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Drie vragen aan…

Hoe kijk je terug op de afgelopen periode?
“In januari vorig jaar waren we druk bezig met de voorbereidingen voor
carnaval 2020. Voor de carnavalspakken hadden we materiaal besteld uit
China. Onze contactpersoon in China stuurde ons een filmpje waarin te zien
was dat de straten in China volledig uitgestorven waren. Daar was het op
dat moment al volop crisis vanwege het coronavirus. We konden ons toen
niet voorstellen dat wij slechts een paar weken later in dezelfde situatie
zouden zitten. Halverwege vorig jaar werd duidelijk dat Covid-19 zelfs roet
in het eten gooide voor carnaval 2021. Het hele jaar hebben we daarom
niks ondernomen voor wat betreft een praalwagen. Alleen in de zomerperiode de loods opgeruimd. We probeerden wel om de mensen binnen de
vereniging bij elkaar te houden. Toch is er onderling minder contact, zowel
binnen DKW als met andere carnavalsverenigingen. Corona zorgt letterlijk
en figuurlijk voor afstand.”
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Telefonisch bereikbaar:
ma t/m do: 08.30-17.00 uur
Vrij: 08.30-12.30 uur

Openingstijden
burgerzaken:

Heeft de coronatijd jou ook iets positiefs gebracht?
“Wat DKW en carnaval betreft totaal niet. Normaal gesproken waren we nu
druk geweest met het verlichten van de wagen voor de verlichte carnavalsoptocht in Tubbergen. Dat samenzijn missen we allemaal. Het enige positieve is dat ik nu meer tijd over heb en dat de druk eraf is. De
voorbereidingen voor de optochten brengen elk jaar wel de nodige stress
met zich mee. Desondanks had ik liever stress en minder tijd mét carnaval.
Achteraf waren de eerste optochten dit jaar sowieso afgelast vanwege de
hevige sneeuwval. Een pleister op de wonde.
Want stel dat er geen corona meer was geweest en carnaval kon doorgaan
maar alles werd afgeblazen vanwege de weersomstandigheden, dan was
dat helemaal zuur geweest.”

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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Deze week stellen we de drie vragen aan Toon Raanhuis (38), Wagenbouwer bij carnavalsvereniging DKW Vasse.

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.

Feest

Zondag was het Valentijnsdag. De dag waarop wij gehoopt hadden verrast te worden door onze geliefden. Maar helaas, geen
rode rozen of ontbijt op bed. Dus hebben we zelf maar voor Valentijn gespeeld en complimenten uitgedeeld aan onze partners
en kinderen voor de dingen die we in hen waarderen. We merkten dat het geven van complimenten eigenlijk net zoveel energie
geeft als het ontvangen ervan. Kent u dat gevoel? Eigenlijk zouden we dat veel vaker moeten doen. Want om een compliment
te geven, moet je met aandacht naar de ander kijken en je bewust worden van de dingen die hij of zij eigenlijk hartstikke
goed, leuk of lief doet. We raden u van harte aan om het ook
eens te proberen!
Iets dat ook energie geeft, daar kwamen wij vorige week achter, is
sneeuwscheppen. Lekker in de vrieskou aan de slag met een bezem en
schep. De dag erop bleek het ook een flinke work-out geweest te zijn,
want alles deed ons zeer. Met ons bedoelen we in dit geval het vrouwelijke deel van ons college. Onze enige man deed het anders. Hoewel hij
beweert over het meeste ‘zwil’ te beschikken, liet hij zijn sneeuwschep
in de schuur staan. En stuurde ons vol trots foto’s van zijn groene Claas
met sneeuwschuiver, waarmee hij in een handomdraai zijn complete erf
schoonveegde. Ook mooi hoor, maar een beetje spierpijn geeft toch net
wat meer voldoening.
Behalve Valentijn was het in het afgelopen weekend ook carnaval. We
hebben inmiddels persoonlijk ondervonden dat online carnaval vieren
soms toch wel een beetje ongemakkelijk uit kan pakken. Omdat we normaal gesproken tijdens het Gemeentegala in de Sleuteldorpen afwisselend met de gemeenteraad op het podium staan, besloten we nu een
digitale duit in het zakje te doen. Dat hebben we geweten. Niet alleen
carnavalsvierders, maar ook niet-carnavalsvierders zagen onze act. En
dat leverde de nodige proat op. Wat ons ook opviel was het groeiende
aantal vrouwen in de carnavalsverenigingen. Van de meeste carnavalsmagazines uit onze gemeente die wij onder ogen kregen stonden zij op

