Tubbergen
voor u!
Dinsdag 24 november 2020
Gemeente Tubbergen
Raadhuisplein 1
Postbus 30, 7651 CV
Tubbergen
t. (0546) 628000
m. gemeente@tubbergen.nl
i. www.tubbergen.nl

Telefonisch bereikbaar:
ma t/m do: 08.30-17.00 uur
Vrij: 08.30-12.30 uur

Openingstijden
burgerzaken:
Vanwege de maatregelen tegen het
coronavirus hebben wij onze dienstverlening aangepast. Zo kunt u alleen op afspraak terecht. Kijk voor
de openingstijden en andere wijzigingen in de dienstverlening op
www.tubbergen.nl/informatie-coronavirus of neem telefonisch contact
op.

Meldlijn voor 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 gemeentelijke 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

Redactie:
Gemeente Tubbergen,
Team Communicatie
De ambtelijke organisatie
van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland werken
samen onder de naam:

Feestdagen
Het duurt nog een weekje of zes, maar we zijn er allemaal al heel
druk mee bezig: wat kan er met kerst en mogen we knallen met Oud
& Nieuw? Eén ding is zeker, de decembermaand wordt een stuk stiller dan we gewend zijn. Dat is natuurlijk hartstikke jammer. Maar
laten we eerlijk zijn. Is het een ramp dat ze voor eenmaal (en ook
nog eens voor het goede doel) anders zullen zijn dan anders? Is het
onoverkomelijk dat we deze dagen voor het eerst sinds mensenheugenis door moeten brengen in een wat kleiner gezelschap dan we
gewend zijn? Als we eens diep in ons hart kijken valt een wat stillere
kerst nou niet meteen in de categorie ‘grote verschrikkelijke gebeurtenissen’. Het eten zal er evengoed om smaken en de kerstboom zal
er even mooi door schitteren. En als we de kerstgedachte ‘vrede op
aarde’ vertalen naar onze strijd tegen corona, dan dragen we daaraan juist tijdens deze dagen bij door ons goed aan de regels te houden.
Daarna hebben we Oud en Nieuw. Ook altijd weer een geweldig feest. Van
de daarbij behorende oliebollen geniet iedereen. En lust je ze niet, dan laat
je ze gewoon staan. Met vuurwerk zit dat wat anders in elkaar. Dat is al jaren
een bron van discussie, want lang niet houdt ervan. Vanwege corona mag
er dit jaar niet worden geknald. En ook daarvoor geldt hetzelfde als met
kerst. Natuurlijk is het met name voor de echte vuurwerkfanaten, heel jammer dat het dit jaar even allemaal anders is. Maar kunnen we spreken van
een groot drama? Welnee, dat is het niet. En laten we het eens van de positieve kant bekijken: al die mensen en dieren die elke jaarwisseling last
hebben van het vuurwerk, hebben ditmaal eindelijk eens een rustige oudejaarsavond. Dankzij iedereen die zich aan de maatregelen houdt. Dat is toch

ook een soort van mooie kerstgedachte?
Carbid heeft binnen het vuurwerkverbod een uitzonderingspositie gekregen.
Terecht, zeggen we hier in Twente. Want het is nu eenmaal een enorme traditie. Voor de ervaren carbidschieters is het mooi dat dit wel door mag gaan.
Gelukkig weten zij hoe ze op een veilige manier een bal van een melkbus
kunnen laten vliegen. Wat dit besluit heel spannend maakt, zijn de mensen
die geen ervaring hebben met carbid, maar die het in plaats van vuurwerk
toch maar eens gaan proberen. We houden nu onze harten al vast. Want
carbid, hoewel een mooie traditie, heeft als het verkeerd gebruikt wordt de
kracht van een flinke bom. Dus ervaring of geen ervaring: doe het voorzichtig!
We zijn nu met alle Twentse gemeenten hard aan het nadenken over hoe
we in korte tijd een campagne kunnen opzetten om veilig carbidschieten te
promoten. In Drenthe werkte de band Mooi Wark mee aan zo’n campagne.
Daarbij werd de term BOCK gelanceerd, de Bewust Oplettende Carbid Knaller. We hopen dat in onze gemeente een Twentse band jongeren kan aanspreken. We hebben al wel een paar ideeën, maar we worden daar graag bij
geholpen door u als ervaringsdeskundigen. Heeft u tips en ideeën? Wat
kunnen we volgens u doen om het
oude jaar coronaproof én carbidveilig
uit te luiden? Wij horen het heel
graag!
College van Tubbergen
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Gevonden en verloren voorwerpen
Verloren: gehoorapparaat
Gevonden: tas met inhoud, fiets

