Dinsdag 2 maart 2021
Gemeente Tubbergen

Tubbergen
voor u!

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)

Heeft de coronatijd jou ook iets positiefs gebracht?
“Niet heel veel. We merken wel dat we ons vak ontzettend missen. Dat is
voor ons een bevestiging dat dit iets is wat we graag doen als Feest4All.
Daarnaast hebben we in 2020 een aantal condoléances bij mensen thuis
verzorgd. We droegen onder meer zorg voor tenten, statafels en verlichting; alles uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM. Inmiddels zijn we
ook druk bezig met nieuwe ideee?
n om evenementen en feesten bij de mensen thuis, vakantie- of kerstborrels bij bedrijven nog aantrekkelijker te
maken en dat uiteraard goed op
￼papier te zetten. En er is regelmatig contact met de verhuurbedrijven
waarmee we samenwerken bij grote evenementen. Zij zitten in hetzelfde
schuitje.”

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 René Peddemors (55) Medeeigenaar van Feest4All.

Vlaggen
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:

Hoe kijk je terug op de afgelopen periode?
“Vanaf 1 januari 2020 ben ik begonnen om me volledig te richten op
Feest4all, ons bedrijf dat zich bezighoudt met het organiseren van grote
en kleine feesten en alles daaromheen. Jarenlang deden we dat in de
avonduren, zaterdags en zondags. Maar dat werd op een bepaald moment
allemaal teveel. Voor 2020 was de agenda al goed gevuld, gelukkig ook de
eerste drie maanden. Totdat na de persconferentie haverwege maart alles
onder onze voeten wegviel. Helaas gold dat voor heel veel ondernemers.
Sinds januari waren we al bezig met het invullen van het eerste evenement:
FDOSF in Geesteren, wat 20 juni zou plaatsvinden. Natuurlijk dienden we
de aanvraag daarvoor in bij de gemeente in de hoop dat het festijn door
kon gaan, maar helaas. Vanwege corona vielen daarna ook het JABA-Feest
in Manderveen in september en het X-mas Festival op eerste kerstdag in
het water. We hebben even overwogen om voor de JABA-editie in september dit jaar de kaarten in de voorverkoop te gooien. Dat leek ons bij nader
inzien niet handig omdat nu nog niet kan
worden ingeschat hoe de situatie dan is. We willen geen mensen voor de
gek houden. En we weten zeker dat alle kaarten binnen een dag verkocht
zouden zijn.”

Na een vraag van een inwoner waarom nooit de Tubbergse vlag
voor het gemeentehuis wappert, kwamen we erachter dat we
helemaal geen vlag hebben. Of nee, dat is niet helemaal waar.
Een zoektocht door de archieven leerde ons dat op 25 november
1963 bij raadsbesluit een gemeentelijke vlag is vastgesteld. Het
ontwerp is een kobaltblauwe rechthoek met daarin drie gele
driehoeken, die waarschijnlijk de Braamberg, de Haamberg en
de Tutenberg moeten voorstellen. Helemaal van deze tijd vinden
we hem niet echt. Maar een vlag met ons huidige logo erop zien
we ook niet zitten; geel met groen op een witte ondergrond, dat
wordt binnen de kortste keren een smoezelig vod.
Maar de vraag liet ons niet los. Want wat
zou het mooi zijn als er op de Koninklijkeen andere feestdagen behalve de driekleur ook de vlag van Tubbergen voor ons
gemeentehuis zou wapperen. Een eigentijdse vlag, passend bij onze gemeente,
ons DNA en onze manier van werken.
Omdat de vlag van de gemeente Tubbergen de vlag is van ons allemaal, dagen we
u uit om met ons mee te denken over een
nieuw exemplaar. We vragen u een ontwerp te plakken, knippen, kleuren of digitaal te maken en dat voor 15 maart naar
ons te mailen of op te sturen naar het
mailadres communicatie@noaberkracht.nl
Uit de ontwerpen wordt door een jury met
afgevaardigden uit het college en de gemeenteraad een top 3 gekozen, die we

