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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:

Overzicht spreekuren Tubbergen:
enkel telefonisch!
In onze gemeente worden verschillende spreekuren gehouden. In het
gemeentehuis in Tubbergen, of ergens anders op locatie. Deze spreekuren
vinden alleen telefonisch plaats.
Spreekuren in het gemeentehuis in Tubbergen
Spreekuur

Tijdstip & Contactgegevens

Schuldhulpverlening Stadsbank Oost
Nederland
Alleen voor cliënten.

Donderdag in de oneven weken van
9.00 tot 10.00 uur.
088-7663666

Schulddienstverlening
Voor iedereen die meer informatie
wil of en vragen heeft over schulden.

Dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur.
schulddienstverlening@noaberkracht.nl
0546-628000

Consulent Werkplein Almelo
Voor informatie en vragen over
re-integratie (werk)

Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.
06-25707950 (Marloes Bokkerink)
06-25653775 (Suzan Brummelhuis)

Consulent Werkplein Almelo
Voor informatie en vragen over
uitkeringen, bijzondere bijstand e.d.

Dinsdag in de even weken van 10.00
tot 12.00 uur.
0541-541789 (Monica de Roo)

Extend/ Soweco
Als u voor een traject bij Soweco
bent aangemeld en vragen heeft
over trajecten richting de arbeidsmarkt

Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.
06-46360610 (Judith Baks)
0546-752853 (Eric Kuipers)

Gevonden en verloren voorwerpen
Verloren: portemonnee met inhoud
Gevonden: -

Stijgende lijn

Er speelt zoveel in de wereld en ook in onze eigen gemeente.
Toch viel het ons ditmaal moeilijk om inspiratie te vinden voor
onze wekelijkse column. Over corona is al heel veel gezegd en
geschreven. Datzelfde geldt voor zwarte Piet, het vieren van
kerst in coronatijd, vuurwerk en carbid. Allemaal onderwerpen
die ons (en misschien ook wel u) bezig houden, maar waar we
het in de afgelopen periode al zo vaak over hebben gehad.
Het is ons nog niet vaak overkomen, maar dinsdag na afloop van het
college, het moment waarop we deze column in elkaar draaien, zaten
we elkaar een beetje wazig aan te kijken. Opeens leek het net alsof heel
veel dingen eigenlijk niet echt belangrijk waren en dat we over de belangrijke dingen een beetje waren uitgepraat. Een vreemde gewaarwording. Maar de meest voor de hand liggende oplossing: ‘dan slaan we
toch een week over’ was niet bespreekbaar. Stel je voor. Al meer dan 5
jaar lang worden de gemeentepagina’s in deze krant opgesierd met een
column over het wel en wee van de gemeente Tubbergen en van onszelf.
Soms serieus, soms een beetje melig, maar wel altijd aanwezig. Dat
schept een verplichting, als is het maar tegenover onszelf.
Gelukkig ontvingen we een dag later de uitslag van het MKB-onderzoek
dat jaarlijks gehouden wordt onder alle ondernemers in ons land. Het
doel van het onderzoek is gemeenten inzicht te geven in de mening van
‘hun’ ondernemers en de gemeenten te stimuleren om het lokale ondernemersklimaat te verbeteren. De uitslag laat zien dat de gemeente
Tubbergen wat betreft tevredenheid van ondernemers nog steeds in een
stijgende lijn zit: van een 6,2 in 2016 en een 6,8 in 2018 naar een 7,5

Spreekuren op een andere locatie in Tubbergen
Spreekuur

Tijdstip & Contactgegevens

Openbaar Vervoer
(OV-ambassadeurs)
Voor informatie en vragen over
reizen met het openbaar vervoer en
het gebruik van de OV-chipkaart.

Elke tweede dinsdag van de maand
van 14.00 tot 15.30 uur.
ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl
038-4540130

Voedselbank
Voor algemene informatie of als u
het pakket niet kunt afhalen, kunt u
op vrijdag vóór 12.00 uur bellen.