Wat kunnen we doen om het samen vol te houden?
“Door positief te blijven met elkaar. Blijven inzien dat het ooit weer goed
komt en ondertussen blijven genieten van de kleine dingen die wel kunnen.
Hoe carnaval 2022 wordt ingevuld zal mij benieuwen. Of je dan weer met
2000 man in een tent kunt feesten...ik hoop het. Laten we erop vertrouwen
dat er tegen die tijd passende maatregelen en oplossingen komen.”

de voorpagina en dat vinden we natuurlijk hartstikke mooi.
Ook onze eerste kinderburgemeester was een meisje. Binnenkort
nemen we afscheid van haar. We zijn benieuwd wie we dan mogen verwelkomen. De verkiezingen zijn al in volle gang. Uit de in totaal negen
sollicitatiebrieven heeft de kinderraad vier kandidaten gekozen. Met hen
gaan zij deze week in gesprek. Mooi hoor, dat de democratie ook leeft
onder onze jeugd. Dat belooft wat voor de toekomst.
College van Tubbergen
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Word jij het gezicht van Terugwinnaars?
Help mee van afval weer grondstof te maken!

Huishoudelijk afval bestaat voor een groot deel uit waardevolle grondstoffen die hergebruikt kunnen worden voor nieuwe producten. Daarom is het belangrijk om afval en
grondstoffen goed te scheiden.
Maar liefst 90% van ons huishoudelijk afval is geschikt als grondstof voor hergebruik.
Oud glas wordt bijvoorbeeld weer nieuw glas en groente-, fruit- en tuinafval (gft) kan gerecycled worden tot nieuwe duurzame producten zoals groen gas en compost. Fleecetruien en fietsonderdelen zijn allemaal nieuwe producten die gemaakt kunnen worden van
pmd! Dat lukt echter alleen als het afval goed gescheiden wordt aangeleverd.
Vervuilde ingezamelde grondstoffen kunnen niet worden gerecycled, maar moeten worden verbrand als restafval. Daardoor verliezen we kostbare grondstoffen uit de keten en
moeten we meer grondstoffen uit de aarde halen.
We hopen dat jij, als overtuigde Terugwinnaar, je wilt (blijven) inzetten voor het goed
scheiden van afval, zodat er geen waardevolle grondstoffen verloren gaan. Laten we er
met elkaar voor zorgen dat er geen afval tussen de grondstoffen komt, zodat
die weer gebruikt kunnen worden voor het maken van nieuwe producten.

Bij plastic verpakkingen, metalen verpakkingen

en drankenkartons (pmd) gaat het om lege
verpakkingen uit het huishouden. Pmd
is waardevolle grondstof voor nieuwe

producten. Lege drankpakken worden
toiletpapier, metalen verpakkingen worden
gebruikt voor ﬁetsonderdelen en plastic
verpakkingen worden verwerkt tot nieuwe

Word een

Terugwinnaar
met pmd

Samen maken we van ons afval weer grondstof
Meer informatie vind je op www.terugwinnaars.nl.

producten als emmers, straatmeubilair en
ﬂeecetruien. Maar dat lukt alleen als het afval
goed gescheiden is. Gooi daarom geen ander
afval bij pmd.

Word ook een Terugwinnaar en

maak van afval weer grondstof.

Kijk voor meer informatie op terugwinnaars.nl

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

Pmd
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De belastingaanslag voor 2021 komt eraan!

De Waarderingskamer heeft ingestemd met het bekendmaken van de WOZwaarden voor 2021 voor inwoners en bedrijven van de gemeente Tubbergen.
Deze WOZ-waarden worden getaxeerd naar de feitelijke waarde van het voorgaande jaar op 1 januari 2020. Met deze instemming geeft de Waarderingskamer aan dat de nieuwe WOZ-waarden door de gemeente voldoen aan de
gestelde wettelijke eisen. De Waarderingskamer controleert elk jaar of gemeenten de taxaties van onroerende zaken zoals uw woning goed uitvoeren. De
Waarderingskamer beoordeelde onze uitvoering met ‘goed’.
Nu de Waarderingskamer heeft ingestemd met het bekendmaken van de WOZ-waarden
is de gemeente de belastingaanslagen voor 2021 aan het opmaken. Deze belastingaanslagen worden eind februari verstuurd.
Corona heeft nauwelijks effect op WOZ-waarden in 2021
Corona beheerst ons dagelijks leven en heeft een grote impact, zeker ook in bepaalde
branches. Verkoopcijfers van het Kadaster tonen aan dat de huizenprijzen blijven stijgen.
De WOZ-waarde stijgt nu al vijf jaar op rij. Uit de marktontwikkelingen blijkt dat corona
geen invloed heeft op de waarde van woningen. Voor bepaalde categorieën niet-woningen
is wel sprake van een waardedaling. De gemeente heeft hier bij het taxeren rekening
mee gehouden.

