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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 Jean Paul Deterink (41),
Sleutelprins van de gemeente Tubbergen 2019-2020.

man vertelde me eens: ‘maak je niet druk om dingen waar je geen invloed
op hebt, dat lucht op’. Zelfs als sleutelprins kon ik Rutte niet op andere gedachten brengen. De situatie heb ik daarom geaccepteerd zoals die is en ik
houd me zoveel mogelijk aan de regels. Dit is natuurlijk niet voor iedereen
makkelijk en ik moet toegeven dat ik me daar in het begin weleens aan
gestoord heb. Dit kost echter ook alleen maar negatieve energie, dus houd
ik me aan een prachtig Duits gezegde: ‘nicht ärgern, nur wundern’. Maak
je niet druk, onze regering en alle geleerden die hen adviseren doen hun
uiterste best. Heb vertrouwen, geloof in jezelf en respecteer je medemens.
Laten we eens wat minder kritisch zijn op elkaar en het gezamenlijke belang vooropzetten in plaats van het eigen belang. Het koomp wa good!!”

Hoe kijk je terug op de afgelopen periode?
“Zoals de Tubbergse carnavalstraditie het voorschrijft, brachten we Aswoensdag de ‘sleutel’ terug naar burgemeester Wilmien Haverkamp. De
dag erna was het eerste coronageval in Nederland een feit. Na een weekje
bijkomen van een meer dan fantastische carnavalsperiode wilde ik mijn gezicht weer eens op kantoor laten zien. Dat was echter van korte duur, want
vanwege de coronamaatregelen werk ik sinds half maart vorig jaar grotendeels vanuit huis. Ook zijn er momenteel geen feesten, vergaderingen of
bijeenkomsten dus ben ik heel veel thuis. Daardoor kwam ik in een oase
van rust terecht met alle tijd en aandacht voor mijn vrouw Laura en de kinderen. Een schril contrast met de maanden ervoor, waarin we vol gas zoveel
mogelijk carnavalsactiviteiten hadden bezocht. Die rust vind ik heerlijk,
maar duurt inmiddels al bijna een jaar, dat had van mij nou ook weer niet
gehoeven. Alles heeft zo z’n voordelen, want door corona ga ik nu wel de
geschiedenisboeken in als de langstzittende sleutelprins allertijden.”
Heeft de coronatijd jou ook iets positiefs gebracht?
“Voor de coronatijd was ik bijna elke avond de hort op, niks was te gek. Altijd maar door en elke keer weer wat nieuws. Maar als je dan het hoogst
haalbare in het leven hebt bereikt; ‘Sleutelprins van de gemeente Tubbergen’, en je wordt daarna gedwongen tot huismus gebombardeerd, moet je
oppassen dat je niet in een fase van ‘terminale serieusheid’ terechtkomt.
Deze coronatijd heeft me wel geleerd dat er ook iets tússen deze twee werelden is en dat me dat wel aanspreekt. Nu de uitvoering nog!”
Wat kunnen we doen om het samen vol te houden?
“Zoals het echte Nederlanders betaamt, vinden we overal wat van. Een wijs

Carnaval

Terugkijkend op andere jaren, zien we dat we in onze column
niet uitgeschreven raakten over carnaval. Dat is geen wonder,
want waren we niet aan het oefenen op onze eigen buut, dan
was er wel de sleuteloverdracht of bezochten we het gemeentegala of één van de andere gala’s. Mooie tijden waarin we veel
plezier hadden met de carnavalsvierders in onze gemeente. Dit
jaar is alles anders. Toch zijn er een aantal verenigingen die het
er niet bij laten zitten en een online gala op touw zetten. Dat
vinden we top! En omdat we niet achter wilden blijven hebben
we ook zelf nog een carnavalskraker ingezongen. Heel coronaproof, allemaal op een ander tijdstip voor de camera. Risico van
los van elkaar opnemen is wel dat je dan ook echt geen idee hebt
hoe het totaal gaat klinken. Op het moment dat we deze column
schrijven, worden onze pogingen tot één geheel aan elkaar gemonteerd. We hopen dat het wat wordt. Wie weet zien de digitale carnavalsvierders het filmpje in het komend weekend nog
wel ergens voorbij komen.
Iets waar we ons ook op verheugen, maar op dit moment nog niet
weten of het echt gaat gebeuren, is de sneeuwval die wordt voorspeld.
Wat is het al ontzettend lang geleden dat we een ‘echte’ winter hebben
gehad. Hoewel we niet houden van gladde wegen, hopen we diep in ons
hart toch wel op een dik pak sneeuw. Even een dag of twee leven in een
soort van sprookjeswereld, dat is in deze zware tijd meer dan welkom.
En zwaar, dat is het. De maatregelen zijn opnieuw verlengd. Hoewel we
weten dat het moet, dat het niet anders kan en we het virus er alleen
op die manier onder krijgen, vinden we het wel heel moeilijk. We zouden
niets liever willen dan dat alles weer normaal zou zijn. Hoewel we ons
na bijna een jaar al bijna niet meer voor kunnen stellen hoe het ook alweer was, voor maart 2020. We hopen dat u het ondanks alles kunt blijven volhouden en vooruit blijft kijken naar de tijd waarin we elkaar weer

