Dinsdag 9 maart 2021
Gemeente Tubbergen
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:

Tubbergen
voor u!

Overzicht spreekuren Tubbergen:
enkel telefonisch!
In onze gemeente worden verschillende spreekuren gehouden. In het
gemeentehuis in Tubbergen, of ergens anders op locatie. Deze spreekuren
vinden alleen telefonisch plaats.
Spreekuren in het gemeentehuis in Tubbergen
Spreekuur

Tijdstip & Contactgegevens

Schuldhulpverlening Stadsbank Oost
Nederland
Alleen voor cliënten.

Donderdag in de oneven weken van
9.00 tot 10.00 uur.
088-7663666

Schulddienstverlening
Voor iedereen die meer informatie
wil of en vragen heeft over schulden.

Dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur.
schulddienstverlening@noaberkracht.nl
0546-628000

Consulent Werkplein Almelo
Voor informatie en vragen over
re-integratie (werk)

Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.
06-25707950 (Marloes Bokkerink)
06-25653775 (Suzan Brummelhuis)

Consulent Werkplein Almelo
Voor informatie en vragen over
uitkeringen, bijzondere bijstand e.d.

Dinsdag in de even weken van 10.00
tot 12.00 uur.
0541-541789 (Monica de Roo)

Extend/ Soweco
Als u voor een traject bij Soweco
bent aangemeld en vragen heeft
over trajecten richting de arbeidsmarkt

Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.
06-46360610 (Judith Baks)
0546-752853 (Eric Kuipers)

Gevonden en verloren voorwerpen
Verloren: fiets, rekenmachine
Gevonden: 2 portemonnees

Stemmen
Vorige week was het de Week van de Streektaal. We hadden gehoopt dat onze raad in het Twents zou willen vergaderen, maar
helaas… Dus dachten we, dan schrijven we onze column maar
in het dialect. Maar al bij de eerste regel ontstond discussie.
Want het Reutums blijkt toch net weer andere nuances te hebben dan het Vassers, Tubbergs of het Haaksbergens, waar onze
gemeentesecretaris opgroeide. De burgemeester wilde ook een
duit in het zakje doen, maar zij is afkomstig uit Oud Lutten, helemaal aan de andere kant van Hardenberg. De manier waarop
ze daar praten lijkt meer op Drents dan op Twents, dus daar
konden we helemaal niets mee. (Dat geldt ook voor onze communicatieadviseur die ooit dacht dat ze tijdens het Kerstdorp in
Manderveen het kerstverhaal in het Twents vertelde. Stomverbaasd was ze, dat de toeschouwers haar niet begrepen). Dus
nee, al dragen we de streektaal een heel warm hart toe, we
wagen er ons maar niet aan om het dialect om te zetten in
schrift. Doar krie’j mar proat van.
Waar we trouwens ook mooie staaltjes in het Twents hoorden, was tijdens de online carnavalsactiviteiten die in het afgelopen weekend vanuit
Vasse en Tubbergen werden uitgezonden. Hoewel ver na Aswoensdag,
waren het spetterende feesten, waarbij we ons met name bij het onderdeel de Masked Singer in de Online Spekproat Quiz lieten verrassen
door een wel heel bekende inwoner van onze gemeente. Het blijft leuk,
dat soort dingen. Hopelijk kan er volgend jaar weer meer op dat gebied.
Iets wat ook een beetje in het gedrang komt door corona, zijn de verkiezingscampagnes. Doordat de politieke partijen niet de straat op kunnen voor allerlei acties, gebeurt veel online. Op zich prima en passend

Spreekuren op een andere locatie in Tubbergen
Spreekuur

Tijdstip & Contactgegevens

Openbaar Vervoer
(OV-ambassadeurs)
Voor informatie en vragen over
reizen met het openbaar vervoer en
het gebruik van de OV-chipkaart.

Telefonisch spreekuur van dinsdag
tot en met vrijdag van 10.00 tot
12.00 uur. Tel. 038-3037010
ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl

Voedselbank
Voor algemene informatie of als u
het pakket niet kunt afhalen, kunt u
op vrijdag vóór 12.00 uur bellen.

