Dinsdag 4 mei 2021

Tubbergen
voor u!

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)

Vrede en Voorjaar
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:

Ondanks de kou zijn opeens toch alle bomen groen en bloeien
overal voorjaarsbloemen. En de terrassen zijn weer open. Heerlijk
genieten in de zon, gezellig bijpraten met vrienden, zien en gezien
worden. Daarmee zijn we dan toch eindelijk heel voorzichtig weer
op weg naar normaal. Of liever gezegd, naar het nieuwe normaal.
Want net zoals vroeger zal het de eerste jaren waarschijnlijk niet
meer worden.
We verwachten in elk geval dat het thuiswerken in zwang zal blijven
en ook dat we, in elk geval zeker in de eerste maanden, veel meer
dan vroeger zullen genieten van het contact met onze collega’s.
Want we weten nu dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat
je elke dag fris en fruitig met elkaar aan de slag kan gaan. Ook de
winkels zijn weer open. Weliswaar met mondkapje en 1,5 meter afstand, maar toch, je kunt gewoon weer iets kopen op het moment
dat je daar behoefte aan hebt. Bijzonder dat je van zoiets simpels
zo kunt genieten.
Het nieuwe normaal voelt als vrijheid.
Geen avondklok, gewoon weer de dingen
doen op de tijdstippen waarop je dat zelf
wilt doen. Hierdoor kunnen we ons een
heel klein beetje voorstellen hoe het 75
+ 1 jaar geleden gevoeld moet hebben
toen het na 5 jaar oorlog eindelijk vrede
werd. Aan de andere kant is de tijd van
toen natuurlijk op geen enkele manier te
vergelijken met nu. Ook al voelt corona is

een gevaar dat overal op de loer ligt, we kunnen de afgelopen
maanden op geen enkele manier vergelijken met toen. Dat er kou
was en honger. Angst en geweld. Dat inwoners uit het westen des
lands op de fiets of lopend de lange weg naar het oosten maakten
in de hoop om iets te eten te vinden. En dat mensen vanwege hun
geloof moesten onderduiken om niet vermoord te worden. En dan
hebben we het nog niet eens over wat de vijand deed met ons als
mensen. Dat we verraders werden of juist helden. Daarbij vergeleken leven we ook in coronatijd nog altijd in vrijheid en dat is iets
om dankbaar voor te zijn.
Deze week, tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei, herdenken
we de oorlogsslachtoffers van alle mogelijke oorlogen. In bijna elke
gemeente wordt een herdenking georganiseerd. In onze gemeente
doen we dat elk jaar in een ander dorp. Dit jaar is Tubbergen aan
de beurt. Vanwege corona doen we dat dit jaar opnieuw zonder publiek. Dat vinden we jammer, want samen herdenken verbindt en
maakt de plechtigheid nog indrukwekkender. Maar uiteindelijk gaat
herdenken ook over onszelf. Wat betekent vrijheid
voor ons en hoe gaan we daarmee om. Als college
vinden we het belangrijkste aan vrijheid dat we
onszelf mogen zijn. Ieder met zijn eigen karakter,
gedachten en meningen. Iedereen mag er zijn. En
we zien het als een kunst om met al die verschillende mensen in vrede samen te leven. Een kunst
die we met volle overgave blijven beoefenen. Hoe
moeilijk dat soms ook is.
College van Tubbergen
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Gevonden en verloren voorwerpen

Nationale dodenherdenking 4 mei 2021

Gevonden:

Op 4 mei herdenken we jaarlijks dat alle burgers en militairen, die
sinds 10 mei 1940, wanneer of waar ook ter wereld, in het belang
van het Koninkrijk of tijdens vredesmissies van internationale organisaties zijn gevallen, dan wel door oorlogshandelingen en terreur
zijn omgekomen. De Nationale Dodenherdenking is niet alleen herdenken van diegenen die hun leven verloren, maar houdt ook bezinning in op heden en toekomst.

