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

Gevonden en verloren voorwerpen

Rookmelders redden levens

Verloren:

Je
•
•
•
•

kunt veilig en snel vluchten uit de woning als je het volgende regelt:
Hang werkende rookmelders op;
Sluit ’s nachts uw binnendeuren;
Zorg dat er geen spullen in de vluchtweg staan;
Hang de sleutel van de (vlucht)deur op een vaste plek in de buurt van
die deur.

Kijk voor meer informatie: rookmelders.nl
Prijsvraag
1. Waar moeten minimaal rookmelders geplaatst worden?
2. Na hoeveel jaar moet je de rookmelder vervangen?
3. Hoeveel cm hang je een rookmelder uit een hoek of van de muur?
Win twee koppelbare rookmelders!
Scan de QR code om de antwoorden te geven of
stuur de antwoorden o.v.v. Brandpreventieweken
naar;
Brandweer Twente
Antwoordnummer 1634
7550 WB Hengelo
(noteer ook uw naam en telefoonnummer)

trouwring, 2 brillen, 2 portemonnees met inhoud,
diverse pasjest
Gevonden: horloge

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

Er kan tot 14 november gereageerd worden. De winnaar ontvangt persoonlijk
bericht en bij goedkeuring delen we dit
natuurlijk graag op onze socials!

Spiegel
Vorige week sprak de burgemeester met de Kinderraad. Vanwege
corona uiteraard digitaal. Ze vroeg hen wat ‘Corona’ met hen doet.
En was onder de indruk van de manier waarop de junior raadsleden
hiermee omgaan. Alle kinderen gaven aan dat het niet makkelijk is.
Geen feestjes, zorgen dat opa en oma niet ziek worden of een astmatisch familielid. Maar ook al is het niet makkelijk, ze beseffen allemaal hoe belangrijk het is om je aan de maatregelen te houden.
En dat het is zoals het is. Zo zien we maar weer dat de toekomst
goed is geborgd.
Maar we leven nog niet in de toekomst. We leven in het nu. In een tijd
waarin het aantal besmettingen in onze gemeente ongekend hoog is. Dat
baart ons grote zorgen. En aan reacties op sociale media merken dat wij
niet de enigen zijn die daar bezorgd over zijn. Maar als mensen roepen: ‘gemeente, wat doen jullie om het aantal besmettingen terug te dringen’, dan
denken wij eerlijk gezegd toch al snel aan de beste stuurlui. Want mensen,
als gemeente roepen we u sinds maart bijna dagelijks op om u aan de maatregelen te houden. Dat doen we via onze website, onze sociale media, onze
column en via onze persoonlijke contacten. We doen dat met geschreven
tekst, met tekeningen, met filmpjes, Whatsapp-berichten en zelfs met een
wedstrijd in hippe mondkapjes.
Zelfs mensen die onder een steen leven, kan de herhaaldelijke oproep om
zich aan de maatregelen houden niet ontgaan zijn. Toch blijft het aantal besmettingen stijgen. Dus laten we eens in de spiegel kijken. Want het is toch
te gek voor woorden dat in een gemeente waar we zo gewend zijn om samen
de schouders er onder te zetten, het ons niet lukt om het virus de kop in te
drukken? We kunnen er de overheid wel op aanspreken, maar laten we eerst
eens heel eerlijk naar onszelf kijken. Houden wij ons strak aan de maatregelen? Vieren we geen feestjes en zien we minder dan 3 mensen per dag?
Houden we 1,5 meter afstand? Blijven we thuis als we verkouden zijn? Dragen wij al een mondkapje? Verbieden wij onze kinderen ronduit om naar een
keet te gaan? Gelukkig zijn er genoeg mensen die dat doen. Maar dat geldt
helaas nog lang niet voor iedereen, want dan zou het aantal besmettingen

niet zo hoog zijn. Dus kijk niet naar de ander, maar kijk in de spiegel. En
realiseert u zich dat de sleutel bij echt bij uzelf ligt.
Als college zijn we geen heilige boontjes, maar wij hebben in de spiegel gekeken en we gaan ervoor. Dat betekent dat onze wethouder Economische
Zaken telefonisch contact heeft met al die bedrijven die het op dit moment
moeilijk hebben. Terwijl ze vele malen liever live met ondernemers aan tafel
zou zitten. Dat betekent dat onze wethouder Ruimtelijke Ordening niet persoonlijk aanwezig is bij overleggen of activiteiten in de openbare ruimte waar
hij normaal gesproken niet zou ontbreken. Dat betekent onze wethouder
Zorg keihard bezig is om samen met de GGD meer informatie te krijgen over
de besmettingscijfers en zich het hoofd breekt over hoe mensen kunnen blijven sporten, zonder elkaar te besmetten. Dat onze gemeentesecretaris ervoor zorgt onze medewerkers de mogelijkheden krijgen om thuis te werken
en de zorg heeft voor degenen die het moeilijk hebben of besmet zijn. En
dat de burgemeester geen bezoeken brengt aan 50- en 60-jarige huwelijken,
zelfs de moeilijkste gesprekken telefonisch moet doen en zich zorgen maakt
over het feit dat er steeds maar gekeken wordt naar de gemeente als het
aantal besmettingen stijgt.
Dus tja, wat willen we met elkaar? De besmettingsgraad in onze gemeente
is ongekend hoog. We willen dat dit stopt en dat we weer terug kunnen naar
het gewone leven van voor maart 2020. Daarom gaan wij ervoor. Dat doen
we door ons strak te houden aan de maatregelen, maar ook door te handhaven. De landelijke lijn lag was tot nu toe ‘aanspreken-waarschuwen-beboeten’. Deze regels zijn aangescherpt. Dat betekent dat het ‘aanspreken’
verdwijnt. Het is nu een kwestie van waarschuwen en direct daarna beboeten. Sterker
nog, als het er maar een beetje op lijkt dat
een waarschuwing niet helpt, mogen we nu
ook direct beboeten. En beste mensen, aangezien we aan het aantal besmettingen zien
dat waarschuwen alleen niet helpt, gaan we
dat doen ook.
College van Tubbergen

