Tubbergen
voor u!
Woensdag 28 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:

Wegenonderhoud 2021 Gemeente Tubbergen

Vanaf 1 mei 2021 tot circa 1 december 2021 worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan diverse openbare
wegen in de gemeente Tubbergen. In verband met de werkzaamheden en de verkeersveiligheid worden deze
wegen tijdelijk afgesloten voor het doorgaande verkeer. De onderhoudsaannemer informeert de aanwonenden en
bedrijven tijdig voor het daadwerkelijke begin van de werkzaamheden. Ook zal de gemeente op de gemeentelijke
website de planning voor de korte termijn steeds bekend maken.
Onderhoud wordt uitgevoerd aan de volgende wegen:
plaats
Buitengebied Albergen
Buitengebied Albergen
Buitengebied Albergen
Mariaparochie-Harbrinkhoek
Geesteren
Buitengebied Geesteren
Buitengebied Geesteren/Tubbergen
Buitengebied Geesteren/Tubbergen
Buitengebied Reutum
Tubbergen
Tubbergen
Tubbergen
Tubbergen
Buitengebied Tubbergen
Buitengebied Tubbergen
Buitengebied Vasse
Buitengebied Manderveen

Straat
Looleeweg
Looleeweg
Watereggeweg
Almeloseweg
Vriezenveenseweg
Breemhaarsweg naar huisnr 11
Denekamperweg
Denekamperweg
Oude Bornsedijk
Haarweg
Galvanistraat
Havezatestraat
Sportlaan
Uelserweg
Tibsweg
Lageveldsweg
Manderveenseweg

weggedeelte
Drempel tot Watereggeweg
Watereggeweg tot brug
geheel
fietspaden Stobbegoor-huisnr 170
van Kormelinkstraat tot beb. kom grens
Breemhaarsweg tot einde verharding
Manderveenseweg-Uelserweg
Hardenbergerweg-Mandereenseweg
zandweg-zandweg
van Oldenzaalseweg tot Galvanistraat
geheel
geheel
Hardenbergerweg - TVC
beb.kom grens-rotonde Denekamperweg
bermverharding
vanaf Lageveldsweg naar huisnr 5
Hardenbergerweg-kom grens Manderveen

Digitale kaart
Op www.tubbergen.nl/wegenonderhoud-2021-gemeente-tubbergen vindt u de digitale kaart
met plekken waar we wegenonderhoud uitvoeren.

Feest
De laatste week van april. Traditioneel een week vol feest. En dit
jaar wordt het ook gewoon feest. Weliswaar in een wat aangepaste
vorm, maar toch feestelijk. Maar liefst tien inwoners van onze gemeente ontvingen maandag een lintje. Het is altijd weer ontroerend
om de woorden ‘het heeft de Koning behaagd om u te benoemen
tot…’ uit te spreken en dan de emoties te zien op de gezichten van
de decorandussen. Verrassing, ongeloof, blijdschap, een enkele
traan, heel bijzonder. Mooi dat er zoveel mensen in onze gemeente
zijn die zich jarenlang belangeloos inzetten voor de gemeenschap.
En nog mooier is het dat anderen de kwaliteiten van hun dorpsgenoot, kennis of familielid ook zien en moeite doen om dit beloond
te krijgen met een lintje. In plaats van de traditionele uitreiking op
het gemeentehuis, hebben we de lintjes nu aan huis bezorgd. Anders dan gebruikelijk, maar zeker niet minder feestelijk.
En dan hadden we Koningsdag.
Veel van onze dorpen hebben geprobeerd om zo coronaproof mogelijk iets te organiseren om deze
dag toch een beetje te vieren. Er
zaten mooie en creatieve acties
bij. En gelukkig kan er best veel
binnen de coronamaatregelen.
Organisatoren die zich met een
plan meldden bij de gemeente,
kregen groen licht of tips om hun
evenement aan te passen. Er
waren ook initiatieven die dat
waren vergeten en de coronamaatregelen iets te vrij interpreteerden. Men hen hebben we
actief contact opgenomen. Naar
aanleiding daarvan moesten
sommige activiteiten op details
wat aangepast worden.