Wat kunnen we doen om het samen vol te houden?
“Als ze me vorig jaar hadden verteld: ‘deze coronatijd kan wel een jaar
duren’ had ik gezegd: ‘je bent niet goed snik’. Maar ik ga ervan uit dat we
nu het ergste hebben gehad. Nou het laatste stukje nog. Laten we met elkaar de schouders eronder zetten, jong en oud, hoe moeilijk het ook is.
Want hoe eerder we weer kunnen genieten van feesten en evenementen
hoe beter, blijf gezond!”

vervolgens weer aan u voorleggen. In de jury zit uiteraard ook Mats Nijhuis uit Geesteren. Hij wordt op 16 maart officieel geïnstalleerd als kinderburgemeester en volgt daarmee Kristy Geuke op. Het was bijzonder
om de sollicitatieprocedure vanaf de zijlijn te volgen. We zijn erg trots
op onze kinderraad die, zelf nog maar pas aangesteld, zich mochten
buigen over de vraag wie de nieuwe kinderburgemeester moest worden.
Voor zover we kunnen zien hebben ze een hele goede keuze gemaakt.
Mats, van harte welkom in ons midden.
We zijn blij met deze groep actieve en positieve kinderen, maar we
weten ook dat een groot deel van de jeugd het moeilijk heeft. Daarom
hopen dat we ons demissionaire kabinet iets doet met de brandbrief die
wij hen vorige week samen met 150 andere gemeenten hebben gestuurd. In de brief vragen we het kabinet
binnen vier maanden met een actieplan te
komen met de bijbehorende financiën.
Een plan waarmee binnen vier maanden
in alle regio’s van Nederland concrete acties in het leven worden geroepen zijn
waardoor jongeren de kans krijgen veilig
en gezond op te groeien kan en waarmee
achterstanden kunnen worden hersteld.
We realiseren ons dat dit een forse opdracht is richting het Rijk, maar eerlijk is
eerlijk, wie kaatst kan de bal een keer
terug verwachten.

College van Tubbergen
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WOZ-beschikking en gecombineerde aanslag
gemeentelijke heffingen 2021

welke panden, die in de afgelopen periode verkocht zijn, uw object is vergeleken? Dan
kunt u dit zelf nakijken op de website www.tubbergen.nl onder het kopje ‘WOZ, belastingen en heffingen’. Het taxatieverslag wordt ook geplaatst op www.mijnoverheid.nl.

Onlangs hebben eigenaren en huurders van woningen en eigenaren en gebruikers van niet-woningen (bijvoorbeeld: fabriekspanden, agrarische bedrijven,
kantoren e.d.) de jaarlijkse WOZ-beschikking in combinatie met de aanslag gemeentelijke heffingen 2021 ontvangen. Op dit aanslagbiljet kunnen, naast de
WOZ-waarde, de volgende heffingen staan: de onroerendezaakbelastingen, de
afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Het bedrag van de gecombineerde belastingaanslag is afhankelijk van de individuele situatie.

Als de WOZ-beschikking of het aanslagbiljet op naam is gesteld van een natuurlijk persoon (dus niet op een bedrijfsnaam) kunt u het taxatieverslag en de aanslag ook opvragen
via uw DigiD-code.

Afvalstoffenheffing
Het bedrag van de afvalstoffenheffing bestaat uit twee onderdelen; een vastrechtdeel in
de vorm van een basistarief dat geldt voor het belastingjaar 2021 en een variabel deel.

