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Drie vragen aan…

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:

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 Judith Vreeswijk (45),
leerkracht groep 6/7 basisschool Kadoes.

Hoe kijk je terug op de afgelopen periode?
“Een bizarre tijd. Een jaar geleden konden we ons niet voor stellen dat we
in het onderwijs nu online les zouden geven. Zondag 15 maart werd de
eerste lockdown afgekondigd waarna ook de scholen noodgedwongen
moesten sluiten. In de twee dagen erna hebben we alle zeilen bijgezet om
het geven van online lessen mogelijk te maken. Dat betekende snel scha-

Parels voor de zwijnen

Het instellen van een avondklok en nóg strengere maatregelen
roepen heel wat emoties op. Geen wonder, want het is ook een
pittige maatregel. Maar kennelijk is het nodig. En juist die noodzaak is iets waar wij ontzettend van balen. Want zo’n ingrijpende maatregel zou niet ingevoerd hoeven worden als iedereen
zich in de afgelopen maanden aan de maatregelen had gehouden. Maar helaas zijn er in onze samenleving, ook in onze gemeente, nog altijd mensen zijn die zich bewust niet aan de
regels houden. Mensen die ondanks de lockdown gewoon hun
verjaardagen vieren met de hele familie. Die bij elkaar komen in
een keet of met teveel mensen in een auto zitten. Deze boodschap is bedoeld voor alle mensen die het voor de rest verzieken.
En waarom, vragen wij ons af? Waarom is het zo moeilijk om rekening te houden met een ander?
We kunnen nu wel weer een heel verhaal gaan houden om u te inspireren zich aan de regels te houden, maar wat heeft dat voor zin? In de
afgelopen maanden hebben we letterlijk alles uit de kast getrokken om
u op te roepen om dat te doen. Berichten, filmpjes, verhalen, columns,
persoonlijke gesprekken, noem maar op. Het effect? Mensen die er het
nut van inzien en iets over hebben voor anderen houden zich er wel aan.
Maar de groep die het gewoon vertikt om rekening te houden met een
ander, wordt kennelijk niet warm of koud van welk communicatiemiddel
dan ook. En daar balen wij van, want dankzij hen blijft het aantal besmettingen hoog en hebben we nu dus te maken nog strengere maatregelen.
Conclusie: nogmaals een beroep doen op hun medeverantwoordelijkheid is parels voor de zwijnen werpen. Een zinloze actie. Daarom gaan
we het op een andere manier doen. Al in de afgelopen weekenden heeft
de politie in onze gemeente mensen bekeurd die zich niet aan de maatregelen hielden. Nu de regels nog strenger zijn, zal eerder en vaker worden ingegrepen. Verschrikkelijk jammer, maar kennelijk is dit de enige
manier. Maar dit zou toch niet nodig moeten zijn !!!

kelen want woensdags begonnen we. Na de versoepelingen konden de leerlingen weer fysiek naar school, mits 1,5 meter afstand werd gehouden. Dit
bleek in de klas niet hanteerbaar. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder,
zijn de scholen weer gesloten en krijgen de kinderen nog steeds online les.
En het werkt best goed, kan ik zeggen. Het is verbazingwekkend hoe gemotiveerd de leerlingen elke dag weer zijn. Natuurlijk is deze methode niet
ideaal. Zowel de kinderen als wij, de leerkrachten, missen het contact met
de groepen, een keer een geintje maken, een beetje gekkigheid, dat is nu
allemaal anders. Ik denk echter niet dat leerlingen hierdoor een achterstand oplopen. Ze ontwikkelen zich nu zelfs op veel andere vlakken. Denk
aan het sociale leven thuis -de gezelschapsspelletjes komen na lange tijd
weer uit de kast-, en de digitale vaardigheden omdat alles per computer
gaat. Wel vergt deze periode ook behoorlijk wat van de ouders. Daarom
hopen we dat de scholen na 8 februari weer open mogen.”
Heeft de coronatijd jou ook iets positiefs gebracht?
“We leren allemaal veel bij op ‘online’ gebied. Ook kunnen we de werkhouding van de leerlingen beter inschatten. Met name de taakgerichtheid en
het zelfstandig werken komen nu meer naar voren. Hoewel ik denk dat het
online lesgeven geen blijvertje is, verwacht ik wel dat we er bepaalde aspecten van meenemen naar de toekomst. Voor mezelf moet ik bekennen
dat ik het best fijn vind om lege avonden in mijn agenda te hebben. Normaal gesproken staan er elke dag wel afspraken. Maar het allerbelangrijkste en meest positieve vind ik dat we ons weer goed realiseren dat er maar
één ding écht belangrijk is… en dat is je gezondheid.”
Wat kunnen we doen om het samen vol te houden?
“Houd je aan de voorgeschreven regels! Ik word helemaal flauw van die
mensen die overal tegenaan schoppen en hun ongenoegen over het coronabeleid uiten op de sociale media. Hopelijk beseffen zij dat wanneer ze
met één vinger wijzen naar een ander er drie vingers terugwijzen naar henzelf. Klagen heeft geen zin. Laten we vooral positief blijven en eventueel
online de gezelligheid opzoeken. Beter dan klagen is omdenken: wat kan
wél?”

