Dinsdag 13 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!

Kinderraadsleden op pad

Gevonden en verloren voorwerpen

Drie kinderraadsleden zijn woensdagmiddag in Geesteren geweest om
de verkeersituatie aan de
Langeveenseweg te bespreken. Een 14-jarige
inwoonster uit Geesteren
had een brief geschreven
aan de gemeente omdat
ze zich zorgen maakt
over de snelheid waarmee mensen langs haar
huis rijden. Een goede
reden voor de Kinderraad
om aan te sluiten bij een
overleg hierover op locatie. Verkeersveiligheid is
namelijk een belangrijk
onderwerp voor de Kinderraad. Samen hebben we de situatie besproken
en nagedacht over wat we kunnen doen om de snelheid omlaag te brengen. We kwamen tot een lijst van mogelijkheden, die de gemeente verder gaat uitzoeken. Ook hebben we besproken wat de kinderen zelf
kunnen doen, om mensen bewust te maken van hun snelheid. Hier gaan
zij ook verder over nadenken.

Verloren: portemonnee met inhoud
Gevonden: kentekenplaat

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

(Op de foto staat helemaal rechts de briefschrijfster Danieck Wolbers.
En van links naar rechts de kinderraadsleden: Huub, Liv en Nadine.)

Blessureleed

we ervoor dat er geen armoede, onrecht en onrust meer bestond.

Hoewel bij veel mensen de coronakilo’s eraan vliegen, zijn er ook

Daarnaast is het ook nog eens zo dat lang niet alles met geld is

Maar net als thuis, kunnen we elke cent maar eenmaal uitgeven.

mensen die in deze periode juist meer zijn gaan sporten. Geen

op te lossen. En ook net als thuis, moeten we soms streng zijn.

moeilijke of lastige vormen van sport, maar gewoon wat meer

Soms ‘nee’ zeggen en soms besluiten nemen die voor sommige

wandelen, fietsen, joggen of yoga beoefenen. Heel gezond, maar

mensen onbegrijpelijk zijn. Ondanks die ‘blessures’ gaan we ge-

niet ongevaarlijk, zo is inmiddels gebleken. Zo raakte onze ge-

woon door, want hoewel soms zwaar, is het ook een mooie taak

meentesecretaris een paar weken geleden geblesseerd tijdens een

die we mogen vervullen. Gelukkig hoeven we het niet alleen te

yoga-oefening. Je snapt het niet, want als iets is dat ontspannend

doen, maar doen we het samen met tal van organisaties, onder-

schijnt te zijn dan is het wel yoga. Maar ook met het liggend op

nemers, inwoners en met u!

de grond oprekken van je spieren kan je te fanatiek zijn. Wat bij
onze arme collega leidde tot een zeer pijnlijke ontsteking in je
voet. Oké, dachten wij. Voor ons dus maar geen yoga. Burgemeester Wilmien besloot haar gebruikelijke joggingrondje met
een paar kilometer uit te breiden en rende elke dag een paar honderd meter verder. Petje af, want joggen in het essenlandschap
rondom Vasse is een uitdaging. Wel jammer dat de boomwortels
soms wat omhoog komen. Als je dan even niet oplet, kan het gebeuren dat je onderuit gaat. Met een gekneusde rib op de koop
toe. Wel weer stoer is dat ze het hele eind terug naar huis gewoon
heeft doorgejogd. Petje af hoor!
Ook ons werk voelt soms als het bedrijven van topsport. We lopen
ons het vuur uit de sloffen om het voor iedereen goed te doen.
Terwijl we van tevoren eigenlijk al weten dat we het nooit iedereen
naar de zin kunnen maken, wat we doen en wat we ook besluiten.
Dat geeft geen lichamelijke blessures, maar we moeten soms wel
eens wat wegslikken. Anders dan soms wordt gedacht, klotst bij
de gemeente het geld niet tegen de plinten en moeten we zorgvuldig wikken en weten waaraan we het uitgeven en op welke manier zoveel mogelijk mensen er het langst profijt van hebben. Als
het aan ons lag dan legden we fietspaden langs elke weg, zorgden
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Een mening over wat er in de
gemeente Tubbergen speelt?
Vindt u iets van dingen die in onze gemeente gebeuren, zaken waar de gemeente een
rol in speelt? En wilt u uw mening daarover geven, of op een eenvoudige manier input
geven over onderwerpen die in de gemeente gaan spelen? Dat kan! Meld u dan aan
voor het Tubbergenpanel.

Spreekuren op een andere locatie in Tubbergen
Spreekuur
Openbaar Vervoer
(OV-ambassadeurs)
Voor informatie en vragen over
reizen
met het openbaar vervoer en het gebruik
van de OV-chipkaart.