Afhalen: vrijdag van 15.30 – 16.00
uur, 06-18464776

Sociaal team (Wij in de buurt)
Voor informatie en vragen over o.a.:
opvoeding van kinderen, (dreigende)
financiële problemen of ondersteuning bij zorg voor een zieke partner.

Elke werkdag van 9.00 tot 10.00 uur.
sociaalteamtubbergen@wijindebuurt.nl
085-0514058

VluchtelingenWerk Oost Nederland
Spreekuur voor vergunninghouders
(statushouders) met vragen over inburgering en meedoen in de samenleving. Ook voor hulp bij het
aanvragen van een uitkering.

Dinsdag van 9.30 tot 12.30 uur.
Donderdag van 09.30 tot 12.30 uur
en van 13.00 tot 15.00 uur.
info-oost@vluchtelingenwerk.nl
026-3702777

Servicepunt vrijwillige inzet
Voor vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties, verenigingen, e.d. Voor info
en ondersteuning van het inschrijven
als vrijwilliger tot informatie over het
vinden en behouden van vrijwilligers.

Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en
donderdag van 14.00 tot 16.00 uur.
servicepunttubbergen@swtd.nl
085-0479404

Kliëntenraad Almelo
Voor mensen met een bijstandsuitkering of die vallen onder de wet
sociale werkvoorziening. De
Kliëntenraad beantwoord vragen en
geeft onafhankelijk advies.

Maandag, woensdag en vrijdag van
10.00 tot 12.00 uur.
info@almelosociaal.nl
0546-456909

Intake spreekuur: nieuwe locatie!!

Elke eerste vrijdag van de maand
van 10.00 – 11.30 uur aan de Julianastraat 21 in Tubbergen.

in 2020. We weten dat veel bedrijven het dit jaar moeilijker hebben dan
ooit en de horeca voor de tweede keer de deuren dicht moet houden
om verdere besmetting te voorkomen. Laten we daarom deze uitslag
eens omdraaien en als gemeente een cijfer geven aan onze ondernemers. Dan komen we uit op een dikke 9. Want ondanks alles blijven de
ondernemers in onze gemeente positief en proberen ze van de nood een
deugd te maken door op alternatieve manieren te proberen om toch
omzet te draaien. Daar nemen wij ons petje voor af.
En nu we toch op dreef komen: wat ons ook tot blijdschap stemt zijn de
enthousiaste reacties op het herdenkingsjaar voor de Boerenopstand.
We weten dat deze geschiedenis hier en daar nog altijd wat gevoelig
ligt, maar toch stroomden de plannen om ‘iets’ te gaan doen in dat herdenkingsjaar binnen. Mooie plannen en leuke ideeën, variërend van verhalen ophalen tot het geven van muziekvoorstellingen, van het schrijven
van een boek tot het organiseren van dagtochtjes door het betreffende
gebied. Er zijn al veel initiatieven, maar een jaar is lang, dus er kan nog
veel meer bij. Daarom roepen we u vanaf deze plek nogmaals op om u
aan te melden via boerenopstand@tubbergen.nl. Om de geschiedenis
te herdenken en ervan te leren, maar ook om er samen de schouders
onder te zetten en van 2021 een jaar
maken waarin van alles te beleven is
voor jong en oud (uiteraard op een coronaproof manier). Hebben we met ons
allen toch iets om naar uit te kijken.
College van Tubbergen