Lukt het niet het taxatieverslag digitaal te raadplegen? U kunt dit ook via de onderstaande
contactgegevens aanvragen:
- e-mail: info@tubbergen.nl
- telefoonnummer: 0546-628000

Het variabele deel is afhankelijk van het aantal keer dat de grijze container (restafval) is
aangeboden of het aantal keren dat via de milieupas gebruik is gemaakt van de verzamelcontainer.
Het variabele deel wordt achteraf opgelegd. Op het aanslagbiljet ziet u het aantal keer
dat de grijze container in 2020 is aangeboden of het aantal keer dat er gebruik is gemaakt
van de verzamelcontainer in 2020.
Alleen bij het beëindigen van de belastingplicht (bijvoorbeeld door verhuizing
of overlijden) wordt het variabele deel eerder afgerekend.
De gemeente hanteert voor de afvalstoffenheffing diftar de gegevens die door ROVA per
adres geregistreerd worden aan de hand van een EDP-gecertificeerd Diftar-systeem. Hiermee toont ROVA aan dat alle processen voor de verzameling en registratie van afvalgegevens voldoen aan de hoogste standaard.
Bijdrageregeling Medisch Afval
Hebt u voor 2020 een tegemoetkoming medisch afval aangevraagd? Dan wordt u binnenkort geïnformeerd over de hoogte van de tegemoetkoming voor 2020. Binnen drie
weken na bovengenoemde kennisgeving vindt de betaling van de tegemoetkoming plaats.
De WOZ-beschikking 2021
Alle gemeenten zijn verplicht alle onroerende zaken (binnen de gemeentegrens) jaarlijks
opnieuw te waarderen op basis van de criteria die in de Wet WOZ staan vermeld. De
WOZ-waarde op de beschikking (tevens belastingaanslag) geldt dus alleen voor het huidige belastingjaar 2021.
Voor de WOZ-beschikking geldt, dat de waarde van een onroerende zaak is gewaardeerd
naar:
- het prijspeil op 1 januari 2020 (dit is de zogenaamde ‘waardepeildatum’) en
- de feitelijke toestand op 1 januari 2021.
Waardeontwikkeling tussen de waardepeildatum 1 januari 2019 en de waardepeildatum 1 januari 2020
Tussen de waardepeildatum 1-1-2020 en de dagtekening van de WOZ-beschikking 2021
(26-2-2021) ligt een periode van meer dan één jaar. Dit kan betekenen dat de WOZwaarde die op de beschikking 2021 staat anders is dan de actuele marktwaarde van uw
object.
Coronavirus heeft nagenoeg geen effect op WOZ-waarden in 2021
De coronamaatregelen en de pandemie hebben grote gevolgen voor de Nederlandse economie. Toch hebben de economische situatie en de coronamaatregelen nagenoeg geen
gevolgen voor de WOZ-waarden in 2021. Dit hangt samen met het feit dat de WOZ-waarden voor 2021 worden bepaald naar de waardepeildatum 1 januari 2020.
Waardeontwikkeling van woningen
Bij de herwaardering voor 2021 is gebleken dat de totale economische waarde van alle
woningen gemiddeld met 6,5% is gestegen ten opzichte van de vorige waardepeildatum.
Met deze waardeontwikkeling is bij de waardevaststelling voor het belastingjaar 2021 rekening gehouden.
Waardeontwikkeling van niet-woningen
Voor niet-woningen hebben de verkoopcijfers geleid tot een gemiddelde waardedaling
van 1,6%.
Openbaarheid WOZ-waarden van woningen
De WOZ-waarden van woningen zijn openbaar. Dit betekent dat u van iedere woning in
Nederland de WOZ-waarde kunt opvragen. Dit kan via de site www.wozwaardeloket.nl.
Aanslagbiljet en taxatieverslag raadplegen via internet
Wilt u weten welke factoren van invloed zijn op de WOZ-waarde van uw object en/of met

Een mening over wat er in de
gemeente Tubbergen speelt?
Vind je iets van dingen die in onze gemeente gebeuren, zaken waar de gemeente een rol in speelt? En wil
je jouw mening daarover geven, of opeen eenvoudige
manier input geven over onderwerpen die in de gemeente gaan spelen? Dat kan! Meld je dan aan voor
het Tubbergenpanel.
Wat is het Tubbergenpanel?
Het Tubbergenpanel is een groep inwoners die een aantal
keer per jaar via internet een vragenlijst van de gemeente
invult. Wij zetten een panel in, omdat we graag willen weten
wat er speelt onder onze inwoners en wat zij belangrijk vinden. Iedereen van 16 jaar en ouder kan zich inschrijven voor
het Tubbergenpanel. De resultaten gebruiken we bij het
maken van beleid en het nemen van besluiten.

