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Vervoer Regiotaxi Twente tijdens feestdagen

Telefonisch bereikbaar:

Vaak worden afspraken voor de feestdagen ver van tevoren gemaakt.
Regel dan ook gelijk uw vervoer. De aanmeldtijden voor de Regiotaxi
zijn aangepast. Reserveer daarom uw ritten op tijd!

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

Tot wanneer kunt u ritten aanvragen?
Ritten op
Doorgeven uiterlijk op
Vrijdag 25 december (1e Kerstdag)
Zaterdag 19 december
Zaterdag 26 december (2e Kerstdag)
Zaterdag 19 december
Vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)
Donderdag 31 december
vanaf 06.30 uur
12.00 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.

Rit wijzigen of afmelden?
U kunt uw aangevraagde ritten voor de kerstdagen en nieuwjaarsdag
wijzigen tot de genoemde data en tijden. Ritten afmelden kan wel tot
uiterlijk één uur voor de afgesproken ophaaltijd. U kunt een rit boeken
via www.regiotaxitwente.nl of telefoon 0900 - 1814.

Rijtijden kerstdagen en oudejaarsdag
Op donderdag 24 december (Kerstavond) en de beide kerstdagen rijdt
Regiotaxi Twente de normale tijden. Op donderdag 31 december (Oudejaarsdag) rijdt de Regiotaxi tot uiterlijk 20.00 uur. Dit betekent dat u
alleen ritten kunt aanvragen waarmee u uiterlijk om 20.00 uur of vóór
20.00 uur op de plaats van bestemming bent.

Meldlijn voor storingen
openbare ruimte, buiten
kantooruren:

Geen vaste wekelijkse ritten kerstdagen en Nieuwjaarsdag
Op 25 en 26 december en 1 januari vervallen alle vaste wekelijkse ritten. Wilt u op deze data wél uw vaste rit door laten gaan? Geef dit dan
uiterlijk op zaterdag 19 december door aan de Regiotaxi Twente via telefoon 0900 – 1814.

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:

Een rit boeken kan via 0900 – 1814 en op www.regiotaxitwente.nl.
Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 2021!
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xxx
xxx
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Drie vragen aan…

Corona raakt ons allemaal. In ons werk, onze vrije tijd en het contact
met familie, vrienden en collega’s. Het is voor iedereen lastig. Dus
we moeten het samen volhouden. Daarom vragen we onze inwoners
om hun ervaringen te delen, door het beantwoorden van drie vragen.
Deze week stellen we de drie vragen aan Sami Sido (48), arbeidsmigrant en stagiair bij Leerboerderij Stayble in Mander.

Hoe kijk je terug op de afgelopen periode?
“Het coronavirus is voor iedereen slecht in alle opzichten. Of het nu om bedrijven en scholen gaat of om het sociale leven. Iedereen heeft er last van. De afgelopen periode was er
dus vooral één van afstand houden en de maatregelen in acht nemen. Ik volg een opleiding
aan het ROC in Almelo die gelukkig ook in coronatijd doorgaat. Twee dagen per week ga
ik fysiek naar school en ik volg een dag online les. Ook mijn stage bij Stayble op de woensdagen loopt door. Aan de coronamaatregelen houden we ons strikt. Bij Stayble leer ik voor
timmerman. Dat is heel wat anders dan wat ik in mijn geboorteland Syrië deed. Daar
werkte ik onder meer in de horeca, bij een computerbedrijf en in een gordijnenfabriek.
Een hamer en schroeven heb ik hiervoor nooit in mijn handen gehad. Maar ik vind het heel
leuk om te doen. In mei hoop ik mijn diploma te hebben. Dan ga ik op zoek naar een baan
als timmerman.”
Heeft de coronatijd jou ook iets positiefs gebracht?
“Nee, dit virus heeft geen voordelen. Ik heb twee kinderen die hun sociale contacten missen. Doordat school en stage doorgaan, heb ik er niet heel veel last van. Maar daarbuiten
ga ik ook nergens naartoe. Gelukkig hebben we tot nu toe geen corona binnen ons gezin
gehad. Ik ben gezond en voel me sterk, maar ik wil geen risico lopen. Vier jaar woon ik nu
in Nederland en ik heb nog regelmatig contact met mijn
broer en zus in Syrië waar het
coronavirus ook voor problemen zorgt. Misschien nog wel
meer dan in Nederland. In
Syrië is thuiswerken bijvoorbeeld geen optie. Als je niet
naar je werk kunt, krijg je geen
salaris. Dus je moet wel. Overal
ter wereld zorgt het virus dus
voor beperkingen. Het enige
positieve is dat er straks vaccins komen.”
Wat kunnen we doen om
het samen vol te houden?
“Samenwerken en samen nadenken vind ik heel belangrijk.
En natuurlijk de corona instructies opvolgen: draag een
mondkapje, was je handen en
werk vanuit huis als het kan.
Dat is beter voor iedereen. Ik
weet zeker dat volgend jaar
alles beter wordt.”