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 8 december 2020

Drie vragen aan…

Heeft de coronatijd jou ook iets positiefs gebracht?
“Het enige voordeel is dat we, voorCorona raakt ons allemaal. In ons werk, onze vrije tijd en het contact met familie, namelijk als bestuur, digitaal vergavrienden en collega’s. Het is voor iedereen lastig. Dus we moeten het samen vol- deren. Dat gaat vlotter dan in
houden. Daarom vragen we onze inwoners om hun ervaringen te delen, door het fysieke vorm en je kunt sneller onbeantwoorden van drie vragen.
derling bijpraten over kleine onderwerpen. Voor ons als vereniging
Deze week stellen we de drie vragen aan William Haarhuis (47), groepsvoorzitter biedt deze situatie vooral nadelen en
van de Kameleongroep Scouting Vasse en omstreken.
vrij weinig positiefs, eerlijk gezegd.
Nagenoeg alle activiteiten moesten
Hoe kijk je terug op de afgelopen periode?
we annuleren. Zoals het jaarlijkse
“Een vreemde gewaarwording. Met name tijdens de eerste coronagolf was er veel onwe- ‘heitje voor een karweitje’ op de
tendheid: wat mag wel en wat mag niet. Veel verenigingen gingen op slot. Het scoutingge- laatste zaterdag van de herfstvakanbouw van de Kameleongroep Scouting Vasse, De Veelboer in Mander, ging ook tijdelijk dicht tie. Op het laatste moment werden
toen de scholen sloten. Wij volgen de regels van Scouting Nederland, waar wij een onderdeel de regels weer aangescherpt en kon
van zijn. Van de mogelijkheid om online activiteiten te organiseren hebben we geen gebruik dat niet doorgaan. Ook de kampen
gemaakt. We hoopten dat de beperkende maatregelen zo snel mogelijk weer zouden worden en de overnachtingen gaan niet door.
opgeheven. Nadat de versoepelingen kwamen, gingen de scholen weer open en was bui- Zelfs de jaarlijkse oliebollenactie op
tensport voor de jeugd weer toegestaan. We stelden een coronaprotocol op en kregen hier- Oudejaarsdag is inmiddels geannudoor een akkoord van de gemeente Tubbergen om weer op te starten. Het spelaanbod was leerd. Met bestuursleden, oud-bevanwege de regelgeving natuurlijk anders dan anders. In plaats van fysiek bezig zijn, zaten stuursleden en overige vrijwilligers
de scouts, leden vanaf 12 jaar, bijvoorbeeld op een stoel, anderhalve meter van elkaar af bakken we dan altijd oliebollen in de ijssalon in Vasse. Helaas kunnen we niet garanderen
en hielden een wedstrijd knopen maken of verrichtten andere techniekopdrachten. Als het dat bij drukte de regels worden nageleefd. Omdat dat risico te groot is, moeten we onze
regende, werden de leden gebeld dat de scouting niet doorging. Dit heeft regelmatig voor verantwoordelijkheid nemen en deze activiteit afzeggen. De opbrengst van de oliebollen
teleurstelling en sippe gezichtjes gezorgd.
gaat normaliter naar de clubkas. Mogelijk kunnen we een subsidie aanvragen volgend jaar.
Deze subsidie is er ter ondersteuning van verenigingen vanwege misgelopen inkomsten. Dus
En toen kwam de tweede golf…
iets positiefs?... ja doordat er minder reuring is, blijft het scoutinggebouw langer schoon
In aanloop naar de tweede golf bleken er twee coronaverdenkingen te zijn onder leden bij haha. Maar dat zien we toch echt liever anders; dat alle activiteiten gewoon weer door kunons die tevens leiders zijn bij de jeugd, Gelijk ging het scoutingterrein twee weken dicht. nen gaan.”
We blijven ons aan de regels van Scouting Nederland houden. Gelukkig is De Veelboer geen
openbaar terrein maar een eigen gebouw. Dit houdt in dat daar geen mondkapjesplicht is Wat kunnen we doen om het samen vol te houden?
maar de 1,5-meter afstandsregel geldt wel voor de leiding. Bovendien hebben we voor het “Hou nog even vol! De vaccinaties komen eraan. Hopelijk verdwijnt het coronavirus dan einExplohok een ruimte voor de 16+ leden, een partytent geplaatst om meer ruimte te creëren. delijk. Durf elkaar ondertussen aan te spreken wanneer mensen dingen doen die ze beter
We zijn nog altijd voornamelijk buiten bezig. Alleen bij erg slecht weer gaan we naar binnen. niet kunnen doen in coronatijd. Dat gaat ook op voor de leiding binnen de scouting. Neem
Dat mag op dit moment gelukkig wel.”
die 1,5 meter afstand. En nogmaals: houd nog even vol!”