Staat het aanslagbiljet op naam van een niet-natuurlijk persoon (dus op een bedrijfsnaam, bijvoorbeeld een BV of NV) dan zijn het taxatieverslag en de aanslag op te vragen
door in te loggen met eHerkenning.

WOZ-waarde te hoog? Bel of mail met de gemeente en wij helpen u verder!
Wij willen net als u graag dat de waarde juist is! Bel of mail gerust met de gemeente, de
medewerkers zitten voor u klaar. Zij zijn bereikbaar via bovenstaande contactgegevens.
Wilt u een persoonlijk gesprek met één van de medewerkers? Maakt u dan telefonisch
een afspraak. Wij ontvangen u graag in het gemeentehuis, op voorwaarde dat dit binnen
de op dat moment geldende coronamaatregelen past. Het bezoekadres is Raadhuisplein
1 in Tubbergen.
Bezwaar
Bent u het toch niet eens met de WOZ-waarde en/of belastingaanslag? U kunt binnen zes
weken na dagtekening (26-02-2021) van de WOZ-beschikking/belastingaanslag bezwaar
maken bij de heffingsambtenaar. U kunt dit bezwaar bij voorkeur digitaal of schriftelijk
indienen.
In uw bezwaarschrift geeft u duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de vastgestelde waarde en/of de belastingaanslag. Voordat u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde
is het zinvol eerst het taxatieverslag te bekijken.
Wat levert een verlaging van de WOZ-waarde u op?
Een verlaging van de WOZ-waarde van een woning met € 10.000,-- levert een vermindering van de aanslag OZB op van € 10,34.
Bezwaar door een ‘no cure, no pay’ bureau
Als u bezwaar laat maken via een bureau of makelaar (op basis van no cure, no pay) en
het blijkt dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, dan is de gemeente verplicht om dit
bedrijf een vergoeding te betalen. Deze vergoeding kan oplopen tot meer dan € 700,--.
De gemeente maakt op deze manier meer kosten, waardoor de belastingtarieven het volgende jaar omhoog gaan. Uiteindelijk worden alle inwoners van de gemeente Tubbergen
met deze hogere belastingtarieven geconfronteerd.
Kwijtschelding
Bent u niet in staat om de belastingaanslag te betalen, ook niet door middel van een betalingsregeling? In dat geval kunt u voor de onroerendezaakbelastingen, het vaste deel
(basistarief) van de afvalstoffenheffing en/of de rioolheffing kwijtschelding aanvragen.
Bij de beoordeling van het verzoek om kwijtschelding zal uw vermogen en inkomen worden getoetst.
Betalingsregeling voor ondernemers
De maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hebben een aanhoudende impact op ondernemers. Vorig jaar hebben wij ondernemers de mogelijkheid
gegeven een regeling te treffen voor de betaling van de aanslagen gemeentelijke belastingen. Ook dit jaar is het voor alle ondernemers met een inschrijving in de Kamer van
Koophandel mogelijk een betaalregeling op maat aan te vragen. Dit geldt zowel voor de
aanslagen gemeentelijke belastingen voor 2021, als voor andere openstaande gemeentelijke belastingaanslagen.
Bent u ondernemer en is het voor u niet mogelijk binnen de gestelde termijnen te betalen? Neem dan contact op met de Invorderingsambtenaar van de gemeente Tubbergen.
Samen met u wordt gekeken naar een passende regeling voor de betaling van de openstaande belastingen. De Invorderingsambtenaar is bereikbaar via telefoonnummer 0546628000 of per e-mail invordering@noaberkracht.nl.
Meer informatie?
Meer informatie over de Wet WOZ, de diverse gemeentelijke belastingen, kwijtschelding
en (automatische) betaling van belastingen vindt u op de gemeentelijke website
www.tubbergen.nl onder het kopje ‘WOZ, belastingen en heffingen’.

