen bij de griffie via griffie@tubbergen.nl Uw bericht zullen wij doorgeleiden naar onze raads- en commissieleden.
Zij kunnen uw reactie dan betrekken bij de beraadslaging in de digitale commissievergadering. 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. Resultaten en effecten van het LEADER-programma in NO-Twente 2014-2020
(presentatie afvaardiging LEADER-groep).
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 6 oktober 2020.
4. Mededelingen.
5. Informatie vanuit het college.
6. Rondvraag.
Ter
7.
8.
9.

voorbereiding op de raadsvergadering
Motie Rood voor Rood.
Kwaliteitsplan Openbaar Groen.
Vaststellen van de Begroting 2021.

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?
Albergen, Zenderseweg 70
ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023
Geesteren, Langeveenseweg 128a

paasvuur op 4 april 2021

Langeveen, Witteweg 12a

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Manderveen, Iemscheweg 9a

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Reutum, Zoekeweg 17

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Tubbergen, centrum

ontheffing parkeerschijfzone

Tubbergen, Hekkertsweg 3

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Tubbergen, Kapsweg 30

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

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.

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, Ootmarsumseweg 22 ontheffing stookverbod tot 1 mei
12-10-2020
2023
Manderveen, Broekdijk 34

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023 12-10-2020

Tubbergen, centrum

ontheffing parkeerschijfzone

09-10-2020

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)
Geboren
Adres van registratie
Uitschrijving
en naam
per:
L.M. Moreno Mejia
26-03-1977
Reutum, Reutummerweg 65 09-09-2020

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.

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, Roombergweg 3
het uitbreiden van een woning tot
30-09-2020
woning met inwoning
Fleringen, Ootmarsumseweg 219a het kappen van een beuk

11-10-2020

Harbrinkhoek, Schietbaanweg 3

het bouwen van een woning ter vervan- 29-09-2020
ging van een bestaande woning en
schuren

Tubbergen, De Eendracht 11

het verbouwen van een supermarkt

30-09-2020
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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
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
Tubbergen, Haarweg 5
het wijzigen van de voorgevel van
18-08-2020
een bedrijfspand

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
Geesteren, Evvesboer 7
het uitbreiden van een woning door
08-10-2020
uitbouw plaatsen op bestaande platte
dak
Geesteren, Langeveenseweg 143

het huisvesten van arbeidsmigranten

08-10-2020

Reutum, Brokmansweg 24

het verbouwen/uitbreiden van een
bedrijfswoning

14-10-2020

Tubbergen, Haarweg 5

het wijzigen van een voorgevel van
een bedrijfspand

14-10-2020

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
Geesteren, Bothofweg 10

Betreft:
Maatwerk?
het repareren en verhuren van fietsen,
nee
ondergeschikt zijnde aan de huidige
agrarische activiteiten

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.