Gewijzigde afvalinzameling met de kerstdagen

Op de kerstdagen worden geen afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Tubbergen. De containers worden op een andere dag geleegd.
•

De afvalinzameling van vrijdag 25 december vindt plaats op zaterdag 19 december. Let op, dit is de zaterdag vóór de kerstdagen.

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij
vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat
neer te zetten.

Openingstijden en bereikbaarheid gemeente
Tubbergen tijdens feestdagen

In verband met Kerst en Oud & Nieuw zijn de balies Burgerzaken en
de recepties donderdag 24 december 2020 en donderdag 31 december 2020 vanaf 12.30 uur gesloten. Ook telefonisch zijn wij vanaf
12.30 uur niet bereikbaar. Op vrijdag 25 december 2020 en vrijdag
1 januari 2021 is het gemeentehuis gesloten.

Gewijzigde openingstijden afvalbrengpunt Galvanistraat in Tubbergen
- 24 december geopend van 08.00 tot 12:30 uur
- Gesloten op 25, 26 en 31 december 2020 en 1 januari 2021

Blijf op de hoogte van het nieuws uit Tubbergen!

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met het ROVA-Klantcontactcentrum, telefoon (038) 427 37 77 of
www.rova.nl/contact. Meer informatie over de inzameldagen vindt u in de ROVA-app en
op www.rova.nl/inzamelkalender.

Tubbergen officieel

Openbare vergaderingen

Openbare vergadering van de gemeenteraad

De gemeenteraad komt in een openbare raadsvergadering bijeen op dinsdag 15 december
2020 om 19.00 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 10 november
2020.
6. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 17 november
2020.
7. Vaststellen lijst ingekomen stukken.

Hamerstukken:
8. Vaststellen bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied 2016 Veegplan.
9. Vaststellen bestemmingsplan Tubbergen, Weleveld-Reutummerweg.

Volg ons op Facebook, Twitter
en Instagram

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

10.
11.
12.
13.
14.

Gebiedsontwikkeling huiskamer Manderveen.
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 afvalstoffenheffing 2021;
• verordening rioolheffing 2021;
• verordening toeristenbelasting 2021;
• verordening forensenbelasting 2021;
• legesverordening 2021 met bijbehorende tarieventabel.
15. Verordening op de heffing en invordering onroerende-zaakbelastingen 2021.
16. Financiële rapportage 2020 Tubbergen.

Bespreekstukken:
17. Verzoek aanleg begraafplaats op particulier terrein.
18. Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Uelserweg 162 Mander.
19. Actualisatie grondprijzen gemeente Tubbergen kalenderjaar 2021.
20. Verklaring van geen bedenkingen vestiging supermarkt Almeloseweg 48.
21. Accountantscontrole 2020 en 2021 Tubbergen.
22. Carbidschieten 2020 en wijziging APV Tubbergen.
23. Rondvraag.
24. Sluiting.

Actualiteiten

Ingekomen aanvraag

Afgelopen periode zijn een of meer aanvragen binnengekomen. De stukken kunnen na te-

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 8 december 2020
lefonische 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, Markgravenweg 5
ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023
Albergen, Teggelweg 2

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Geesteren, parkeerplaats Dorpsstraat 36

standplaatsvergunning op de minimarkt voor de verkoop van vis van 1 januari 2021 t/m 31 december
2023

Manderveen, Veendijk 23

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Reutum, Agelerweg 26

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Reutum, Stroveldsweg 24

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Reutum, Zonnebergweg 23

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, Teggelweg 2
ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023 01-12-2020
Fleringen, Oldenzaalseweg 75

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Geesteren, parkeerplaats Dorpsstraat 36

standplaatsvergunning op de minimarkt 01-12-2020
voor de verkoop van vis van 1 januari
2021 t/m 31 december 2023

Reutum, Agelerweg 26

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

01-12-2020

Tubbergen, Uelserweg 103

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

01-12-2020

Vasse, Binnenveldsweg 51

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

01-12-2020

Vasse, Hooidijk 22

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

30-11-2020

Vasse, Schouwdijk 17

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

01-12-2020

01-12-2020

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.

