Dinsdag 5 januari 2021

Tubbergen
voor u!
Hoe kijk je terug op de afgelopen periode?
“Het ergste vind ik dat je geen oudere mensen kunt bezoeken. Vooral wanneer ik maaltijden bezorg voor Tafeltje Dekje merk ik de terughoudendheid
bij ‘mijn’ cliënten. Dat zijn er zo’n elf in de gemeente Tubbergen. Ik bezorg
normaal gesproken op de donderdagen maar als extra hulp nodig is, help
ik ook.
Als ik de maaltijden afgeef, maak ik gelijk even een praatje met de mensen.
Ze vinden het altijd weer fijn als ik kom. Nu zet ik het eten noodgedwongen in de schuur of op een stoel onder de carport. Voor de zekerheid kijk
ik wel even achter de deur en roep op afstand; ‘Hallo, ik bin ‘t; Rietje, het
et’n steet op ’n stool!’ Het zijn toch ouderen die anders misschien vergeten
dat het eten er is.
Na al die jaren heb ik band met mijn cliënten. Een van hen gaf me jaarlijks
een grote bak zelf gekweekte violen als dank voor de bezorging. Het deed
me zeer toen hij overleed. En heel verdrietig vond ik ook dat één van mijn
cliënten in coronatijd naar een verzorgingshuis is verhuisd. Ik kon niet eens
fatsoenlijk afscheid nemen.
In de afgelopen drie weken heb ik niet bezorgd, omdat ik vanwege lichte
klachten een coronatest had laten doen. Die was gelukkig negatief. Deze
week begin ik weer. Uiteraard draag ik altijd een schoon mondkapje. Je
zult maar iemand besmetten, dat vergeef je jezelf toch nooit?!”

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
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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 Rietje Busscher (72),
maaltijdbezorgster bij Tafeltje Dekje (onderdeel van SWDT)

Goede voornemens
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. We wensen u
heel veel gezondheid en geluk! Als een onbeschreven blad ligt het
jaar 2021 voor ons. Een maagdelijk wit vel papier, waarmee we
nog van alles kunnen doen. Dat idee van een nieuwe start, een
nieuw begin van een nieuwe periode maakt dat we (ondanks dat
we heus wel weten dat we ons er toch niet echt aan kunnen houden) vol goede voornemens aan 2021 beginnen. Vol goede wil om
er het allerbeste uit te halen en er het allermooiste van te maken.
Wat we ons allemaal voornemen is om minder te snoepen en te snaaien
en meer te bewegen. Iets waarbij wij ons laten ondersteunen door de
Samen Gezond-app die enkele weken geleden werd gelanceerd door de
werkgroep Geesteren Vitaal. Met deze app spaar je punten met elke stap
je je wandelt en elke minuut die je sportend doorbrengt. En die punten zijn geen punten die je
scoort voor de lol, nee, die punten zijn geld waard
en in te wisselen bij lokale ondernemers of in de
webshop van Samen Gezond. Daarnaast krijg je
ook nog eens allerlei tips die je helpen met gezonder te leven en vitaler te worden. Wethouder Berning heeft hem inmiddels een paar weken
uitgeprobeerd en is helemaal enthousiast. Ze loopt
zelfs op zondagavond een extra rondje om haar
weekdoel en daarmee dus het benodigde aantal
punten voor haar wekelijkse cadeaucheque te
halen. In de afgelopen week hebben wij hem ook
allemaal gedownload, dus we gaan ervoor, u ook?
Een ander goed voornemen is het meedoen aan de
actie Dry January van IkPas. Met IkPas gaat u een

Heeft de coronatijd jou ook iets positiefs gebracht?
“Nee. Je bent niet meer zo vrij. Met een mondkampje op ben je ook minder
goed herkenbaar. Cliënten kijken me soms fronsend aan en vragen: ‘wie
ben jij?’ Gelukkig herkennen ze mij meteen aan mijn stem. Maar het contact is nu toch anders.
Waar ik eerst spontaan naar binnen liep om een praatje te maken, is het
nu allemaal voorzichtig en afstandelijk. Ik kan me best voorstellen dat sommige mensen de rust die de maatregelen met zich meebrengen ook wel
weer kunnen waarderen. Ik niet, ik houd wel van een beetje reuring en gezelligheid.”
Wat kunnen we doen om het samen vol te houden?
“Positief Positief Positief blijven! Dat vooral. En houd je zoveel mogelijk aan
de maatregelen: draag een mondkapje en bewaar 1,5 meter afstand. Ik
ben ervan overtuigd dat we het ergste hebben gehad nu. Helemaal met de
vaccinaties in aantocht is het einde van deze nare tijd in zicht. Voor mezelf
heb ik me er eerlijk gezegd nooit zo druk over gemaakt, al ben ik zelf ook
72 jaar. Als ik het krijg, krijg ik het. Ik ben niet zo’n paniekhaas.”