Afhalen: vrijdag van 15.30 – 16.00
uur, 06-18464776

Intake spreekuur

Elke eerste vrijdag van de maand
van 10.00 – 11.30 uur aan de
Julianastraat 21 in Tubbergen.

Sociaal team (Wij in de buurt)
Voor informatie en vragen over o.a.:
opvoeding van kinderen, (dreigende)
financiële problemen of ondersteuning bij zorg voor een zieke partner.

Elke werkdag van 9.00 tot 10.00 uur.
sociaalteamtubbergen@wijindebuurt.nl
085-0514058

VluchtelingenWerk Oost Nederland
Spreekuur voor vergunninghouders
(statushouders) met vragen over inburgering en meedoen in de samenleving. Ook voor hulp bij het
aanvragen van een uitkering.

Dinsdag van 9.30 tot 12.30 uur.
Donderdag van 09.30 tot 12.30 uur
en van 13.00 tot 15.00 uur.
info-oost@vluchtelingenwerk.nl
026-3702777

Servicepunt vrijwillige inzet
Voor vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties, verenigingen, e.d. Voor info
en ondersteuning van het inschrijven
als vrijwilliger tot informatie over het
vinden en behouden van vrijwilligers.

Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en
donderdag van 14.00 tot 16.00 uur.
servicepunttubbergen@swtd.nl
085-0479404

Kliëntenraad Almelo
Voor mensen met een bijstandsuitkering of die vallen onder de wet
sociale werkvoorziening. De
Kliëntenraad beantwoord vragen en
geeft onafhankelijk advies.

Maandag, woensdag en vrijdag van
10.00 tot 12.00 uur.
info@almelosociaal.nl
0546-456909

bij de tijd waarin we nu leven, maar het valt allemaal wel minder op.
We hopen dat mensen desondanks toch zoveel mogelijk gaan stemmen.
Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’, bereiden we als college
samen met onze raadsleden de basisschooljeugd alvast een beetje voor
op het feit dat ze ooit mogen stemmen. We gaan deze week digitaal op
bezoek bij diverse schoolklassen om vragen over de Tweede Kamerverkiezingen te beantwoorden. Want we beseffen het misschien niet altijd,
maar mogen stemmen is een groot voorrecht. Natuurlijk is het niet zo
dat degene waarop u stemt al uw persoonlijke wensen vervult, maar hij
of zij is wel uw vertegenwoordiger in de Tweede Kamer. Door uw stem
te laten horen geeft u toch op een bepaalde manier richting aan het beleid dat gemaakt wordt en dat is heel belangrijk. Als u niet stemt gebeurt er ook niets met uw stem, maar het aantal totale stemmen
bepaalt de kiesdrempel: het aantal stemmen dat nodig is om een zetel
te krijgen. Stemmen er in totaal minder mensen, dan zijn er minder
stemmen nodig om een
zetel te krijgen. Dat betekent in de praktijk dat een
partij waarmee u niks
heeft of zelfs tegen bent,
gemakkelijker een zetel
kan bemachtigen. Alleen
al om dat te voorkomen is
het belangrijk om uw
stem niet verloren te laten
gaan!

College van Tubbergen
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VACATURE
Lid Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen

Cyberweek
Veilig online in Twente

Zie jij voortdurend kansen of beperkingen op het gebied van maatschappelijke
zorg, jeugd en participeren in de samenleving? Heb je hier ideeën over en wil
je een bijdrage leveren aan oplossingen binnen dit thema? Dat kan als lid van
de Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen.

We zijn steeds meer actief op internet. Dit biedt kansen, maar helaas zijn er ook
mensen die er misbruik van willen maken. Criminaliteit via het internet neemt
sterk toe, en internetcriminelen worden steeds slimmer. Ook in Twente. Iedereen kan slachtoffer worden. Het
wordt steeds lastiger om in één oogopslag te herkennen als internetcriminelen jouw persoonlijke gegevens
willen misbruiken of geld afhandig
willen maken.