op kunnen zoeken, kunnen winkelen, uit eten gaan en het leven vieren.
Want hoe donker alles ook lijkt, ooit komt die tijd weer terug. Daar moeten we in blijven geloven.

College van Tubbergen
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Word jij het gezicht van Terugwinnaars?

Samen met ROVA zijn we de aanpak Terugwinnaars gestart. Hiermee willen we
onze inwoners stimuleren om hun afval nóg beter te scheiden. Want hoe beter
we ons afval scheiden, hoe meer nieuwe producten we van de grondstoffen kunnen maken. En hoe beter het is voor het milieu.van Nederland.
Dit doen we graag samen met jou! Wij zijn op zoek naar inwoners die het gezicht willen
worden van de communicatiecampagne Terugwinnaars. Ben jij je bewust van de voordelen van het scheiden van afval? En wil je hierin het goede voorbeeld geven? Dan zijn wij
op zoek naar jou!
We zoeken 4 nieuwe gezichten
Wij lanceren dit jaar nieuw communicatiemateriaal waarop Tubbergenaren te zien zijn.
Want goed voorbeeld doet volgen en het is toch veel leuker om jezelf of een bekende te
zien dan een model? Wethouder Ursula Bekhuis is een van de gezichten. Word jij een van
de andere gezichten of ken jij iemand die hier geschikt voor is? Laat het ons vooral weten.
Waarvoor gebruiken we de foto’s?
Jouw foto gebruiken we in onze communicatie-uitingen over Terugwinnaars. Dit kan zijn
op een poster, op onze website, social media of in de krant.
Wanneer is de fotoshoot?
Er wordt een fotoshoot georganiseerd waar we alle beelden gaan maken. Deze vindt afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen naar verwachting plaats in de week
van 22-26 februari. De definitieve datum wordt pas gepland wanneer er meer zekerheid
is over de coronamaatregelen.

Aanmelden?
Ben jij of ken jij iemand die interesse heeft? Stuur dan uiterlijk vrijdag 12 februari een
mail naar afval@noaberkracht.nl. Vermeld bij aanmelding leeftijd en woonplaats. Daarnaast willen we graag weten op welke dagen in de week van 22-26 februari je beschikbaar
bent en op welk telefoonnummer je bereikbaar bent.
Meer informatie over Terugwinnaars?
www.terugwinnaars.nl, www.tubbergen.nl/terugwinnaars.

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

Digitale openbare vergadering van de gemeenteraad

De gemeenteraad komt in een openbare raadsvergadering bijeen op dinsdag 16 februari
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 26 januari
2021.
6. Vaststellen lijst ingekomen stukken.
Hamerstukken:
7. Vaststellen bestemmingsplan Schuur Voor Schuur Stroveldsweg 5, Agelerweg 32a en
Witteveensweg 11.
8. Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Witteveensweg 24-24a, Witteveensweg 25
en Vasserdijk 70.
9. Vaststellen bestemmingsplan Hutten 2.
10. Nieuw bankreglement voor Stadsbank Oost Nederland.
11. Beslistermijn op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
12. Rondvraag.
13. 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, Morsdijk kadastraal
ontheffing stookverbod
bekend sectie H, nr. 7963

Fleringen, Putmansweg 19

ontheffing stookverbod

Geesteren, Bothofweg 1

ontheffing stookverbod

Geesteren, Vinckenweg 78

ontheffing stookverbod

Harbrinkhoek, Gravendijk 22

ontheffing stookverbod

Harbrinkhoek, Voshaarsweg 17

ontheffing stookverbod

Hezingen, Pausweg 15a

ontheffing stookverbod

Reutum, Oldenzaalseweg 172a

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
6 weken na de verzending aan de aanvrager. Het betreft:
Waar?
Wat en wanneer?
Verzonden
Albergen, Ootmarsumseweg 151
Drank- en horecavergunning
29-01-2021
Fleringen, Putmansweg 19

ontheffing stookverbod tot 28 januari
2024

03-02-2021

Geesteren, De Veldstegge 5

verkoop oliebollen en aanverwante
artikelen op elke zaterdag en zondag
vanaf 13 november t/m 26 december
2021 en op 30 en 31 december 2021