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
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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 8
ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023
Geesteren, Vermolenweg 50

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Manderveen, Iemscheweg 4

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Manderveen, Langemaatsweg 13

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Manderveen, Vasserdijk 1

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Reutum, Haarlefertsweg 20a

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Tubbergen, Denekamperweg 94

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Tubbergen, Manderveenseweg,
sectie L nr. 8686

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, Zenderseweg 70
ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023 19-10-2020

Langeveen, Witteweg 12a

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

19-10-2020

Manderveen, Iemscheweg 9a

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

20-10-2020

Reutum, Haarlefertsweg 20a

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

20-10-2020

Tubbergen, Hekkertsweg 3

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

19-10-2020

Tubbergen, Kapsweg 30

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

19-10-2020

Tubbergen, Manderveenseweg,
sectie L nr. 8686

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

20-10-2020

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, Veldoven 27, kavel 29
het bouwen van een woning
13-10-2020
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Geesteren, Hardenbergerweg 85

het kappen van een eik

18-10-2020

Tubbergen, Beethovenstraat 22

het maken van een overkapping aan
een woning en het vervangen van een
tuinhuisje

15-10-2020

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
Geesteren, Haarbrinksweg 50
het bouwen van een woning ter ver22-10-2020
vanging van een bestaande woning
Geesteren, Vinckenweg 17

het kappen van een linde

21-10-2020

Harbrinkhoek, Kroezenweg 2

het bouwen van een schuur

19-10-2020

Vasse, Denekamperweg 127

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

20-10-2020

Vasse, Denekamperweg 205

het vervangen van bestaande T-Mobile
antennes ter verbetering van dekking
en capaciteit

21-10-2020

M.E.R.-beoordelingsbesluit
Op grond van artikel 7.17 eerste lid Wet milieubeheer besluiten burgemeester en wethouders of een mi¬lieu¬effectrapport moet worden gemaakt bij de voorbereiding van een besluit dat betrekking heeft op een activiteit die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu
kan hebben. Zij nemen hun besluit op basis van een door de initiatiefnemer ingediende
“aanmeldingsnotitie”. Een dergelijk besluit is ingevolge artikel 6:3 van de Algemene wet
bestuursrecht niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar of beroep. Eventuele bezwaren kunnen
later tegen het uiteindelijk te nemen besluit worden ingebracht.
Met ingang van heden ligt gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum
op het gemeentehuis het besluit van burgemeester en wethouders dat geen milieueffectrapport is vereist voor:
Plaats, adres
Betreft:
Albergen, Zenderseweg 90
het uitbreiden van een varkensbedrijf

Ontwerp-omgevingsvergunning - Staatscourant en Gemeenteblad
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen. Het
betreft het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Langeveen, Hof van Plegt kavel 19 het bouwen van een woning
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.
Het is de bedoeling om af te wijken van het bestemmingsplan met toepassing van artikel
2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3°, van de Wabo. Daarom kunt u de stukken ook digitaal inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl ( - > een plan bekijken - > bestemmingsplannen - > ID - >type dan: NL.IMRO.0183.LANPBHVPLEGT14-OW01) en op de
gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
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.

Ruimtelijk beleid
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Witteveensweg 24-24a, Witteveensweg 25 en Vasserdijk 70” en
ontwerpbeeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Witteveensweg 24-24a, Witteveensweg 25 en Vasserdijk 70”
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om op basis van de Rood voor
Rood regeling een extra bedrijfswoning te bouwen op het erf Witteveensweg 24-24a in
Geesteren.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 28 oktober
2020 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken
wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken met de receptie van het gemeentehuis.

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.BUIBPWITTEVEENSWEG-OW01. Het plan is eveneens digitaal in te
zien via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Zienswijze
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging 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. N. van Benthem 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 ontwerp-beeldkwaliteitsplan “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 28 oktober 2020. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor
eerst telefonisch een afspraak te maken met de receptie van het gemeentehuis. Ook is het
beeldkwaliteitsplan te raadplegen via www.tubbergen.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 30, 7650
AA Tubbergen 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. N. van Benthem van het
organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000. Ook
voor vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon contact opnemen.
Vragen?
Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis. Voor inhoudelijke vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. N.
van Benthem van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer
0546-628000.
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.