Wat doen wij?
Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen over alle onderwerpen die betrekking hebben op
de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Participatiewet en de Jeugdwet.
Mensen kunnen in het kader van deze wetten een beroep doen op de gemeente voor
ondersteuning. Bijvoorbeeld voor verstrekking van hulpmiddelen als ze beperkingen ervaren bij ouder worden, voor hulp bij problemen als opvoeding en onderwijs en voor inkomensondersteuning en het vinden van werk. Soms is er sprake van samenhangende
problematiek waardoor ondersteuning op meerdere vlakken noodzakelijk is. Ons gezamenlijk doel: het beleid optimaal afstemmen op de wensen en behoeften van inwoners
en het vergroten van de leefbaarheid in de gemeente Tubbergen.
De Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen bestaat uit 9 leden (vrijwilligers). Voor ons
werk hebben we o.a. contact met inwoners, de gemeente (medewerkers en wethouder)
en diverse welzijns- en zorgorganisaties.
Wie zoeken we?
Vanwege verhuizing verlaat één van onze leden de raad. De adviesraad is daarom op
zoek naar een betrokken nieuw lid dat onze raad kan versterken, vanuit expertise of op
grond van ervaringen. We zoeken iemand die affiniteit heeft met senioren en mensen
met een beperking. Het lidmaatschap van de adviesraad vergt een wisselende tijdbesteding, vergaderingen zijn eens per maand op maandagavond.
Solliciteer!
Ben je een betrokken inwoner van de gemeente Tubbergen en wil je de Adviesraad
komen versterken? Heb je belangstelling voor de onderwerpen binnen het Sociaal Domein en affiniteit met senioren en mensen met een beperking? Dan komen we graag
met je in contact!
Mail je belangstelling met CV naar info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl, t.a.v.
Pauline Geelen, secretaris.
Wil je eerst meer informatie dan kun je contact opnemen met Sandrine Wermelink,
voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen,
per mail: info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl.
Algemene informatie is te vinden op de site www.adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl.

Deze week vragen we daarom in Twente
extra aandacht voor jouw veiligheid
online. Hoe herken ik een phishingmail?
Hoe voorkom ik dat ik slachtoffer word?
En hoe kan je als ondernemer jezelf
beschermen tegen online criminaliteit?
Houd onze online kanalen in de gaten,
of kijk op www.veiliginternetten.nl voor
meer informatie over jouw veiligheid
online.
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Wat mag wel en wat niet in de pmd-container?
Een sticker helpt u daarbij.
Drankenkartons zijn 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.
Twijfelt u weleens wat wel of niet
bij het pmd mag?
Bij de receptie in het gemeentehuis van
Tubbergen kunt u een sticker ophalen
die u als geheugensteuntje aan de binnenkant van de container kunt plakken.
Let op! Dit is een beknopte lijst. Voor
de volledige lijst met producten die bij
het
pmd
mogen,
kijkt
u
op
www.rova.nl/wat-hoort-waar.

Verkiezingen Tweede Kamer –
openingstijden receptie en burgerzaken
Maandag 15 maart

Gemeente Tubbergen
Normale openingstijden

Dinsdag 16 maart

Normale openingstijden

Woensdag 17 maart

Balie burgerzaken gesloten, alleen open voor
aangifte geboorte en overlijden.
Ophalen aangevraagde documenten wel mogelijk.

Donderdag 18 maart

Ochtend en middag open
Avond gesloten, ook voor ophalen documenten

Vrijdag 19 maart

Normale openingstijden

Meld je aan voor de Landelijke Opschoondag
Op zaterdag 20 maart is het Landelijke Opschoondag. Een mooie gelegenheid
om met elkaar te werken aan een schone(re) omgeving. Doe mee en maak een
opschoon-ommetje om het zwerfafval in Tubbergen op te ruimen. Zo gaan we
schoon en fris de lente in!
Elk jaar organiseren gemeenten in Nederland de Landelijke Opschoondag. Ook Tubbergen doet al een aantal jaren mee! Help jij dit jaar ook mee? Dat kan al wanneer je een
frisse neus haalt tijdens een opschoon-ommetje. Vraag je familie, vrienden en buren
hetzelfde te doen. Zo zorgen we voor zwerfvuilvrije straten waar je lentekriebels van
krijgt. En doen we, op gepaste afstand, toch nog iets samen.
Meld je aan en ontvang een handige opruimset
Wil je meehelpen om jouw buurt een stukje schoner te maken? Meld je dan vóór 10
maart aan door een mail te sturen naar afval@noaberkracht.nl. Vermeld bij aanmelding
jouw naam, adresgegevens en of je alleen, met je eigen huishouden of met z’n tweeën
op pad gaat (in verband met het aantal opruimsets). Wij zorgen ervoor dat een week
van tevoren op de gemeentewerf hesjes, prikkers, vuilniszakken en handschoenen
klaarliggen en halen het materiaal en zwerfvuil na afloop van de actie weer bij jou op.
Veiligheid
Vanwege corona is er geen gezamenlijk start of eindpunt. Iedereen gaat alleen, met
eigen huishouden of samen met één bekende op pad. En ook tijdens Landelijke Opschoondag staat ieders gezondheid natuurlijk voorop. Daarom vragen we iedereen zich
te houden aan de corona preventiemaatregelen tijdens de opruimactie: www.nederlandschoon.nl/preventiemaatregelen-corona.