01-02-2021

Geesteren, Hardenbergerweg 141

ontheffing stookverbod t/m. 18 januari 01-02-2021
2024

Geesteren, Vinckenweg 78

ontheffing stookverbod t/m. 28 januari 01-02-2021
2024

Geesteren, Vriezenveenseweg 99

ontheffing stookverbod t/m. 18 januari 01-02-2021
2024

Harbrinkhoek, Voshaarsweg 17

ontheffing stookverbod tot 1 februari
2024

03-02-2021

Ontwerpbesluit, uitgebreide voorbereidingsprocedure
– Langeveen, Lemenboersweg 3
Bij de uitgebreide voorbereidingsprocedure, beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht, wordt eerst een ontwerpbesluit bekendgemaakt. Gedurende zes weken
kunnen dan zienswijzen worden ingediend. Pas daarna wordt het “definitieve” besluit vastgesteld en bekendgemaakt.
Het navolgende ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter
inzage in het gemeentehuis. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor
eerst telefonisch een afspraak te maken. Die termijn van 6 weken gaat in op de dag na de
datum van deze publicatie.
Tijdens die termijn kan iedereen mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen
bij het gemeentebestuur. Wie nalaat om een zienswijze in te brengen, kan later niet alsnog
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beroep instellen als het definitieve besluit is genomen.
Het ontwerpbesluit betreft:
Lemenboersweg 3 in Langeveen, voor het verkrijgen van een drank- en horecavergunning
ten behoeve van een (para commerciële) kantine/clubgebouw

Uitschrijving uit de basisregistratie personen

Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 2.22 van de Wet basisregistratie
personen iemand uitschrijven uit de gemeentelijke basisregistratie personen, als blijkt dat
iemand niet meer woont op het adres waar hij/zij is geregistreerd.
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.
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande persoon (personen) uitgeschreven uit
de Basisregistratie personen. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij het
gemeentebestuur. Dat kan gedurende 6 weken na deze bekendmaking. Het betreft:
Voorletter(s)
Geboren
Adres van registratie
Uitschrijving
en naam
per:
B Hoevenberg
10-03-1998
Almeloseweg 182a, 7614 LB
05-01-2021
Mariaparochie
S. Hoevenberg

11-04-1990

Almeloseweg 182a, 7614 LB
Mariaparochie

05-01-2021

RHJG Hoevenberg

07-07-1967

Almeloseweg 182a, 7614 LB
Mariaparochie

05-01-2021

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

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
Geesteren, Kronkelbeekweg 3a
het plaatsen van een dakkapel
01-02-2021
Geesteren, Zielakkersweg 11

het uitbreiden van een machineberging 03-02-2021

Vasse, Denekamperweg 127

het bouwen van een woning ter vervanging van een bestaande woning

Tubbergen, Galvanistraat 28 en 36, het wijzigen van gevelreclame van
Haarstraat 7 en Nobelstraat 33
panden

28-01-2021
04-02-2021

Meldingen artikel 10.52 Wet milieubeheer
(mobiele puinbreekinstallatie)

Ter voldoening aan artikel 10.52 van de Wet milieubeheer (Besluit mobiel breken bouw- en
sloopafval) zijn een of meer meldingen ingediend voor het mobiel breken van bouw- en
sloopafval. Deze kennisgeving is alleen informatief. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk.
Het betreft een melding voor:
Plaats, adres
Wanneer:
Tubbergen, Hekkertsweg 3
van 05-01-2021 tot en met 26-02-2021

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.

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 8
het gewijzigd uitvoeren van een
29-01-2021
mestkelder voor een aangevraagde
zeugenstal
Albergen, Looleeweg 10

het bouwen van een bijgebouw

22-01-2021

Albergen, Ootmarsumseweg,
kadastraal bekend Tubbergen,
sectie I 6 nr. 374

het kappen van 9 kastanje bomen

19-01-2021

Fleringen, Oldenzaalseweg 100

Het plaatsen van een carport

13-01-2021

Geesteren, Harmelinksweg 3

het bouwen van een bijgebouw

26-01-2021

Geesteren, Harmelinksweg 3a

het bouwen van een bijgebouw

26-01-2021

Geesteren, Wierenseveldweg 10a

het bouwen van een woning

24-01-2021

Langeveen, Vermolenweg 55a

Verleende omgevingsvergunning

het uitbreiden en upgraden van een
kantoor
Reutum, perceel nabij Kerkstraat 46 het kappen van een deel van een bos

29-01-2021
14-01-2021

Tubbergen, plan Weleveld

het bouwen van twee twee-onder-eenkapwoningen

24-12-2020

Tubbergen, Uelserweg 81a

het kappen van eiken

24-01-2021

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.