Dit kan via onze website: www.tubbergen.nl/tubbergenpanel

Overzicht spreekuren Tubbergen:
enkel telefonisch!

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

In onze gemeente worden verschillende spreekuren gehouden. In het gemeentehuis in
Tubbergen, of ergens anders op locatie. Deze spreekuren vinden alleen telefonisch plaats.

Intake spreekuur

Spreekuren in het gemeentehuis

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. 0625707950 (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)

Tijdstip & Contactgegevens
Telefonisch spreekuur op:
* maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00
uur
* dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.00 uur
* maandag en woensdag van 18.30 tot 20.00 uur
tel: 038-303 70 10 /
ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl
Afhalen: vrijdag van 14.30 – 15.15 uur, 0618464776
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
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Tubbergen officieel

Omgeving en milieu

Openbare vergaderingen
Digitale openbare vergadering van de raadscommissie
De gemeenteraad komt in een openbare raadsvergadering bijeen op dinsdag 20 april 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. Vaststellen agenda.
3. Mededelingen.
4. Vragenuurtje.
5. Vaststellen lijst ingekomen stukken.
6. Verzoek aanleg begraafplaats op particulier terrein.
7. Voorontwerp RES 1.0.

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?

Fleringen, Wieschertsweg 12a

ontheffing stookverbod

Geesteren, Denekamperweg 21

First Day of Summer Festival op 19 juni 2021

Geesteren, Dorpsstraat

kermis van 4 t/m 6 juni 2021

Geesteren, Dorpsstraat 36

Geesteren Alive van 4 t/m 6 juni 2021
ontheffing stookverbod
ontheffing stookverbod

Geesteren, Vinckenweg,

ontheffing stookverbod

Waar?
Albergen, Assinkshoekweg 10a

Project
het plaatsen van een
mantelzorg woning

Ingekomen
06-04-2021

Albergen, Molendijk 54

het bouwen van een overkapping

06-04-2021

Geesteren, Ossendijk 13

het aanleggen van een uitweg

01-04-2021

Harbrinkhoek, Klösseweg 19

het plaatsen van een dakkapel

06-04-2021

Harbrinkhoek,
Pastoor Eshuisstraat 8

het plaatsen van een dakkapel

07-04-2021

Reutum, Reutummerweg 65-ZH03

het bouwen van een blokhut/schuur

07-02-2021

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
Verzonden

Actualiteiten

Geesteren, Koelenbeekweg

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:

Omgevingsvergunning; verlenging beslissingstermijn

8. Rondvraag.
9. Sluiting.

Geesteren, Oude Hoevenweg 146

Aanvraag omgevingsvergunning

kadastraal bekend sectie K, nr. 6713
Mander, Vleerhoeksweg 9

ontheffing stookverbod

Manderveen, Manderveenseweg

X-masfestival op 25 december 2021

Reutum, Kerkstraat 78

Zomerfeesten Reutum van 18 t/m 20 juni 2021

Tubbergen, Haarweg

Rock am Esch op 28 augustus 2021

Tubbergen, Newtonstraat 20

Live kijken EK voetbal op 13,14 en 21 juni 2021

Tubbergen, sportterrein Canisius

Festiball van 9 t/m 11 juli 2021

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?
Reutum, Oldenzaalseweg 163

Wat en wanneer?
ontheffing stookverbod
t/m 23 maart 2024

Verzonden
01-04-2021

Vasse, Tutenbergweg 6

ontheffing stookverbod
t/m 1 april 2024

02-04-2021

Fleringen, Ootmarsumseweg 273

het uitbreiden van een bestaande
bedrijfshal en opslag

18-12-2020

Geesteren, Lutkeberg 28

het bouwen van een overkapping

12-02-2021

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

Geesteren, Wolfshaarweg 2

het bouwen van een woning

07-04-2021

Geesteren, Langeveenseweg 108

het uitbreiden van een woning

02-04-2021

Reutum, Agelerweg 32a

het bouwen van een kapschuur

06-04-2021

Reutum, Ootmarsumseweg 385

het renoveren en uitbreiden
van een reservoir, het plaatsen van
een nieuwe trafo en pompenkelder

01-04-2021

Tubbergen, Denekamperweg 80

het verbouwen van woning en het
bouwen van een bijgebouw

06-04-2021

Tubbergen, Reutummerweg 13

het hebben van een extra huisnummer 02-04-2021

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

Reutum, Ootmarsumseweg 385

het veranderen van de inrichting

Nee

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.

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 rechtsbescher
ming maar om een zorgvuldige voorbereiding van het nog te nemen besluit.
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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.

REUTUM

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.