Dit sombere verhaal is overigens niet bestemd voor mensen die zich wél
al maandenlang aan de regels houden. Hen willen we bedanken en onze
waardering uitspreken voor hun inzet en moed. We weten uit eigen ervaring dat het niet gemakkelijk is om af te zien. Om weinig mensen te
ontmoeten, om geen arm om je vader of moeder te kunnen slaan. Om
thuis te werken, om naast ouders ook meesters en juffen te zijn. Om
de moed erin te houden. Maar het moet, dus we doen het. We zijn blij
met u, dat u beseft dat we het samen moeten doen, voor de ander en
voor onszelf!
College van Tubbergen
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Gevonden en verloren voorwerpen
Verloren: armband, portemonnee
Gevonden: -

Veilig naar buiten, juist nu

Lekker naar buiten om een frisse neus te halen. Juist nu we zoveel mogelijk thuisblijven is het extra belangrijk om te blijven bewegen. Dat draagt bij aan je gezondheid, op fysiek, emotioneel en mentaal vlak. Veel mensen gaan in deze tijd
wandelen, hardlopen of fietsen. Het is daarom belangrijk om rekening te houden
met de andere weggebruikers en veilig de weg op te gaan. Zichtbaarheid is erg
belangrijk, zeker in het donker of als het schemert.

Enkele tips zijn:
- Ga bij voorkeur als het buiten licht is.
- Gebruik naast je ogen ook je oren; sluit je niet van de buitenwereld af met een
hoofdtelefoon
- Neem een mobiele telefoon mee zodat je om hulp kunt bellen als dat nodig is

Te voet:
- Draag reflecterende kleding én zorg voor verlichting aan je kleding, want reflectie werkt
alleen op een korte afstand als er ander licht op valt.
- Kies een route waar zo min mogelijk gemotoriseerd verkeer komt
- Loop tegen het verkeer in (behalve in onoverzichtelijke bochten) en ga in de berm stilstaan als er een auto aankomt
- Denk ook aan verlichting/reflectie voor je wandelwagen of hond
Op de fiets:
- Draag reflecterende kleding om extra op te vallen
- Vermeid drukke openbare wegen en probeer zoveel mogelijk op goed verlichte fietspaden
te fietsen
- Kies routes die je kent
- Zorg ervoor dat je fietsverlichting werkt en reflectoren op je fiets zitten.

Blijf op de hoogte van het nieuws
uit Tubbergen!
Volg ons op Facebook, Twitter en
Instagram
Facebook: Gemeente-Tubbergen,
Twitter: @Gem_Tubbergen,
Instagram: gemeentetubbergen

Tubbergen officieel

Openbare vergaderingen

Gemeente Tubbergen breidt aanpak Terugwinnaars uit

De gemeente Tubbergen is in 2020
samen met ROVA actief aan de slag
gegaan met de aanpak Terugwinnaars. In deze aanpak staat kwaliteit van grondstoffen, zoals pmd
(plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) en
gft (groente-, fruit- en tuinafval)
centraal. Tijdens de inzameling
hiervan komt ROVA regelmatig containers tegen met vervuiling. De
eerste resultaten van de aanpak in
2020 zijn bemoedigend. Dat is de
reden dat de aanpak Terugwinnaars
in 2021 wordt voortgezet.