-

Verloren: 2 gehoorapparaten

Adviesraad sociaal domein – al een jaar digitaal,
maar actief als altijd!
Helaas laat Corona nog steeds niet toe dat we in het gemeentehuis vergaderen. Wij zijn als adviesraad, net als de rest van Nederland, inmiddels gewend geraakt aan digitaal vergaderen. Over het algemeen vergaderen we op de eerste maandag van de maand. De leden zijn erg betrokken en iedereen
zit ’s avonds klaar met een kop koffie of thee om een bijdrage te leveren voor het welzijn van de bewoners van de gemeente Tubbergen.
In onze vergaderingen is altijd een beleidsondersteuner aanwezig als eerste aanspreekpunt vanuit
de gemeente. Veel uiteenlopende onderwerpen komen aan bod en bijna altijd kan zij onze vragen direct beantwoorden of zorgt ze dat een collega er op terugkomt. Wanneer we een uitgebreide toelichting wensen op een bepaald onderwerp, nodigen we iemand van de gemeente uit die vanuit zijn/haar
expertise veel over het onderwerp weet. De bereidheid van ambtenaren om in onze vergadering de
vragen te beantwoorden is groot, dit helpt ons om goede adviezen te kunnen geven. Zo zijn we dit
jaar al uitgebreid geïnformeerd over onder anderen de nieuwe woonvisie en het minimabeleid van de
gemeente en de ontwikkelingen met betrekking tot de WSW-Participatiewet. Wij stellen in die gesprekken kritische vragen en we delen onze ideeën.
Naast de officiële adviezen die we op verzoek van de gemeente geven, kunnen we op deze manier
ook ongevraagd advies geven over beleid en werkwijzen. Ons doel is daarbij om korte lijnen te houden
en bij te dragen aan een beleid dat zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van de doelgroepen.
Onderwerpen die in de afgelopen periode op de agenda stonden voor advies zijn de nieuwe verordeningen m.b.t. jeugd, WMO en leerlingenvervoer en de nieuwe werkwijzen m.b.t. de WSW-Participatiewet. De laatste is een complex en langdurig verandertraject, waarbij we ons inzetten om de
belangen van de betrokkenen zo goed mogelijk te behartigen.
De leden van de adviesraad bezoeken in deze coronatijd regelmatig webinars om op de hoogte te
blijven van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Onderwerpen waarover we ons in de komende periode gaan buigen zijn onder anderen: minimabeleid/armoedepreventie, inclusie/diversiteit
en het vervolg van het traject WSW-Participatiewet.
Verder hebben we te maken met vertrek van twee leden van de adviesraad. We zijn onlangs in gesprek gegaan met vier kandidaten die interesse hadden getoond. Het was nog een lastige keuze, we
hebben uiteindelijk gekozen voor twee kandidaten die het meest aanvullend zijn op de kennis en ervaring van de zittende leden.

Dodenherdenking vanuit huis
Dit jaar wordt geen algemene herdenking gehouden, maar blijven we thuis. Misschien voelt dat alleen, maar juist door in
stilte te herdenken, zijn we meer samen dan ooit., En iedereen
kan van huis uit meedoen; hang de vlag uit, speel de Taptoe,
neem stilte in acht, zing mee met het Wilhelmus, kijk tv, spreek
over oorlog en vrede en besef hoe belangrijk vrijheid is.
2 minuten stilte
Van 20.00 uur tot 20.02 uur verzoeken wij iedereen de plechtige stilte
in acht te nemen.
Wilhelmus zingen
Na de twee minuten stilte klinkt om 20.02 uur het Wilhelmus. Het
Nationaal Comité nodigt iedereen uit om thuis het eerste couplet mee
te zingen.
Vlag halfstok hangen
Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei in de avond hangt de Nederlandse vlag halfstok. Dit jaar roept het comité Nederlanders op
om niet alleen na 18.00 uur, maar gedurende de gehele dag de vlag
halfstok te hangen.
Toespraak burgemeester
De toespraak van burgemeester Haverkamp wordt na het herdenkingsmoment gepubliceerd op de website en social media kanalen
van de gemeente Tubbergen
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Tubbergen officieel