Als we nieuwe plannen ontwikkelen of als we een bestaande
werkwijze evalueren, kunnen we besluiten het panel in te
schakelen. Ieder onderzoek is gekoppeld aan een onderwerp
dat betrekking heeft op onze gemeente. Bijvoorbeeld zorg,
milieu, communicatie, evenementen, parkeergelegenheid,
woningbouw, wegenonderhoud, veiligheid, groen en water.
Lid worden
We zijn op zoek naar nieuwe leden voor ons Tubbergenpanel! Wil jij lid worden? Dan benaderen wij jou enkele keren
per jaar om mee te werken aan een enquête van de gemeente. Deelname aan het panel is vrijblijvend, je kunt op
elk gewenst moment stoppen.
Meer informatie of inschrijven?
Ga naar onze website: www.tubbergen.nl/tubbergenpanel
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Gevonden en verloren voorwerpen
Verloren: mobiel, kentekenplaat
Gevonden: mobiel, rekenmachine, rugtas

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

Word een Terugwinnaar met pmd!

•

Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons noemen we
pmd. Plastic verpakkingen, blik en drankenkartons zijn prima recyclebaar. Pmd
bevat veel grondstoffen die we prima kunnen hergebruiken voor tal van nieuwe
producten.

•
•

Medisch thuisafval zoals infuus- en dialysezakken en
injectiespuiten
Piepschuim zoals fastfoodverpakkingen, vleesschaaltjes en verpakkingsvulmateriaal
Andere plastic producten en gebruiksvoorwerpen zoals tuinstoelen en speelgoed

Meer informatie: www.terugwinnaars.nl

Drankenkartons zijn bijvoorbeeld grondstof voor toiletpapier. Blik is eindeloos te recyclen tot nieuw blik. En plastic
verpakkingen worden verwerkt tot granulaat; korrels die
de basis zijn voor nieuwe plastic producten zoals emmers,
straatmeubilair en fleecetruien. Gescheiden inzamelen
van pmd is dus zeker de moeite. Maar alleen goed gescheiden pmd is grondstof voor nieuwe producten. Een
echte Terugwinnaar gooit dus geen ander afval bij pmd.
Voorbeelden van plastic verpakkingen zijn:
• Plastic tasjes, tassen en broodzakken
• Pasta- en rijstzakken
• Verpakking van vleeswaren en kaas
• Verpakkingen (zogeheten blisters) voor o.a.
tandenborstels, snoeren en schroeven
• Flacons voor wasmiddelen en schoonmaakmiddelen
• Flessen voor frisdrank, water en zuivel
• Metalen verpakkingen
Voorbeelden van verpakkingen van blik zijn:
• Conservenblikken
• Frisdrankblikjes
• Aluminiumfolies
• Drankenkartons
Voorbeelden van sap- en zuivelpakken zijn:
• Frisdrankpakken
• Vla- en yoghurtpakken
Wat is geen Pmd-afval?
• Verpakkingen met inhoud
• Verpakkingen van producten met chemische inhoud
zoals make-up, spuitbussen en kitkokers

Tubbergen officieel
Openbare vergadering van de Raadscommissie
De raadscommissie komt in een openbare vergadering bijeen op dinsdag 9 maart 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 8 maart 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. Mededelingen.
3. Informatie vanuit het college.
4. Rondvraag.
Ter voorbereiding op de raadsvergadering
5. Liquidatieplan GR Soweco, Soweco NV, Soflex BV en Perspect BV (Soweco groep).
6. Transitie Regio Twente - oprichting stichting Twente Board.
7. 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, Roombergweg 5a
ontheffing stookverbod
Albergen, Tichelweg 8

