Dinsdag 6 april 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!

Telefonisch spreekuur voor vragen
over het OV dagelijks bereikbaar
Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV?
Maak dan gebruik van het
telefonisch spreekuur en
bel 038 – 303 70 10.
OV-ambassadeurs geven er
antwoord op uw vragen over
het gebruik van het OV.

Verloren: armband, tas met inhoud
Gevonden: gehoorapparaat, kinderfiets

Blijf op de hoogte van het nieuws
uit Tubbergen!

Wilt u weten hoe u een OVchipkaart aanvraagt of hoe
de 40% korting voor samen
reizen werkt? Wilt u meer
weten over de Coronamaatregelen in het OV of juist informatie over
verlenging van abonnement, keuzedagen en/of bent u (onverwacht)
noodgedwongen afhankelijk van OV maar u weet nog niet hoe het
werkt? Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur. De OV-ambassadeur neemt met u het antwoord door.
Wanneer: maandag tot en met vrijdag
Wanneer: dinsdag en donderdag
Wanneer: maandag en woensdag

Gevonden en verloren voorwerpen

Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram
Facebook: Gemeente-Tubbergen,
Twitter: @Gem_Tubbergen,
Instagram: gemeentetubbergen

Hoe laat: 10.00 tot 12.00 uur
Hoe laat: 13.30 tot 15.00 uur
Hoe laat: 18.30 tot 20.00 uur

Meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.

Feestelijk
Opnieuw een maart en aprilmaand waarin we voornamelijk thuiswerken en onze verjaardagen niet of nauwelijks vieren. Dat is
voor het grootste deel van ons college niet zo erg, maar voor onze
Abraham is het wel jammer dat het behalen van deze enorme
mijlpaal stilletjes aan hem voorbij gaat. Jammer voor onszelf ook.
Want hoe leuk zou het zijn als hij op zijn verjaardag nietsvermoedend de collegekamer binnen zou stappen en daar naar Twents
gebruik 4 zwijgende Sara’s vond. En dat hij niet te vergeten, op
het Raadhuisplein een mooie Abraham met een nog mooiere tekst
erbij zag staan. Maar we houden de moed erin, want ooit komen
er betere tijden en zal die Abraham heus nog wel eens ergens verschijnen.
Vorig jaar rond deze tijd maakten wij ons op voor de landelijke
aftrap van 75 Jaar Vrijheid die in onze gemeente gehouden zou
worden. Een bijzonder spektakel, met gasten van heinde en verre
en lunches bij mensen thuis. Ook dr. Schaepman zou worden herdacht, met een mooie toespraak en gesprekken over wat hij heeft
betekend voor onze democratie. Toen dat alles vanwege corona
werd afgelast, spraken we af om op 5 mei 2021 het herdenkingsjaar dan maar feestelijk af te sluiten.
Inmiddels zijn we een jaar verder en is de situatie rondom het
virus nog niet erg veranderd. De maatregelen gelden nog altijd,
dus van evenementen is nog steeds geen sprake. Dus wordt op
zaterdag 1 mei een digitale bijeenkomst gehouden, met als
spreekstalmeester niemand minder dan Bas Westerweel. In de
jaren ’80 was hij de presentator van hét hoogtepunt van de week:
Avro’s TopPop, dus de Abrahams en Sara’s in onze gemeente zullen hem zeker nog herinneren. Voor dit gebeuren gaat hij in de
komende week diverse Tubbergenaren interviewen, dus hou onze
website en social media in de gaten, want binnenkort wordt hierover meer bekend.
Met een beetje geluk wappert op die feestelijke dag de nieuwe
vlag van Tubbergen op het Raadhuisplein. We waren blij verrast
met alle prachtige inzendingen. Ongelofelijk hoeveel creatief ta-

lent er in onze gemeente woont. Het was ontzettend moeilijk om
daaruit een eerste selectie te maken. Maar het is gelukt. Drie verschillende jury’s hebben in de afgelopen week een top drie samengesteld; de eerste groep bestond uit een aantal raadsleden
en kinderburgemeester Mats Nijhuis, de tweede groep werd gevormd door het college en de derde groep door een aantal ambtenaren. Deze drie groepen maakten onafhankelijk van elkaar een
keuze. Verrassend genoeg kwamen bij alle groepen dezelfde ontwerpen als beste uit de bus. Deze ontwerpen vindt u volgende
week in deze krant en op al onze sociale mediakanalen. We nodigen u uit om de definitieve keuze te maken. Met de publieksuitslag is net als met die van de verkiezingen: de vlag met de meeste
stemmen wordt het. Wij vinden het spannend, maar hebben er
geen buikpijn van. Want uit de Top 3 kunnen we zelf eigenlijk niet
echt een keuze maken, we vinden ze allemaal even mooi. Dus
hopen we op uw medewerking!
College van Tubbergen
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Tubbergen officieel

