Tubbergen
voor u!
Dinsdag 23 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)

Vervoer Regiotaxi Twente tijdens Pasen

Kent u iemand die een lintje verdient?

Omdat corona nog steeds heerst, is de Regiotaxi tijdens de paasdagen
(zondag 4 en maandag 5 april) alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen. Wilt u reizen? Dan gelden de volgende RIVM-richtlijnen:
• Volg de basisregels die voor iedereen gelden. U wast bijvoorbeeld
voor en na de reis uw handen.
• Houd 1,5 meter afstand
• Draag een medisch mondkapje tijdens de reis

Bijna iedereen zal deze vraag met 'ja' beantwoorden, want overal in
Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Vindt u dat iemand in de gemeente Tubbergen een lintje verdient? Dan kunt u hem/haar daarvoor voordragen.

Beperkt aantal zitplaatsen
Door het landelijke coronaprotocol mogen er minder reizigers in een
voertuig:
• Personenauto: 1 persoon
• Taxibusje: 2 of 3 personen (afhankelijk van het model)
• Rolstoelbus: 4 personen
Belangrijke wijziging met Pasen
Rit reserveren: u kunt uw ritten voor Eerste en Tweede Paasdag uiterlijk
op 31 maart 2021 reserveren. Bij uw reservering kan blijken dat het
maximumaantal reizigers is bereikt en u op een ander tijdstip kunt reizen dan u had gewild of niet meer met de Regiotaxi kunt reizen. We
hopen op uw begrip hiervoor.
Rit wijzigen of afmelden: u kunt uw gereserveerde ritten voor de Paasdagen wijzigen tot 31 maart 2021. Ritten afmelden kan wel tot uiterlijk
één uur voor de afgesproken ophaaltijd.

Gevonden en verloren voorwerpen
Verloren: geldbedrag, mobiel
Gevonden: kentekenplaat, 2 fietsen

Gemeente Tubbergen,
Team Communicatie
De ambtelijke organisatie
van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland werken
samen onder de naam:

Is de uitreiking voor een tussentijdse gelegenheid? Dan moet uw voorstel minimaal zes maanden voor de geplande datum van de uitreiking,
worden aangeleverd. Voor meer informatie: www.lintjes.nl.

Geen vaste wekelijkse ritten tijdens de Paasdagen
Op Eerste Paasdag vervallen alle vaste wekelijkse ritten. Wilt u uw vaste
rit op Tweede Paasdag wél door laten gaan? Geef dit dan uiterlijk op 31
maart 2021 door aan de Regiotaxi Twente via telefoon 0900 – 1814.

Tel: 06 54 93 38 82
(24 uur via gemeentelijke storingsmonteur)

Redactie:

Wilt u iemand aanmelden voor een Koninklijke Onderscheiding?
Neemt u dan contact op met het bestuurssecretariaat: (0546) 628 000.
Zij kunnen u informeren of de persoon die u voor wilt dragen in aanmerking komt voor een onderscheiding. Zo voorkomt u teleurstellingen
en weet u zeker dat het verzoek op de juiste manier in behandeling
wordt genomen. Voordrachten voor Lintjesregen 2022 moeten uiterlijk
1 juni 2021 bij de gemeente binnen zijn.

U kunt een rit boeken via www.regiotaxitwente.nl of telefoon 0900 1814.

Storingen riool(gemaal)

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

Mensen met bijzondere verdiensten vormen samen het cement van de
samenleving. Met z'n allen kunnen we ervoor zorgen dat zij in aanmerking komen voor een onderscheiding. Dat is geen eenvoudige opgave.
Maar wel een uitdaging die het waard is aan te gaan.

Nieuwe toekomst
Tja, de verkiezingen. Hoewel we de politiek eigenlijk buiten onze
column willen laten, kunnen we er dit jaar natuurlijk niet omheen. Om te beginnen hebben we enorm veel werk verzet om
alle stembureaus coronaproof in te richten en voldoende stembureauleden te vinden. En dan de verkiezingen zelf. Was het
vroeger één dag topsport voor onze collega’s van Burgerzaken,
dit jaar was het drie dagen feest. Maar liefst 85 % van al onze
inwoners maakte de gang naar de stembus en dat is heel netjes.
En nu maar afwachten hoe de nieuwe regering eruit gaat zien
en vooral, hoe ze inhoudelijk aan de slag gaan.
Als het aan ons ligt, gaan het nieuwe kabinet
als eerste aan de slag met het sociaal domein. Om de zorg voor onze inwoners goed
te waarborgen, willen we er jaarlijks graag
fors wat geld bij. Want steeds meer taken bij
gemeenten dumpen en die tegelijkertijd fors
korten op inkomsten, dat is wat ons betreft
zó 2020. Daarnaast zou het ook mooi zijn als
het nieuwe kabinet in de praktijk zou aantonen iets geleerd te hebben van de toeslagenaffaire.
Niet alleen toegeven dat er fouten zijn gemaakt, maar het ook echt anders gaan doen.
Ook onze agrariërs mogen wat ons betreft
wel wat meer ruimte krijgen, want zij zorgen
tenslotte wel voor ons dagelijkse brood en

