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voor
Dinsdag 10 november 2020
Gemeentehuis:
Raadhuisplein 1,
Tubbergen
(0546) 62 80 00

Gevonden en verloren voorwerpen
Verloren: GPS, gehoorapparaat
Gevonden: afstandsbediening

Meldlijn:
(0546) 62 80 00

Blijf op de hoogte
van het nieuws
uit Tubbergen!

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)

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

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:

Op de kaart
Het is de Week van de Mantelzorg. Mantelzorg is een breed begrip.
Je bent mantelzorger als je eenmaal per week boodschappen doet
voor je buurvrouw die slecht ter been is, maar ook als je intensief
zorgt voor een ziek of hulpbehoevend familielid. Mantelzorgers zijn
er in alle soorten en maten. Een deel van hen geniet van de leuke
momenten van het zorgen, maar als de zorg heel zwaar is en je hebt
het gevoel dat je er alleen voor staat, dan kan het een grote belasting zijn. In de Week van de Mantelzorg wordt er op allerlei manieren aandacht besteedt aan Mantelzorgers. Vanwege corona kunnen
er dit jaar geen lunches, uitstapjes of andere bijeenkomsten voor
hen worden georganiseerd. Daarom vragen we u om uw gedachten
eens te laten gaan over de mensen in uw naaste omgeving. Zitten
daar mantelzorgers tussen en weet u dat ze het soms best zwaar
hebben? Vraag dan eens of u iets van hem of haar kunt overnemen
of iets voor hem of haar kunt doen. Zo’n klein gebaar kan veel voor
iemand betekenen, zeker in deze coronatijd.
Waar Twente het in de eerste corona-golf relatief gezien nog wel goed deed,
is het besmettingspercentage in onze regio op dit moment net zo hoog als
in de grote steden in het westen. Nadat dit vorige week werd benoemd in
de persconferentie van onze minister president, staat onze gemeente bij de
landelijke pers erg in de belangstelling. Het ene na het andere artikel verschijnt in de kranten. Hoewel we het altijd leuk hebben gevonden als onze
gemeente, door op te duiken in één of ander top 10-lijstje, weer even op de
kaart werd gezet, zijn we er nu minder blij mee. Het is gewoon heel naar
dat het aantal besmettingen bij ons een tijdje zo hoog was en dat dit bete-

kent dat veel mensen in onze naaste omgeving ziek zijn. Dus blij met al die
aandacht? Nee, niet bepaald.
Gelukkig wordt onze gemeente binnenkort weer op een positieve manier op
de kaart gezet. Vorige week ontvingen we namelijk goed nieuws over de
Special Olympics. De Special Olympics is een nationaal sportfestijn voor
mensen met een verstandelijke beperking. Ruim 2.500 sporters strijden in
allerlei takken van sport om een Special Olympics-medaille. Deelname aan
activiteiten van de Special Olympics geeft sporters met een (verstandelijke)
handicap niet alleen de kans om zich geestelijk en lichamelijk te ontwikkelen,
maar vooral ook plezier en de mogelijkheid om samen met anderen genieten
van sport. De wedstrijden worden in verschillende gemeenten gehouden. En
yesss, ook de gemeente Tubbergen staat in het rijtje gemeenten waar gestreden gaat worden om Olympisch goud. Welke sport wij toebedeeld krijgen, dat houden we nog even geheim tot 12 november. Houd het nieuws
dus in de gaten! Het lijkt misschien vreemd om op dit moment te enthousiast
te zijn over een evenement. Maar de Special Olympics worden pas gehouden
van 10 t/m 12 juni 2022. En we gaan er op dit moment vanuit dat we het
coronavirus er dan met ons allen er toch echt wel hebben onder gekregen.
Want hoe moeilijk de situatie nu ook
lijkt, uiteindelijk komt aan alles een keer
een eind. Wij proberen ondanks alles
positief te blijven en wensen u hetzelfde.
Houd afstand, houd vol en houd moed!
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Omgeving en milieu

Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de gemeenteraad
De gemeenteraad komt in een openbare raadsvergadering bijeen op dinsdag 17 november
2020 om 19.30 uur. Door de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus zal deze
vergadering digitaal plaatsvinden. 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. Vaststellen agenda.
3. Mededelingen.
4. Vragenuurtje.
5. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 20 oktober
2020.
6. Vaststellen lijst ingekomen stukken.