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, Kemnaweg 8
ontheffing stookverbod
Albergen, Telgenkampsweg 4a

ontheffing stookverbod

Fleringen, Oldenzaalseweg 126

ontheffing stookverbod

Geesteren, Hardenbergerweg 137

ontheffing stookverbod

Manderveen, Vasserdijk 18

ontheffing stookverbod

WOZ-waarde te hoog?
De gemeente Tubbergen roept inwoners die menen dat hun WOZ-waarde te hoog is vastgesteld op om niet direct bezwaar te maken, maar eerst te bellen met de medewerkers
van de afdeling WOZ en Belastingen. De gemeente wil net als u dat de WOZ-waarde klopt.
De medewerkers beantwoorden uw vragen en beoordelen kosteloos of de WOZ-waarde
correct is vastgesteld. Bezwaar maken is dan vaak niet meer nodig.
Heeft u financiële problemen door de coronamaatregelen?
De landelijke coronamaatregelen kunnen zorgen voor betalingsproblemen bij ondernemers, ZZP’ers, instellingen en inwoners. De gemeente Tubbergen neemt daarom maatregelen om hierbij te kunnen helpen. Voor iedereen zijn de economische gevolgen van
de coronamaatregelen anders. Daarom maken we maatwerkafspraken om een oplossing
te bieden waarbij de betaling van de aanslag over een langere periode kan worden uitgesteld.
Neemt u na ontvangst van het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen contact op met
de Invorderingsambtenaar. Dan kijken we samen naar een oplossing. Belt u hiervoor met
0546-628000 of stuur een e-mail naar invordering@noaberkracht.nl.

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, Kemnaweg 8
ontheffing stookverbod t/m 8 februari
08-02-2021
2024
Albergen, Morsdijk 6

ontheffing stookverbod t/m 28 januari
2024

08-02-2021

Geesteren, Bothofweg 1

ontheffing stookverbod t/m 3 februari
2024

08-02-2021

Geesteren, Krikhaarsweg nabij
huisnummer 6

ontheffing stookverbod t/m 28 januari
2024

08-02-2021

Harbrinkhoek, Gravendijk 22

ontheffing stookverbod t/m 3 februari
2024

08-02-2021

Hezingen, Pausweg 15a

ontheffing stookverbod t/m 28 januari
2024

08-02-2021

Langeveen, Balkenbeltsweg 23a

ontheffing stookverbod t/m 4 februari
2024

08-02-2021

Mander, Veendijk kadastraal
bekend sectie C, nr. 3449

ontheffing stookverbod t/m 18 januari
2024

01-02-2021
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Reutum, Oldenzaalseweg 172a
Tubbergen, Haarboersweg 5
Tubbergen, Kapsweg 37

ontheffing stookverbod t/m 3 februari
2024
ontheffing stookverbod t/m 3 februari
2024

08-02-2021

ontheffing stookverbod t/m 3 februari
2024

08-02-2021

08-02-2021

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, Dorpsstraat 27
het aanvragen van een aanvullende
29-01-2021
vergunning voor het bouwen van 13
appartementen en 2 functie ruimten
Geesteren, Hunzeweg sectie
K nr. 7471

het kappen van 7 eiken

30-01-2021

Tubbergen, Eeshoflaan 21

Het kappen van 10 bomen

22-01-2021

Tubbergen, Everlostraat 6

het verbouwen en uitbreiden van de
woning

25-01-2021

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
Albergen, Broekzijdeweg 1 en 1a
Het bouwen van een woning met
05-02-2021
inwoning

Harbrinkhoek, Kardinaal de
Jongstraat 27

het tijdelijk hebben van een inrit

04-02-2021

Tubbergen, Everlostraat 6

het verbouwen en uitbreiden van de
woning

08-02-2021

Omgevingsvergunningen; besluit intrekking of wijziging, reguliere voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten om een of meer omgevingsvergunningen in
te trekken of te wijzigen. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Dat kan gedurende 6 weken na verzending aan de geadresseerde
van het intrekkings- of wijzigingsbesluit. 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. Het gaat om:
Waar?
Project
Verzonden
Tubbergen, Kloosteresweg 1
het intrekken van de bestaande omge- 10-02-2021
vingsvergunning beperkte milieutoets

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.