Openbare vergaderingen

Harbrinkhoek,
Jannes Brouwerstraat 36

Ontheffing stookverbod
t/m 24 maart 2024

25-03-2021

Langeveen, Balkenbeltsweg 22

Ontheffing stookverbod
t/m 29 maart 2024

29-03-2021

Langeveen, Hardenbergerweg 260

drank- en horecavergunning

29-03-2021

Langeveen, Vermolenweg 56

Ontheffing stookverbod
t/m 26 maart 2024

29-03-2021

Tubbergen, Schouwdijk 4

Ontheffing stookverbod
t/m 25 maart 2024

25-03-2021

Digitale openbare vergadering van de raadscommissie
De raadscommissie komt in een openbare vergadering bijeen op dinsdag 13 april 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 12 april 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. Verzoek aanleg begraafplaats op particulier terrein.
6. Bestemmingsplan Huyerenseweg 21, Zenderseweg ong. en Uelserweg ong.
7. Voorontwerp RES 1.0.-.
8. 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?
Geesteren, Delenweg 15
ontheffing stookverbod

Vastgesteld besluit, uitgebreide voorbereidingsprocedure - Langeveen, Iemenboersweg 3:
drank- en horecavergunning
Bij de uitgebreide voorbereidingsprocedure, beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht, wordt eerst een ontwerpbesluit bekendgemaakt. Gedurende zes weken
kunnen dan zienswijzen worden ingediend. Pas daarna wordt het “definitieve” besluit vastgesteld en bekendgemaakt.
Het navolgende definitieve vastgestelde besluit ligt met de bijbehorende stukken gedurende
6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om
daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken. De termijn van terinzagelegging van 6
weken gaat in op de dag na de datum van deze publicatie. Met ingang van de dag na terinzagelegging kan tegen dit besluit gedurende 6 weken beroep worden ingesteld bij de
Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, door eventuele belanghebbenden
die:
- eerder een zienswijze hebben ingediend met betrekking tot het ontwerpbesluit;
- die er niets aan konden doen dat zij niet eerder zienswijzen hebben ingebracht;
- het niet eens zijn met eventuele wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.
Het besluit betreft: model D, para commerciële drank- en horecavergunning voor R.K. Voetbalvereniging Langeveen

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

Geesteren, Koelenbeekweg 7

ontheffing stookverbod

Geesteren, Vriezenveenseweg 91

ontheffing stookverbod

Haarle, F.J. Groothuisweg 13

ontheffing stookverbod

Langeveen, Balkenbeltsweg 22

ontheffing stookverbod

Langeveen, Hardenbergerweg 260

drank- en horecavergunning

Langeveen, Vermolenweg 56

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, Zenderseweg 35,
Het kappen van 3 eiken en 2 beuken,
30-03-2021
Molendijk kadastraal bekend
bouwen van 4 woningen en het
sectie H, nr. 6302
aanleggen van inritten

Langeveen, Vermolenweg 57a

ontheffing stookverbod

Geesteren, Voorboersweg 8

ontheffing stookverbod

Het intrekken van een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets

29-03-2021

Mander, Manderseweg 2
Mander, Uelserweg 156

ontheffing stookverbod

Mander, Vleerhoeksweg 13

Het plaatsen van een dakkapel

30-03-2021

Tubbergen, Uelserweg 77a

ontheffing stookverbod

Vasse, Tutenbergweg 6

ontheffing stookverbod

Verleende omgevingsvergunning

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, Tichelweg 12
Ontheffing stookverbod
25-03-2021
t/m 25 maart 2024
Albergen, Vleerboersweg 4a

Ontheffing stookverbod
t/m 24 maart 2024

25-03-2021

Geesteren, Booijmansweg 14

drank- en horecavergunning

29-03-2021

Geesteren, Koelenbeekweg 7

Ontheffing stookverbod
t/m 29 maart 2024

29-03-2021

Geesteren, Veeneggeweg 18

Ontheffing stookverbod
t/m 25 maart 2024

26-03-2021

Haarle, F.J. Groothuisweg 15

Ontheffing stookverbod
t/m 25 maart 2024

25-03-2021

Harbrinkhoek, Almeloseweg 10

Ontheffing stookverbod
t/m 25 maart 2024

25-03-2021

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

Geesteren, Wierenseveldweg 10a

het gewijzigd uitvoeren van een
verleende omgevingsvergunning
voor de situatie van het woonhuis.

16-03-2021

Fleringen, Lansinksweg 3

Bouwen woning met inwoning tvv
bestaande woning

29-03-2021

Geesteren, Meijersweg 1

Het bouwen van een schuur

29-03-2021

Langeveen, Witteweg 20

Het vernieuwen en uitbreiden
van een ligboxenstal

26-03-2021
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Ruimtelijk beleid
Ontwerpwijzigingsplan “Buitengebied,
Hardenbergerweg 141t”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerp-wijzigingsplan “Buitengebied, Hardenbergerweg 141t”.
Het ontwerp-wijzigingsplan maakt het mogelijk de huidige bestemming “Agrarisch – Paardenhouderij” om te zetten naar de bestemming “wonen”.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-wijzigingsplan ligt met ingang van 7 april 2021
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij
u om daa rvoor 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.BUIWPHARDWEG141-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 belanghebbende mondeling
of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden
gericht aan het college van burgemeester en wethouders, 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 R. Oude Moleman van het organisatieonderdeel
Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.
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 R. Oude
Moleman van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546628000.
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.
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.