Concept Afvalstoffenheffing gemeente Tubbergen 2021

Het college is voornemens om de raad voor te stellen de afvalstoffenverordening gemeente
Tubbergen 2021 vast te stellen.
Deze verordening dient het belang van de bescherming van het milieu, met inbegrip van
een doelmatig afvalstoffenbeheer. Het belang daarvan neemt toe omdat tegenwoordig anders naar afval wordt gekeken dan in het verleden. Afval wordt steeds meer benaderd als
grondstof. In een meer circulaire economie is afval van waarde. Dat betekent duurzaam
omgaan met natuurlijke hulpbronnen, zuiniger zijn op grondstoffen, voorwerpen langer en
opnieuw gebruiken en optimaliseren van reststromen. Afvalscheiding en inzameling is daarbij van wezenlijk belang. Welke bestanddelen van het afval gescheiden dienen te worden,
verandert. Nieuwe technieken maken bijvoorbeeld de scheiding van kunststof mogelijk. Gemeenten werken mee in het Rijksbrede Programma Nederland Circulair in 2050 en het Programma Van Afval Naar Grondstof (VANG), om te komen tot een vermindering van het
restafval per persoon per jaar en om een verbetering te bereiken van de kwaliteit van afvalscheiding en inzameling. Deze verordening moderniseert de regels van de gemeente op
dit terrein.
In het belang van de eenvoud maakt deze verordening slechts in beperkte mate gebruik
van begripsbepalingen. Ten eerste zijn geen definities van begrippen gegeven als deze begrippen al op grond van artikel 1.1 van de Wm zijn gedefinieerd. Deze begrippen gelden al
onverkort voor de toepassing van deze verordening. Er zijn daarom niet opnieuw definities
voor in de verordening opgenomen.
Ter inzage
De concept Afvalstoffenverordening gemeente Tubbergen 2021 ligt met ingang van 9 december 2020 gedurende zes weken 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. Ook is de concept Afvalstoffenverordening digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website https://www.tubbergen.nl/beleid-en-regelgeving-gemeente.
Inspraak
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzagelegging kan eenieder mondeling of schriftelijk een inspraakreactie naar voren brengen tegen de concept Afvalstoffenverordening gemeente Tubbergen 2021. Schriftelijke inspraakreacties moeten worden gericht aan het
college van Burgemeester en Wethouders, 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. T. Leferink op Reinink van het organisatieonderdeel Openbare Ruimte via het telefoonnummer 0546-628000. Ook voor vragen of nadere informatie
kunt u met deze persoon contact opnemen.

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
Geesteren, Hardenbergerweg
het bouwen van een woning en een
21-11-2020
141 (t.o.)
schuur
Geesteren, Langeveenseweg 128a

het intrekken van een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets

21-11-2020

Geesteren, Delmaweg 21

het bouwen van een schuur

02-12-2020

Tubbergen, Veldwijk 17

het bouwen van een woning

29-10-2020

Tubbergen, Bruno van Ommenstraat 19

het kappen van een eik

02-12-2020

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
Tubbergen, De Eendracht 11
het verbouwen van een supermarkt
02-12-2020
Tubbergen, Huyerenseweg 1

het plaatsen van een ketelhuis voor
een biogasinstallatie

27-11-2020

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, Hardenbergerweg 165 het veranderen van een inrichting
Nee

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.