Dit betekent dat inwoners ook dit jaar
weer Voorlopers van ROVA in de straat
zullen zien lopen. De Voorlopers controleren steekproefsgewijs in opdracht van
de gemeente de inhoud van de containers die aan de straat staan. Containers
met onjuiste inhoud worden niet geleegd. Inwoners worden gevraagd de
vervuiling uit de container te halen.
Communicatie
Naast de controles is voorlichting een
belangrijk onderdeel van de aanpak.
Waar de communicatie zich afgelopen
jaar voornamelijk richtte op pmd, breidt
de communicatie zich dit jaar uit naar
meerdere grondstoffen zoals gft, papier
& karton en textiel. De gemeente zoekt
hierbij nadrukkelijk de samenwerking met haar inwoners op. “Wij zijn op zoek naar fanatieke afvalscheiders die het leuk vinden om het gezicht te worden van onze communicatieaanpak”, licht wethouder Ursula Bekhuis toe. “Het is natuurlijk veel leuker om
een bekende te zien op een poster. Zo betrekken we onze inwoners direct bij de aanpak.”
Ook zoeken de gemeente en ROVA de dialoog op met inwoners. Er staan verschillende
maatwerkacties op het programma waarbij inwoners worden betrokken. Zo krijgen de
gemeente en ROVA een goed beeld van wat er speelt op het gebied van afvalscheiding
onder inwoners, zodat hier rekening mee gehouden kan worden.
Belangrijk
Dat het goed scheiden van grondstoffen van het restafval echt belangrijk is, ziet de gemeente regelmatig terug in de praktijk. Een vuilniswagen van ROVA leegt per rit de
containers van zeshonderd huishoudens. Als daar een aantal containers met veel vervuiling tussen zit, kan het zijn dat de hele vracht wordt afgekeurd. “Zonde van het geld
en slecht voor het milieu”, vertelt Bekhuis. “Grondstoffen leveren geld op als ze goed,
maar het verbranden van restafval kost ons juist extra geld. En erger nog, door een afgekeurde vracht gaan ontzettend veel nuttige grondstoffen verloren.” De wethouder
geeft graag het goede voorbeeld en wordt daarom een van de gezichten binnen de communicatiecampagne.

Witteveensweg 11.
Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Witteveensweg 24-24a, Witteveensweg 25
en Vasserdijk 70.
8. Vaststellen bestemmingsplan Hutten 2.
9. Nieuw bankreglement voor Stadsbank Oost Nederland.
10. Beslistermijn op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
11. Liquidatieplan GR Soweco, Soweco NV, Soflex BV en Perspect BV (Soweco groep).
12. Sluiting
7.

Actualiteiten

Digitale openbare vergadering van de Raadscommissie

De raadscommissie komt in een openbare vergadering bijeen op dinsdag 2 februari 2021
om 19.30 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 raadsen 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 1 februari 2021, 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 12 januari 2021.
3. Mededelingen.
4. Informatie vanuit het college.
5. Rondvraag.
Ter voorbereiding op de raadsvergadering
6. Vaststellen bestemmingsplan Schuur Voor Schuur Stroveldsweg 5, Agelerweg 32a en

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, Hardenbergerweg 141 ontheffing stookverbod
Geesteren, Krikhaarsweg 6

ontheffing stookverbod

Geesteren, Vriezenveenseweg 99

ontheffing stookverbod

Langeveen, Balkenbeltsweg 23a

ontheffing stookverbod

Mander, Veendijk

ontheffing stookverbod

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
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6 weken na de verzending aan de aanvrager. Het betreft:
Waar?
Albergen, Tichelweg 10

Wat en wanneer?
ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Verzonden
14-01-2021

Geesteren, Hardenbergerweg 130

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

14-01-2021

Harbrinkhoek, Klösseweg 7

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

14-01-2021

Tubbergen, Kapsweg 46

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

14-01-2021

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
Albergen, Moutmolen 7
het aanleggen van een uitrit
16-12-2020
Haarle, Snoeymansweg 27

het kappen van 2 eiken

12-01-2021

Tubbergen, Almeloseweg
sectie L, nr. 6354

het aanplanten van houtsingels

26-11-2020

Tubbergen, Galvanistraat 12

het uitbreiden van een bedrijfshal

30-12-2020

Tubbergen, Galvanistraat 12

het aanleggen van een 2e inrit

30-12-2020

Tubbergen, Plan Weleveld

het bouwen van twee bouwblokken van 24-12-2020
vier rijwoningen

Tubbergen, Plan Weleveld

het bouwen van een woning

24-12-2020

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 be-

slissing 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
Reutum, Ootmarsumseweg 385
het renoveren en uitbreiden van
26-11-2020
een reservoir, het kappen van bomen,
het plaatsen van een nieuwe trafo en
pompenkelder
Tubbergen, Almeloseweg
kadastraal bekend sectie L, nr.
6354, 6357 en 6358

het aanplanten van houtsingels

26-11-2020

Vasse, Denekamperweg 123

het kappen van bomen en het verplaatsen van lichtmasten

01-12-2020

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.

