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Postbus 30, 7651 CV
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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:

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 Ruben Droste (46), eigenaar supermarkt Plus Droste in Vasse.

Hoe kijk je terug op de afgelopen periode?
“Een heftige periode. In het begin weet je natuurlijk niet wat je te wachten
staat. Nadat de eerste lockdown inging, zagen we een enorme toename in
de aanschaf van bakmeel, potjes groenten en toiletpapier. Waarom dat zo
was? Geen idee. In heel Nederland was er voldoende toiletpapier voorradig.
Maar als iedereen massaal inslaat, krijg je vanzelf een tekort. In onze winkel mogen maximaal 40 klanten tegelijk binnen zijn. Dit is nooit een probleem geweest. Het supermarktbezoek was heel gelijkmatig. En even naar
de supermarkt voor de sociale contacten, wat normaal gesproken veel
voorkomt, was en is er niet meer bij. Klanten zijn alert en blijven niet langer in de winkel dan noodzakelijk. Met name gedurende de eerste coronapiek waren mensen angstig, vernamen we. Ze hielden uit zichzelf
voldoende afstand en desinfecteerden hun handen en de winkelwagentjes.
Ondanks dat we dat toejuichen, kleefde er tevens een nadeel aan. De alcohol in het desinfectiemiddel vrat namelijk de kunststof in de duwstangen
van de karretjes zodanig aan, dat we deze onderdelen moesten vervangen.
Naast de winkel doen we ook aan catering. Zo verhuren we koelwagens,
koelkasten, praattafels en stoelen. Dit lag in maart gelijk stil. In plaats
daarvan richten we ons sindsdien meer op onlineverkoop en thuisbezorging.”
Heeft de coronatijd jou ook iets positiefs gebracht?
“De onlineverkoop is enorm toegenomen. Ons voordeel is dat we de bestellingen rechtstreeks uit de winkel halen in plaats van uit een centraal
magazijn. Daardoor kunnen wij flexibelere besteltijden aanhouden. Veel
klanten ervoeren het gemak van online bestellen en bleven dat ook na de

Op de kop

De wereld staat werkelijk op zijn kop. Engelse en Zuid-Afrikaanse coronavarianten steken de kop op, maar in plaats van
snel extra maatregelen treffen om het virus voor te blijven,
wordt er oeverloos gedebatteerd. En worden er regels opgelegd,
dan proberen veel mensen deze zoveel mogelijk te omzeilen.
Wat is dat toch met ons Nederlanders, dat we zoveel moeite hebben met het opvolgen van regels? En hoe democratisch is de democratie als we steeds vaker luisteren naar degenen die het
hardst roepen, zelfs al is die groep veel kleiner dan de rest?
En dan hebben we Trump, die een burgeroorlog uitlokt omdat hij het
niet accepteert dat hij het pluche moet verlaten. Die zich zó ongenuanceerd en opruiend uitlaat dat hij definitief is verbannen van alle social
media. Door zijn verbanning realiseren we ons pas echt hoe de wereld
is veranderd door die sociale media. Nog geen twee decennia geleden
hadden we er nog nooit gehoord, maar het is allang dé plek geworden
waar iedereen een podium vindt voor alles wat hij denkt of vindt. Dat
roeptoeteren kan positief uitpakken, maar ook heel gevaarlijk zijn, zoals
we vorig weekend bij de bestorming van het Capitool zagen. En wat ons
ook intrigeert: door het blokkeren van de president van Amerika blijkt
ook hoe machtig de drie eigenaren van de grootste social media platforms eigenlijk zijn. En dat, als zij je zat zijn, je afgesneden bent van je
publiek. De vraag is hoe wenselijk dat is, nog afgezien of je het eens of
oneens bent met iemands uitspraken.
Afgezien van de negatieve kanten, zitten er natuurlijk ook heel veel
voordelen aan het digitale tijdperk. Want hoe zouden we deze lockdown
hebben overleefd zonder Skypen, Zoomen, Whatsappen en allerlei andere vormen waarmee we digitaal contact kunnen houden? De economie
ligt nu al voor een groot deel plat, maar zonder de voordelen van de
virtuele wereld zouden de gevolgen nog veel groter zijn geweest. Dan
zou het onderwijs echt plat liggen, evenals alle bedrijven die nu dankzij
de mogelijkheden om digitaal met elkaar samen te werken. Ook zouden
we geen contact kunnen onderhouden met onze ouders en grootouders

versoepelingen
doen.
Overigens betreffen dit
niet alleen ouderen en
mensen
die
buitenaf
wonen. Gezinnen met
jonge kinderen die online
lessen volgen, kunnen
niet met z’n allen bij ons
boodschappen gaan doen.
Voor hen is digitaal winkelen eveneens een uitkomst. Het heeft ons zelfs
nieuwe klanten gebracht.
Mede daardoor is ons
klantenbestand verdrievoudigd. We merken dat
mensen meer kopen maar
dat zijn niet perse de
luxere producten. Als extraatje halen ze in de
weekeinden vaker eten af bij de lokale horeca. Heel goed, vind ik. We moeten het samen, met elkaar, doen.”
Wat kunnen we doen om het samen vol te houden?
“Nog even op de tanden bijten en de maatregelen volhouden. Dat is ontzettend lastig, helemaal voor de jeugd die geen kant op kan. We hebben
het onze 20 medewerkers ook op het hart gedrukt: houd je zoveel mogelijk
aan de maatregelen. We zijn er samen verantwoordelijk voor om de voedselvoorziening op gang te houden. Gelukkig hebben we het coronavirus
zowel privé als zakelijk nog buitenshuis kunnen houden. En gezien de ontwikkeling van de Britse mutatie van het coronavirus is een verlening van
de lockdown die tijdens de laatste persconferentie werd aangekondigd,
denk ik, de beste oplossing. Het is januari, de feestdagen zijn achter de
rug en grote feesten zoals carnaval zijn allemaal afgelast. Laten we ons
dan nu maar iets langer en goed aan de regels houden, zodat we straks,
als het mooie weer eraan komt, eindelijk weer vrijer zijn.”