melk en vlees, aardappelen en groente. Het zou mooi zijn als Den Haag
uit hun bubbel komt en kijkt hoe het er in het leven buiten de grote stad
toegaat. En vervolgens op basis van echte ervaringen van echte mensen
het landelijk beleid opnieuw bekijkt en waar mogelijk aanpast. Dat is
onze wens voor de komende coalitieperiode.
Een andere grote wens is dat er snel een einde komt aan het hele coronagebeuren. We kunnen bijna niet wachten tot iedereen is gevaccineerd. Want daarna kunnen we weer voorzichtig beginnen aan ons oude
leven. Bij SV Vasse zijn de daar al een beetje mee bezig. Vele vrijwilligers zijn inmiddels hard aan het werk om hun sportcomplex helemaal
weer up to date te maken.
En leden van Jong Nederland Tubbergen en
Jolly Jumpers hebben net als vorig jaar hun
krachten gebundeld en houden een voorjaarsactie waarbij de viooltjes en potgrond
verkopen.
Een mooie reden om ook zelf weer eens in
de tuin aan de slag te gaan. Want wat er in
de wereld ook gebeurt, de seizoenen trekken
zich daar niets van aan. Elke dag komt de
zon weer op en ieder voorjaar spruit de natuur weer uit. Kleine wondertjes waar we
dankbaar voor zijn.
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Tubbergen officieel

Omgeving en milieu

Actualiteiten

Aanvraag omgevingsvergunning

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, Tichelweg 12
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
Albergen, Ootmarsumseweg 159
het kappen van een iep
16-03-2021
Albergen, Ootmarsumseweg 159

het creëren van een kantoor boven café 16-03-2021

Albergen, Ootmarsumseweg 189

het verplaatsen van een overkapping

15-03-2021

Geesteren, Weitemansweg 19

het renoveren van een jongveestal en
het uitbreiden van een melkstalgebouw

15-03-2021

Geesteren, Ossendijk 17a

ontheffing stookverbod

Geesteren, Vermolenweg 26

ontheffing stookverbod

Haarle, F.J. Groothuisweg 15

ontheffing stookverbod

Reutum, Agelerweg 32a

het bouwen van een kapschuur

10-03-2021

Tubbergen, centrum

ontheffing parkeerschijfzone

15-03-2021

ontheffing stookverbod

Tubbergen, Bruno van
Ommenstraat sectie A nr. 6278

het bouwen van een overkapping

Tubbergen, Manderveensweg 20
Tubbergen, Schouwdijk 4

ontheffing stookverbod

Vasse, Denekamperweg 234

ontheffing stookverbod

Mander, Uelserweg 158a

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, Kanaal Z.Z. 28
ontheffing stookverbod t/m
15-03-2021
15 maart 2024
Albergen, Zenderseweg 65a

ontheffing stookverbod t/m
15 maart 2024

15-03-2021

Geesteren, Hardenbergerweg 78

ontheffing stookverbod t/m
15 maart 2024

15-03-2021

Geesteren, Huyerensebroekweg 3

ontheffing stookverbod t/m
11 maart 2024

15-03-2021

gemeente Tubbergen

het rijden met landbouwvoertuigen
t/m 15 maart 2024

15-03-2021

Langeveen, Bruinehaarsweg 70

ontheffing stookverbod t/m
15 maart 2024

15-03-2021

Tubbergen, centrum

ontheffing parkeerschijfzone tot
08-03-2023

12-03-2021

Tubbergen, Denekamperweg 79

ontheffing stookverbod t/m
15 maart 2024

15-03-2021

Tubbergen, Kloosteresweg 3

ontheffing stookverbod t/m
15 maart 2024

15-03-2021

Tubbergen, Maatweg 24

ontheffing stookverbod t/m
15 maart 2024

15-03-2021

Tubbergen, Huyerenseweg 3
18 maart 2024

Ontheffing stookverbod t/m

18-03-2021

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:
V Vasylyk
04-03-1981 Vermolenweg 20
16-03-2021
7678 TL Geesteren

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.

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
Mander, Oude Uelserdijk 12
het bouwen van een woning
17-12-2020
Tubbergen, Eeshoflaan 21

het kappen van 10 bomen

22-01-2021

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, Looleeweg 10
het bouwen van een bijgebouw
18-03-2021
verleende omgevingsvergunning
voor de situatie van het woonhuis
Geesteren, Wierenseveldweg 10a

het gewijzigd uitvoeren van een

16-03-2021

Manderveen, Manderveenseweg 59a

het bouwen van een woning

11-03-2021

Reutum, nabij Kerkstraat 46

het kappen van een deel van een bos 11-03-2021

Ruimtelijk beleid
Vastgesteld bestemmingsplan “Albergen,
Zenderseweg 35”Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 16 maart 2021 heeft
vastgesteld:
het bestemmingsplan “Albergen, Zenderseweg 35”.
Het bestemmingsplan maakt de bouw van vier twee-onder-een kapwoningen en het omzetten van een bedrijfswoning naar een reguliere woning mogelijk.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van woensdag 24 maart
2021 t/m woensdag 5 mei 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.ALBBPZENDERSEWEG35-VG01.
Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke www.tubbergen.nl/ruimtelijkeplannen.
Beroep
Ingaande de dag na ter inzage legging kan gedurende een termijn van zes weken tegen
het bestemmingsplan beroep worden ingediend door:
- belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht;
- 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 ge
meenteraad naar voren te brengen;
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-

belanghebbenden die het niet eens zijn met de door de raad aangebrachte wijzigingen,
indien en voor zover het plan gewijzigd is vastgesteld.

besluit is vastgesteld. Het gaat daarbij dus niet zozeer om rechtsbescherming maar om
een zorgvuldige voorbereiding van het nog te nemen besluit.

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.

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.

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. J.
Hindriksen 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

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.