Afspraak met de gemeente maken? Dat is gratis!
Wilt u een afspraak met de gemeente Tubbergen? Maak dan via onze website of telefonisch een afspraak.
Dit is altijd gratis! Er zijn andere websites waar u een afspraak kunt maken, maar hier moet u betalen
en bovendien vragen ze vaak om persoonlijke informatie in te vullen, zoals uw BSN.
Wij werken niet samen met websites die voor ons afspraken plannen, dus raden u aan deze niet te gebruiken.
U kunt zelf en gratis een afspraak inplannen op: www.tubbergen.nl/afspraak-maken
of bellen me 0546-628000.

Harbrinkhoek, Mekkelenbergweg 50 ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023 13-11-2020

Tubbergen officieel

Langeveen, Vlierakkersweg 7

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023 12-11-2020

E- mailservice en app “Berichten over uw buurt”

Openbare vergaderingen
Digitale openbare vergadering van de raadscommissie
De raadscommissie komt in een openbare vergadering bijeen op maandag 1 december
2020 om 19.00 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 of per videoboodschap 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 Tevens is er de mogelijkheid om mondeling in te spreken (max. 1 persoon). Aanmelden hiervoor s.v.p. uiterlijk maandag 30 november 12.00
uur via griffie@tubbergen.nl 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. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 27 oktober 2020.
3. Mededelingen.
4. Informatie vanuit het college.
5. Rondvraag.

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
Reutum, Pastoor Lauteslagerstraat 2 het bouwen van een erker
04-11-2020
Reutum, Kanaal Z.Z. 76

het kappen van een beuk

07-11-2020

Ter voorbereiding op de raadsvergadering
6. Voorstel aanleg begraafplaats op particulier terrein.
7. Vaststellen bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied 2016 Veegplan.

Tubbergen, Denekamperweg 80

het bouwen van een woning en een
bijgebouw

12-11-2020

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Verleende omgevingsvergunning

Vaststellen Bestemmingsplan Buitengebied, Uelserweg 162 Mander.
Vaststellen bestemmingsplan Tubbergen, Weleveld-Reutummerweg.
Actualisatie grondprijzen gemeente Tubbergen kalenderjaar 2021.
Gebiedsontwikkeling huiskamer Manderveen.
Verklaring van geen bedenkingen vestiging supermarkt Almeloseweg 48.
Verzoek aansluiting Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidregio’s
Deelname experiment centraal tellen voor Tweede Kamerverkiezingen 2021.
Kadernota Integraal Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2020.
Vaststellen diverse belastingverordeningen 2021.
Verordening op de heffing en invordering onroerende-zaakbelastingen 2021.
Financiële rapportage 2020 Tubbergen.

.

19. 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, Witteveensweg 5
ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023
Harbrinkhoek, Mekkelenbergweg 50

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Langeveen, Vlierakkersweg 7

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Tubbergen, Bosweg 6

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 Weemselerweg 25
ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023 13-11-2020
Fleringen, B. Meenweg 5

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023 12-11-2020

Geesteren, Witteveensweg 5

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023 12-11-2020

Harbrinkhoek, Dannenkampsweg 33 ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023 12-11-2020

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, Volmersweg 8
het aanvragen van kleinschalig kam- 18-11-2020
peren voor maximaal 25 campers en
het vellen van drie bomen
Haarle, Snoeymansweg 9

het wijzigen van herplantverplichtingen 13-11-2020
die opgelegd zijn bij eerder verleende
vergunningen

Reutum, Pastoor Lauteslagerstraat 2 het bouwen van een erker

18-11-2020

Tubbergen, Newtonstraat 6

17-11-2020

het bouwen van een bedrijfshal en
het aanleggen van een inrit

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.
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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.

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.

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.

Blijf op de hoogte van het nieuws uit Tubbergen!

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

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