en alle anderen die we vanwege de coronamaatregelen niet live kunnen
zien. Voor eindexamenstudenten zou het onmogelijk zijn geweest om
een goede vervolgopleiding te zoeken, iets dat nu, weten we inmiddels
uit eigen ervaring, op een hele mooie manier wordt opgelost met behulp
van virtuele rondleidingen en filmpjes waarin studenten en docenten
van alles vertellen over hun opleiding. Ook onze eigen vergaderingen
en die van de raad zouden niet door kunnen gaan en zo is de lijst eindeloos. Het enige dat online wat lastig is, is een bezoek aan de kapper.
In het licht van alles wat er nu speelt natuurlijk maar een heel klein probleempje, maar toch. Als haar een beetje goed zit, kun je de wereld net
wat beter aan.
College van Tubbergen
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Openbare vergaderingen

Digitale Openbare vergadering van de gemeenteraad

De gemeenteraad komt in een openbare raadsvergadering bijeen op dinsdag 26 januari
2021 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 15 december
2020.
6. Vaststellen lijst ingekomen stukken.
Hamerstukken:
7. Vaststellen bestemmingsplan Rood voor Rood Vinckenweg 18, Voorboersweg 6 Laag
seweg 74.
Bespreekstukken:
8. Uitkomsten en adviezen beleid buitengebied en tijdelijk bevriezen Rood voor Rood
regeling.
9. Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
10. Deelnemen in stichting voor uitvoering Wsw.
11. Rondvraag.
12. 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?
Albergen, Weemselerweg 33
ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Geesteren, Hardenbergerweg 130

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Langeveen, Hardenbergerweg 148

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, Morsdijk 5
ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023 13-01-2021
Albergen, Weemselerweg 33

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

13-01-2021

Langeveen, Hardenbergerweg 148

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

13-01-2021

Mander, Uelserweg 153

Drank en Horecavergunning

12-01-2021

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
Geesteren, Langeveenseweg 36
het kappen van een eik
30-12-2020
Geesteren, Langeveenseweg 108

het uitbreiden van een woning

02-01-2021

Geesteren, Langeveenseweg 126

het plaatsen van een dakkapel

28-12-2020

Tubbergen, Newtonstraat 6 nabij

het aanbouwen van een berging/
kantine tegen bestaande bedrijfsopslaghal

30-12-2020

Tubbergen, plan Weleveld

het bouwen van een woning

24-12-2020

Tubbergen, plan Weleveld

het bouwen van 4x twee-onder-eenkapwoningen

24-12-2020
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Vasse, Beekzijdeweg 12

het plaatsen van dakkapellen

10-01-2021

Vasse, Boakenkampsweg 4

het bouwen van een bedrijfswoning
23-12-2020
met inwoning t.v.v. bestaande bedrijfswoning

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
Geesteren, Dorpsstraat 38
het wijzigen van de gevel
16-11-2020
Geesteren, Langeveenseweg 128a

het intrekken van een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM)

21-11-2020

Mander, Uelserweg 135

het bouwen van een schuur ter vervanging van bestaande schuur

20-11-2020

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
Harbrinkhoek, Markgravenweg 5
het vellen van meerdere houtopstan07-01-2021
den in het kader van de rood voor
rood regeling
Harbrinkhoek, Haarbrinksweg 76

het kappen van een Zomereik

11-01-2021

Harbrinkhoek, Kardinaal de
Jongstraat 27

het verbouwen van een woning

12-01-2021

Geesteren, Dorpsstraat 38

het wijzigen van de gevel

11-01-2021

Geesteren, Kronkelbeekweg 3

het plaatsen van een dakkapel

11-01-2021

Tubbergen, Newtonstraat 6 nabij

het aanbouwen van een berging/
kantine tegen bestaande bedrijfsopslaghal

11-01-2021

Ruimtelijk beleid

Vastgesteld wijzigingsplan “Buitengebied, Looleeweg
12 Albergen”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 12 januari 2021 is vastgesteld:

Het wijzigingsplan “Buitengebied, Looleeweg 12 Albergen”
Het wijzigingsplan maakt een uitbreiding van het bestemmingsvlak van het perceel aan de
achterzijde mogelijk. Dit ten behoeve van het bouwen van een nieuw bijgebouw ter vervanging van een bestaand bijgebouw.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het wijzigingsplan ligt met ingang van 20 januari 2021 tot en
met 3 maart 2021 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 ook 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.BUIWPLOOLEEWG12-VG01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de
gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Beroep
Ingaande de dag na ter inzage legging kan gedurende een termijn van zes weken tegen
het wijzigingsplan beroep worden ingediend door 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.
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 met de heer
B. Prins van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving. Beiden zijn bereikbaar 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 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.