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Waar?
Project
Verzonden
Geesteren, omgeving Vermolenweg
het kappen van 6 eiken
23-04- 2021
sectie K nummer 5814
Tubbergen, Eeshoflaan 21

Actualiteiten

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?
RECTIFICATIE Tubbergen,
Live kijken EK voetbal op 13, 17 en 21 juni 2021
Raadhuisplein

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, Zenderseweg 49
ontheffing stookverbod t/m
23-04-2021
23 april 2024
ontheffing stookverbod
t/m 22 april 2024

28-04-2021

Uitschrijving uit de basisregistratie personen
Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 2.22 van de Wet basisregistratie
personen iemand uitschrijven uit de gemeentelijke basisregistratie personen, als blijkt dat
iemand niet meer woont op het adres waar hij/zij is geregistreerd.
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.
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande persoon (personen) uitgeschreven uit
de Basisregistratie personen. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij het
gemeentebestuur. Dat kan gedurende 6 weken na deze bekendmaking. Het betreft:
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.

Omgeving en milieu
Aanvraag omgevingsvergunning
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
Hezingen, Goudkampsweg 14
intrekken vigerende Milieuvergunning
24-04-2021
OBM en vigerende Melding Activiteitenbesluit.
Vasse, Voortsweg 25

het realiseren van een fietsenzaak
naast bestaand autobedrijf

22-04-2021

Meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer

Ingekomen aanvraag

Langeveen, Vermolenweg 57a

het kappen van een eik

27-04-2021

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.

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?
Fleringen, Lintertsdijk 10
het uitbreiden van een ligboxenstal
Nee
en wijziging veebestand
Vasse, Voortsweg 25

het lozen van overtollig grondwater
op het schoonwaterriool

Nee

Ruimtelijk beleid
Ontwerp-bestemmingsplan “Tubbergen, Glashoes” en
ontwerp-beeldkwaliteitsplan “Glashoes Tubbergen”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerp-bestemmingsplan “Tubbergen, Glashoes”.
Het ontwerp-bestemmingsplan maakt op de locatie van het huidige gemeentehuis in Tubbergen de realisatie van het Glashoes mogelijk.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 5 mei 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.TUBBPGLASHOES-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
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 dhr. N. van Benthem van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000. Ook voor vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon
contact opnemen.
Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat ter inzage ligt:
Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan “Glashoes Tubbergen”.
In het gemeentelijk welstandsbeleid is nog geen rekening gehouden met de nieuwe functie
van het gebied. Daarom is er een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Het beeldkwaliteitsplan
dient ter vervanging van de welstandsparagraaf van het gemeentelijke welstandsbeleid.
De welstandsnota bevat basisvoorwaarden waaraan bouwaanvragen op welstandsaspecten
worden getoetst. De gemeenteraad dient daarvoor overeenkomstig het bepaalde in artikel
12a van de Woningwet deze aanvullende criteria vast te stellen waarvan de essentie in de
welstandsnota wordt opgenomen.
Het beeldkwaliteitsplan beschrijft wenselijke verschijningsvormen en materialisering van
de te bouwen gebouwen door criteria te geven voor typologie, volume, detaillering en materiaal- en kleurgebruik. Het beeldkwaliteitsplan stuurt op samenhang tussen de verschillende te realiseren onderdelen van het plan en beschrijft het proces voor het toetsen van
bouwplannen.
Ter inzage
Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage vanaf 5 mei 2021. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken met de receptie van het gemeentehuis. Ook is het
beeldkwaliteitsplan te raadplegen via www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Inspraak
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzagelegging kan een ieder mondeling of schriftelijk een inspraakreactie naar voren brengen tegen het ontwerp beeldkwaliteitsplan. Schriftelijke inspraakreacties moeten worden gericht 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 inspraakreacties kunt u binnen bovengenoemde termijn
indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met dhr. N. van Benthem van het
organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000. Ook
voor vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon contact opnemen.
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. N.
van Benthem van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer
0546-628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd
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Rechtsbescherming

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.

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.

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.

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.

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.

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.