Een mening over wat
er in de gemeente
Tubbergen speelt?
Vindt u iets van dingen die in
onze
gebeuren,
gemeente
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.
Dit kan via onze website:
www.tubbergen.nl/tubbergenpanel

Gevonden
en verloren
voorwerpen
Verloren: gehoorapparaat
Gevonden: 2 fietsen

Dat vinden ook wij als gemeente jammer. Maar hoe vervelend het
ook is, we moeten nu eenmaal nog steeds goed nadenken hoe we
de dingen zó kunnen organiseren dat verdere besmetting voorkomen wordt. Dat betekent dus niet dat er niets kan, maar wel dat er
van tevoren goed over dit aspect nagedacht moet worden. Daarom
roepen we u op om, mocht u iets willen organiseren, dit in overleg
te doen met onze afdeling Algemene Plaatselijke Verordening
(APV). Onze consulenten staan daar voor u klaar. Niet met een opgestoken wijsvinger, maar om mee te kijken en mee te denken over
hoe dingen georganiseerd kunnen worden op een zo veilig mogelijke manier.
Aanstaande zaterdag is het nog een keer feest, zij het ditmaal
vooral digitaal. Zoals u weet zou vorig jaar de landelijke aftrap van
het jubileumjaar 75 Jaar Vrijheid groots gevierd worden in onze gemeente. Toen dat niet door kon gaan, werd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei, V—fonds en de Provincie voorgesteld om dan in
elk geval de afsluiting op een soortgelijke manier te houden in de
gemeente Tubbergen. Omdat ook
dit door corona in het water
dreigde te vallen, besloten de organisatoren een documentaire te
maken over 75 + 1 jaar Vrijheid en
deze online uit te zenden. In deze
documentaire komen onder andere inwoners, waaronder scholieren, uit de gemeente Tubbergen
aan het woord over de oorlog, bevrijding, en de betekenis van vrijheid vandaag. De documentaire is
vanaf 1 mei om 13.00 uur te zien
op www.vrijheid-verantwoordelijkheid.nl Het is in elk geval een
thema dat van alle tijden is.
College van Tubbergen

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Woensdag 28 april 2021

Tubbergen officieel

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, Molendijk 54
het bouwen van een entreeportaal
19-04-2021

Actualiteiten
Ingekomen aanvraag

Geesteren, Hardenbergerweg 141

het bouwen van woning

19-04-2021

Geesteren, Vermolenweg 7

het realiseren van een camping

20-04-2021

Langeveen, Bruinehaarsweg 68

het bouwen van woning

20-04-2021

Mander, Oude Uelserdijk 10

het bouwen van woning

21-04-2021

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, Hagweg 13
ontheffing stookverbod

Mander, Uelserweg 134

het kappen van een eik

15-04-2021

Mander, Vleerhoeksweg 13

het plaatsen van een dakkapel

21-04-2021

Albergen, Ootmarsumseweg 31

ontheffing stookverbod

Tubbergen, Bosweg 2

het bouwen van een bijgebouw

16-04-2021

Albergen, Zenderseweg 49

ontheffing stookverbod

15-04-2021

Tubbergen, Kluunvenweg,
kadastraal bekend, sectie L,
nr. 3241

ontheffing stookverbod

Tubbergen, Newtonstraat 14 en 16 het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw
Tubbergen, Veldwijk 9

21-04-2021

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?
Wat en wanneer?
Verzonden
Albergen, Hagweg 13
ontheffing stookverbod t/m
19-04-2021
15 april 2024
Albergen, Ootmarsumseweg 31

ontheffing stookverbod t/m
15 april 2024

15-04-2021

Mander, Vleerhoeksweg 23a

ontheffing stookverbod t/m
15 april 2024

19-04-2021

Tubbergen, Kluunvenweg,
kadastraal bekend, sectie L,
nr. 3241

ontheffing stookverbod t/m
15 april 2024

15-04-2021

Tubbergen, Uelserweg 77a

ontheffing stookverbod t/m
15 april 2024

15-04-2021

Tubbergen, Walboersweg 66

ontheffing stookverbod
t/m 13 april 2024

15-04-2021

Geesteren, Oude Hoevenweg 146

ontheffing stookverbod t/m
21 april 2024

21-04-2021

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
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

het bouwen van woning

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.
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.

Blijf op de hoogte van het nieuws
uit Tubbergen!
Volg ons op Facebook, Twitter en
Instagram