Blijf op de hoogte van het nieuws
uit Tubbergen!
Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram
Facebook: Gemeente-Tubbergen,
Twitter: @Gem_Tubbergen,
Instagram: gemeentetubbergen
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Tubbergen officieel
Digitale Openbare vergadering van de gemeenteraad
De gemeenteraad komt in een openbare raadsvergadering bijeen op dinsdag 16 maart 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. Benoeming kinderburgemeester.
3. Installatie kinderburgemeester.
4. Benoeming lid presidium.
5. Vaststellen agenda.
6. Mededelingen.
7. Vragenuurtje.
8. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 16 februari
2021.
9. Vaststellen lijst ingekomen stukken.
Hamerstukken:
10. Bestemmingsplan Buitengebied, Essenhuisweg 5-5a en Fleringerveldweg 9-9a,
Fleringen.
11. Bestemmingsplan Albergen, Eenhuisstraat 11 en Zenderseweg 42.
12. Aankoop grond Bruinehaarsweg te Langeveen.
13. Bestemmingsplan Buitengebied, Oldenzaalseweg 84 Fleringen.
14. Bestemmingsplan Albergen, Zenderseweg 35.
15. Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Tubbergen 2021-2025.
16. Afvalstoffenverordening gemeente Tubbergen 2021.
Bespreekstukken
17. MijnOmgevingsvisie Tubbergen.
18. Pilot project Regenton-actie.
19. Liquidatieplan GR Soweco, Soweco NV, Soflex BV en Perspect BV (Soweco groep).
20. Transitie Regio Twente - oprichting stichting Twente Board.
21. Rondvraag.
22. 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, Ootmarsumseweg 127
ontheffing stookverbod

Geesteren, Huyerenseweg 34

ontheffing stookverbod t/m
29 februari 2024

01-03-2021

Geesteren, Langeveenseweg 65a

ontheffing stookverbod t/m
25 februari 2024

25-02-2021

Geesteren, Oude Hoevenweg 98

ontheffing stookverbod t/m
1 maart 2024

02-03-2021

Geesteren, Wulferinksweg 9a

ontheffing stookverbod t/m
1 maart 2024

02-03-2021

Harbrinkhoek, Almeloseweg 181

ontheffing stookverbod t/m
29 februari 2024

01-03-2021

Voornemen uitschrijving uit de basisregistratie personen
Als iemand niet meer woont op het adres waar hij/zij is geregistreerd, kunnen burgemeester
en wethouders op grond van artikel 2.22 van de Wet basisregistratie personen deze persoon
uitschrijven als zijnde “vertrokken uit Nederland”.
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.
Voordat burgemeester en wethouders iemand uitschrijven, maken zij hun voornemen daartoe bekend. Belanghebbenden kunnen dan gedurende vier weken na die bekendmaking
hun zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Dat kan schriftelijk of mondeling
via het Klant Contact Centrum op het gemeentehuis. Burgemeester en wethouders zijn
voornemens om uit te schrijven uit de basisregistratie personen:
Voorletter(s) en naam
Geboren
Adres van registratie
Uitschrijving per:
D.C. Stinissen-de Smit
03-06-1976
Verdistraat 7, 7651 MA
01-03-2021
Tubbergen

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

Albergen, Vleerboersweg 4

ontheffing stookverbod

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
Langeveen, Hardenbergerweg 249a het kappen van 3 eiken
17-02-2021