ontheffing stookverbod

Geesteren, Booijmansweg 14

drank- en horecavergunning

Geesteren, Langeveenseweg 65a

ontheffing stookverbod het rijden
met landbouwvoertuigen

Harbrinkhoek, Haarbrinksweg 77a

ontheffing stookverbod

Langeveen, Balkenbeltsweg 31

ontheffing stookverbod

Tubbergen, Boddelersweg, kadastraal bekend
sectie E, nr. 928

ontheffing stookverbod

Tubbergen, Reutummerweg 20

ontheffing stookverbod

Tubbergen, centrum

ontheffing parkeerschijfzone
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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
Tubbergen, centrum
ontheffing parkeerschijfzone
25-02-2021
Albergen, Tichelweg 8

ontheffing stookverbod t/m
22 februari 2024

24-02-2021

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
Albergen, Broekzijdeweg 34
Het verbouwen van een woning naar
24-02-2021
een woning met inwoning
Geesteren, Dorpsstraat 69

het aanpassen van een luifel

19-02-2021

Geesteren, Geermanstraat 25

het kappen van een eik

02-02-2021

Geesteren, Gentenslag 20

het plaatsen van een dakkapel op
bestaande woning

17-02-2021

Geesteren, Meijersweg, kadastraal het kappen van eiken en elzen
bekend, sectie K, nr. 9695
Tubbergen, Reutummerweg 13

03-02-2021

het hebben van een extra huisnummer 18-02-2021

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, Langeveenseweg 126
het plaatsen van een dakkapel
28-12-2020

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
Geesteren, Langeveenseweg 128a het intrekken van een
24-02-2021
Omgevingsvergunning Beperkte
Milieutoets

Meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer
Voor het “oprichten of veranderen” van bepaalde categorieën van inrichtingen is geen omgevingsvergunning vereist. Wel moet op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer
vooraf een melding worden ingediend en moeten landelijk vastgestelde voorschriften worden nageleefd. Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot deze bedrijven
wel nog zogenoemde “maatwerkvoorschriften” vaststellen. Een melding is ingediend voor
een inrichting te:
Plaats, adres
Manderveen, Vasserdijk 13

Betreft:
Maatwerk?
melding beëindiging bedrijfsactiviteiten Nee

Langeveen, Vasserdijk 75

het omzetten van de luifel naar een
uitbreiding van de bestaande
productiehal

Nee

Ruimtelijk beleid
Vastgesteld bestemmingsplan- “Buitengebied, Witteveensweg 24-24a, Witteveensweg 25 en Vasserdijk
70” en beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 16 februari 2021
heeft vastgesteld:
Het bestemmingsplan “Buitengebied, Witteveensweg 24-24a, Witteveensweg 25
en Vasserdijk 70”
Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om op basis van de Rood voor Rood regeling een extra bedrijfswoning te bouwen op het erf Witteveensweg 24-24a in Geesteren.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 3 maart 2021 t/m
14 april 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
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.BUIBPWITTEVEENSWEG-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 bestemmingsplan 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 bestemmingsplan 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.
Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat gelijktijdig door de raad is vastgesteld:
Het beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”
Het beeldkwaliteitsplan heeft conform de Inspraakverordening voor een periode van zes
weken voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties ingediend.
Ter inzage
Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan
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. Ook is het beeldkwaliteitsplan
te raadplegen via www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het beeldkwaliteitsplan geen onderdeel is van
het bestemmingsplan en dat daartegen geen bezwaar of beroep kan worden ingesteld.
Waarom een beeldkwaliteitsplan?
In het gemeentelijk welstandsbeleid is nog geen rekening gehouden met de nieuwe functie
van deze locatie. Daarom is er een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Het beeldkwaliteitsplan
dient ter vervanging van de welstandsparagraaf van het gemeentelijke welstandsbeleid. De
welstandsnota bevat basisvoorwaarden waaraan bouwaanvragen op welstandsaspecten
worden getoetst. De gemeenteraad dient daarvoor overeenkomstig het bepaalde in artikel
12a van de Woningwet deze aanvullende criteria vast te stellen waarvan de essentie in de
welstandsnota wordt opgenomen. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het beeldkwaliteitsplan geen onderdeel is van het bestemmingsplan en dat daartegen geen bezwaar of
beroep kan worden ingesteld.
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 dhr. N.
van Benthem van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving 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.

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 2 maart 2021
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.