uitdaging aangaan met uzelf om een maandlang geen alcohol te drinken
om eens te ervaren wat dat met u doet. Vorig jaar hebben wij dit ook gedaan en dat had zeker effect. Maar zoals dat gaat met goede voornemens
moeten we eerlijk bekennen, dat we na die maand toch weer wat verslapten. Daarom gaan we er dit jaar opnieuw voor. Al was het alleen maar
om vastgeroeste patronen te doorbreken. Doet u met ons mee?
De burgemeester heeft nog een extra voornemen op haar lijstje staan:
namelijk het leren blazen op de midwinterhoorn. Ieder jaar geniet ze in
de donkere dagen voor kerst van de melancholieke klanken van dit typisch
Twentse instrument. Ze heeft in het afgelopen jaar al twee tonen leren
spelen. Dat is een hele prestatie, want het is echt een moeilijk instrument.
Met nog eens twee tonen erbij, kan ze aan het eind van dit jaar Vader
Jakob spelen, dat is toch een geweldig vooruitzicht!
Maar boven alles blijven we positief, want
met de komst van het vaccin is het einde in
zicht. Al wordt het voor een aantal van ons
de komende weken weer een uitdaging om
én te werken én de kinderen thuis les te
geven, we gaan ervoor. We hopen op betere
tijden na januari, maar mochten we nog een
aantal weken streng de maatregelen moeten
volgen, dan gaan we daar ook voor. Ondertussen wachten we tot wij aan de beurt zijn
om gevaccineerd te worden en verheugen
ons op het nieuwe normaal dat dan zal ontstaan. Dus #houdmoed #houvol en #houdnogevenafstand, want 2021 wordt het jaar
waarin wij het virus met ons allen zullen
overwinnen!
College van Tubbergen

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
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Soweco haalt kerstbomen op tussen
11 en 15 januari

Avondklok over de grens

Kerstbomen worden door Soweco opgehaald tussen maandag
11 januari en vrijdag 15 januari. In onderstaand schema ziet u
wanneer u uw kerstboom aan de straat kunt leggen.

In Duitsland geldt in het landkreis Grafschaft Bentheim vanaf vandaag tot 12 januari
een avondklok van 21.00 tot 05.00 uur. Deze is door de Duitse overheid ingesteld vanwege het hoge aantal besmettingen in de regio. Overtreding van de avondklok kan leiden tot een boete. Meer informatie vindt u op de website van Grafschaft Bentheim.

Maandag 11 januari 2021

Albergen, Harbrinkhoek, Mariaparochie en
buitengebied

Dinsdag 12 januari 2021

Tubbergen en buitengebied

Woensdag 13 januari 2021

Geesteren, Langeveen en buitengebied

Donderdag 14 januari 2021

Reutum, Fleringen en buitengebied

Vrijdag 15 januari 2021

Vasse, Manderveen en buitengebied

Kerstbomen worden alleen opgehaald als ze aan de straat liggen en let erop dat u de kerstboom zonder versierselen of plastic voet aan de straat legt!

Tubbergen officieel

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen. Het
betreft het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Albergen, Kanaal N.Z. 13
het bouwen van een vleesvarkensstal tvv bestaande stallen

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
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, Vermolenweg 44
het bouwen van een woning met
23-12-2020
een schuur
Hezingen, Braambergweg 11
Manderveen, Broekdijk 53 en 55

het verbouwen van een woning
het bouwen van twee woningen
(2-onder-1-kap)

10-11-2020
23-12-2020

Manderveen, Manderveenseweg

het bouwen van een woning
naast nr. 59

18-12-2020

Reutum, Ootmarsumseweg 320

het legaliseren van een in afwijking
23-12-2020
van de vergunning (in aanbouw zijnde)
vitaliteitsgebouw

Reutum, Stroveldsweg 5

het bouwen van een schuur op basis 23-12-2020
van de schuur voor schuur regeling

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
Fleringen, Grobbenhoeksweg 5
het uitbreiden van een bedrijfswoning
29-12-2020
28-12-2020

Geesteren, Hardenbergerweg 123 het kappen van 3 eiken

30-12-2020

Tubbergen, Veldwijk 17

28-12-2020

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.
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.

Ontwerpbesluit tot weigering omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te WEIGEREN.
Het betreft het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Tubbergen, Almeloseweg 48
nieuwbouw van een winkelfunctie (supermarkt discount)
De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is van toepassing. Daarom is nu eerst een ontwerpbesluit tot
weigering 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.

Aanvraag omgevingsvergunning

het bouwen van een schuur

Volg ons op Facebook, Twitter en
Instagram

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning -

Actualiteiten

Geesteren, Delmaweg 21

Blijf op de hoogte van het nieuws
uit Tubbergen!

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.

Rechtsbescherming
Contactgegevens van de gemeente, ook voor het indienen van zienswijzen en
bezwaarschriften: Adres: Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen / Postbus 30,
7650
AA Tubbergen. Tel. 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.