Albergen, Weemselerweg 27

ontheffing stookverbod

Langeveen, Vermolenweg 58

25-02-2021

Geesteren, Delmaweg 13a

ontheffing stookverbod

het uitbreiden van een woning en
het verplaatsen van een oprit

Geesteren, Hardenbergerweg 78

ontheffing stookverbod

Mander, Uelserweg 134

het kappen van een eik

17-02-2021

Geesteren, Huyerenseweg 34

ontheffing stookverbod

Reutum, Oude Bornsedijk 10

Het plaatsen van tijdelijke units

02-03-2021

Geesteren, Ossendijk 14

ontheffing stookverbod

Tubbergen, Eeshoflaan 21

het kappen van een eik

01-03-2021

Geesteren, Oude Hoevenweg 98

ontheffing stookverbod

Tubbergen, Kloosteresweg 10a

het bouwen van tunnelkassen

02-03-2021

Geesteren, Vriezenveenseweg 94

ontheffing stookverbod

Tubbergen, Oldenzaalseweg 47

het kappen van 2 bomen

03-03-2021

Geesteren, Wulferinksweg 9a

ontheffing stookverbod

Omgevingsvergunning; verlenging beslissingstermijn

Geesteren, Zielakkersweg 12

ontheffing stookverbod

Harbrinkhoek, Almeloseweg 181

ontheffing stookverbod

Langeveen, Bruinehaarsweg 70

ontheffing stookverbod

Langeveen, Hardenbergerweg 153a

ontheffing stookverbod

Langeveen, Ossendijk 35

ontheffing stookverbod

Langeveen, Ossendijk 55

ontheffing stookverbod

Manderveen, Plasdijk 5

ontheffing stookverbod

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, Vermolenweg 44
het bouwen van een woning met
23-12-2020
een schuur

Tubbergen, Huyerenseweg 3

ontheffing stookverbod

Verleende omgevingsvergunning

Tubbergen, Vikkersweg 1

ontheffing stookverbod

Vasse, Rietboersweg 6a

ontheffing stookverbod

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.

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, Weemselerweg 27
ontheffing stookverbod t/m
02-03-2021
1 maart 2024
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van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 9 maart 2021
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Waar?
Project
Verzonden
Albergen, Zenderseweg 42
het kappen van 18 bomen
03-03-2021

aan de gemeenteraad, postbus 30, 7650 AA Tubbergen en dienen voor het einde van de
termijn te worden ingediend dan wel per post te zijn bezorgd. Mondelinge zienswijzen kunt
u binnen bovengenoemde termijn indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt
met de heer R. Jacobi van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.

Geesteren, Vriezenveenseweg 87a

het legaliseren van 2 reclame-objecten 01-03-2021

Reutum, Het Loosan 21

het bouwen van een woning

02-03-2021

Reutum, Reutummerweg 65-ZH28

het verbouwen van een bungalow

02-03-2021

Tubbergen, Almeloseweg en Oude
Almeloseweg, kadastraal bekend,
sectie L, nr. 6354, 6357 en 6358

het aanplanten van houtsingels

03-03-2021

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
R. Jacobi van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546628000.

Tubbergen, Galvanistraat 12

het uitbreiden van een bedrijfshal

03-03-2021

Burgemeester en wethouders voornoemd

Vasse, Beekzijdeweg 12

het plaatsen van dakkapellen

25-02-2021

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
Betreft:
Maatwerk?
Tubbergen, Galvanistraat 41
het starten van een groothandel in
Nee
motoroliën, koelvloeistoffen en
smeervetten
Tubbergen, Delmaweg 8

het oprichten van een bedrijf

Nee

Ruimtelijk beleid
Ontwerpbestemmingsplan Geesteren,
Langeveenseweg 36”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerpbestemmingsplan “Geesteren, Langeveenseweg 36”
Het ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk twee levensloopbestendige woningen te
ontwikkelen en een voormalige bedrijfswoning om te zetten naar een reguliere woonbestemming.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 10 maart
2021 gedurende zes weken voor een ieder 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.GEEBPLANGEVWG36-OW01. Het plan is eveneens
digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Zienswijze
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht

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.