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.

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, Zuidesweg
het ontsteken van een paasvuur op 04-04-2021,
17-04-2022 en 09-04-2023
Albergen, Ootmarsumseweg
nabij nr. 95

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Albergen, Steenkampsweg
nabij nr. 3

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Geesteren, Denekamperweg 66

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Geesteren, Witteveensweg 9

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Geesteren, Zekteweg 2

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Harbrinkhoek, Ootmarsumseweg 23 ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023
Manderveen, Langemaatsweg 17

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Tubbergen, Kupersweg 3

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Tubbergen, Uelserweg 86

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, Markgravenweg 5
ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023 07-12-2020
Geesteren, Eylersweg 7

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

07-12-2020

Geesteren, Vermolenweg 7

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

07-12-2020

Geesteren, Witteveensweg 9

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

07-12-2020

Manderveen, Veendijk 23 en 33

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

07-12-2020
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Voornemen uitschrijving uit de basisregistratie personen

Als iemand niet meer woont op het adres waar hij/zij is geregistreerd, kunnen burgemeester
en wethouders op grond van artikel 2.22 van de Wet basisregistratie personen deze persoon
uitschrijven als zijnde “vertrokken uit Nederland”.
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.
Voordat burgemeester en wethouders iemand uitschrijven, maken zij hun voornemen daartoe bekend. Belanghebbenden kunnen dan gedurende vier weken na die bekendmaking
hun zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Dat kan schriftelijk of mondeling
via het Klant Contact Centrum op het gemeentehuis. Burgemeester en wethouders zijn
voornemens om uit te schrijven uit de basisregistratie personen:
Voorletter(s)
Geboren
Adres van registratie
Uitschrijving
en naam
per:
A. Brown
28-02-1993
Ootmarsumsestraat 81,Albergen
07-12-2020

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.

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, Broekzijdeweg 1
het bouwen van een woning met
07-12-2020
inwoning
Geesteren, Dorpsstraat 36

het wijzigen van gevel van het pand

16-11-2020

Geesteren, Hardenbergerweg 123 het kappen van 3 eiken

12-11-2020

Harbrinkhoek, Kardinaal de
Jongstraat 27

het verbouwen van een woning

25-11-2020

Mander, Oosteriksweg 4

het verbouwen en renoveren van een
schuur

02-12-2020

Mander, Uelserweg 135

het bouwen van een schuur tvv bestaan- 20-11-2020
de schuur

Reutum, Ootmarsumseweg 385

het renoveren en uitbreiden van een
reservoir, het kappen van bomen, het
plaatsen van een nieuwe trafo en pompenkelder

26-11-2020

Vasse, Beerpad/Denekamperweg
125

het kappen van bomen en het verplaatsen van lichtmasten

01-12-2020

Vasse, Denekamperweg 127

het bouwen van een woning

03-12-2020

Tubbergen, Almeloseweg en
Oude Almeloseweg, kadastraal
bekend, sectie L, nr. 6354, 6357
en 6358

het aanplanten van houtsingels

26-11-2020

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
Harbrinkhoek, Haarbrinksweg 76
het kappen van een Zomereik
05-10-2020

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 bezwa-

rentermijn 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 47
het vestigen van een kapsalon
04-12-2020
Geesteren, Lutkeberg 34

het bouwen van een bedrijfshal

04-12-2020

Harbrinkhoek, De Krön 3a

het bouwen van een opslaghal

09-12-2020

Tubbergen, Beethovenstraat 22

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

07-12-2020

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide
procedure

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend. Het betreft het
navolgende project:
Plaats, adres
Project
Geesteren, Witteveensweg 24
het bouwen van een stal

De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) is van toepassing. Daarom heeft eerst een ontwerpbesluit op de
aanvraag ter inzage gelegen. De vergunning is ten opzichte van dit eerder bekend gemaakte
ontwerpbesluit ongewijzigd vastgesteld.
Met ingang van de dag na deze publicatie ligt het besluit met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Als u de
stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken.
Met ingang van de dag na terinzagelegging kan gedurende 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, door eventuele belanghebbenden:
- die, voor zover van toepassing, het niet eens zijn met wijzigingen ten opzichte van het
ontwerpbesluit;
- die eerder een zienswijze hebben ingediend met betrekking tot het ontwerpbesluit;
- die er niets aan konden doen dat zij niet eerder zienswijzen hebben ingebracht.
Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Als gedurende
die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt
het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

Ruimtelijk beleid

Ontwerpbestemmingsplan “Albergen, Zenderseweg 35”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:

het ontwerpbestemmingsplan “Albergen, Zenderseweg 35”
Het ontwerpbestemmingsplan maakt de bouw van vier twee-onder-een kapwoningen en
het omzetten van een bedrijfswoning naar een reguliere woning mogelijk.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van woensdag
16 december 2020 gedurende zes weken voor een ieder 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.ALBBPZENDERSEWEG35-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. J. Hindriksen van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.
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. J.
Hindriksen 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
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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.