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, Ootmarsumseweg 27
het plaatsen van een unit en een
20-10-2020
hekwerk
Geesteren, Vermolenweg 44

het vellen van houtopstanden in
overeenstemming met rood voor
rood plan

21-10-2020

Geesteren, Vriezenveenseweg 87a

het legaliseren van twee reclame
objecten
het bouwen van een bedrijfshal en
het aanleggen van een inrit

28-10-2020

Tubbergen, Newtonstraat 6
Tubbergen, Sportlaan 4

het plaatsen van een biogasinstallatie

21-10-2020
25-09-2020

Verleende omgevingsvergunning

Bespreekstuk:
7. Motie Rood voor Rood.
Hamerstuk:
8. Beleidsplan VRT 2021-2024, incl. Regionaal Risicoprofiel en Dekkingsplan Brandweer.
9. Rondvraag.
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?
Harbrinkhoek, Dannenkampsweg 33
ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

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, Hoofdstraat 43
het bouwen van een overkapping op
03-11-2020
de verdieping behorende bij een
appartement
Tubbergen, Sportlaan 4

het plaatsen van een biogasinstallatie

03-11-2020

Tubbergen, Verdistraat 23 en 25

het vervangen van twee woonwagens

04-11-2020

Tubbergen, Wilhelminastraat 2

het plaatsen van units ten behoeve
van tijdelijke uitbreiding kantoor

03-11-2020

Ruimtelijk beleid

Albergen, Kanaalweg 24a

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Albergen, Molendijk 56

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Manderveen, Iemscheweg 9a

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Manderveen, Langemaatsweg 19

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Manderveen, Manderveenseweg 47

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Windbeleid Noordoost-Twente en ontwerp
evaluatie zonneveldenbeleid

Reutum, Plegtsweg 1

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:

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, Molendijk 56
ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023 03-11-2020
Geesteren, Witteveensweg 3

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

29-10-2020

Manderveen, Langemaatsweg 19

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

03-11-2020

Manderveen, Manderveenseweg
110

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

29-10-2020

Manderveen, Manderveenseweg 47 ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

03-11-2020

Reutum, Plegtsweg 1

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

04-11-2020

Tubbergen, Grotestraat 21

drank- en horecavergunning

04-11-2020

Tubbergen, Kluunvenweg 9

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

02-11-2020

Vasse, Denekamperweg 111

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

02-11-2020

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.

Ontwerp windbeleid Noordoost-Twente
Deze ontwerpbeleidsregel biedt een toetsingskader om aanvragen voor grootschalige windinitiatieven te toetsen en te beoordelen. In het ontwerpbeleid zijn hiervoor zoekgebieden
aangewezen.
Ontwerp evaluatie zonneveldenbeleid
Het vastgestelde zonneveldenbeleid is geëvalueerd. Het zonneveldenbeleid betreft een toetsingskader om aanvragen voor grootschalige veldopstelling van zonnepanelen te toetsen
en te beoordelen.
De ontwerpbeleidsregels zijn opgesteld op grond van artikel 4:81 Awb.
Webinar
Er wordt nog een online bijeenkomst georganiseerd voor alle geïnteresseerden uit de gemeente Tubbergen met betrekking tot het ontwerp windbeleid. Hierover volgt nog afzonderlijke berichtgeving.
Ter inzage
De ontwerp beleidsstukken liggen met ingang van 11 november 2020 gedurende zes weken
ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst een telefonische
afspraak te maken. Ook zijn de beleidsnota’s digitaal te raadplegen via de gemeentelijke
website www.dinkelland.nl/beleid-en-regelgeving-gemeente.
Inspraak
Gedurende de hiervoor genoemde periode kunnen belanghebbenden mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan de gemeenteraad van Tubbergen, Postbus 30, 7650 AA Tubbergen. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact
opnemen met de heer M. Bruil of mevrouw T. Snoeijink, bereikbaar via telefoonnummer
0546-628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd
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Vastgesteld wijzigingsplan “Witteweg 12
Langeveen”

Rechtsbescherming

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 27 oktober 2020 is vastgesteld:
het wijzigingsplan “Witteweg 12 Langeveen”.
Het wijzigingsplan maakt het mogelijk om de bestemming te wijzigen van Agrarisch naar
Wonen.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het wijzigingsplan ligt van 11 november t/m 23 december 2020
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.BUIWPWITTEWEG12-VG01.
Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/
ruimtelijke-plannen.
Beroep
Ingaande de dag na ter inzagelegging kan gedurende een termijn van zes weken tegen het
wijzigingsplan beroep worden ingediend door:
- belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht;
- belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig
hun zienswijze met betrekking tot het ontwerp voor dit wijzigingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
- belanghebbenden die het niet eens zijn met de door het college aangebrachte wijzigingen, indien en voor zover het plan gewijzigd is vastgesteld.
Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal
beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan
op www.raadvanstate.nl. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in
werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek
is beslist.
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 dhr. N. Luttikhuis van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer
0546-628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd

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.

