Dinsdag 11 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)

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:

Indrukwekkend
Alweer een Dodenherdenking zonder publiek. Maar desondanks
toch indrukwekkend. Samen stilstaan bij 76 jaar vrede. Samen
dankbaar zijn voor al onze voorouders die in de periode ‘40-‘45
hebben bijgedragen aan het verzet en aan het behalen van de
vrede. Aan hen die het belang van vrijheid en herdenken hebben
overgebracht op hun kinderen en kleinkinderen. Het thema van dit
jaar is Vrijheid en Verantwoordelijkheid. Mogen zijn wie je bent.
Onze plaatsgenoot en veteraan Joop Klein Haarhuis verwoordde dat
heel indringend in zijn toespraak,
waarin hij vroeg om begrip in
plaats van vooroordelen ten opzichte van militairen, veteranen en
al het andere dat wij niet kennen
en daarom al snel veroordelen.
Gun elkaar de vrijheid om te zijn
wie je wilt zijn.
De dag erop was het bevrijdingsdag. Ook dat was dit jaar nog niet
echt een nationale feestdag, maar
desalniettemin voor ons een dag
die we niet snel zullen vergeten,
omdat onze collega-wethouder
Ursula op die dag haar vertrek
aankondigde. Gezien de situatie
een begrijpelijk besluit, maar we
zullen haar missen in ons college.

Haar relativeringsvermogen, haar vriendelijkheid en haar kennis
van zaken. En haar arretjescakes, sinterklaasgedichten en andere
attenties.
Ondertussen waren de jongeren van FC Noaber en Rock Solid druk
in de weer met het rondbrengen van de 1000 blikken Vrijheidsmaaltijdsoep. Ook als college draaiden we een dagje mee. Bij een
groot aantal adressen werd een blik soep aan de deur afgegeven,
maar in de loop van de week meldden steeds meer ouderen zich
aan voor soep met een gesprek. Dat leverde mooie ontmoetingen
en bijzondere gesprekken op.
Het was al met al een week om
niet snel te vergeten. Maar ook
na al deze gebeurtenissen ging
de zon onder en kwam hij de
volgende dag gewoon weer op.
Wat er ook gebeurt, de wereld
draait door. Soms is het goed om
dat te beseffen. We zijn slechts
een klein radertje in het grote
geheel. Dus we houden de moed
erin en blijven gaan voor een
bestuurbare gemeente waar het
goed wonen, werken en leven is.

College van Tubbergen
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Uitnodiging informatieavond en start tweede deel uitgifte uitbreiding
plan Hutten 2 Geesteren

Op Hemelvaartsdag,
donderdag 13 mei
en op vrijdag 14 mei
is het gemeentehuis
gesloten.

Het woningaanbod in Geesteren wordt uitgebreid met 27 kavels voor rijwoningen, twee-onder-een-kap woningen en
vrijstaande woningen. Het bestemmingsplan ‘Hutten 2’ is inmiddels onherroepelijk.
Donderdag 27 mei aanstaande wordt er een informatieavond over het tweede deel van deze uitgifte gehouden. Deze digitale informatieavond start om 19.00 uur en is te volgen via Microsoft teams. Wilt u de informatieavond bijwonen? U kunt zich aanmelden door
een mail te sturen naar kavels@noaberkracht.nl U ontvangt dan op een later tijdstip de benodigde informatie om de informatieavond
te volgen.
Op vrijdag 28 mei aanstaande wordt ook de kaveluitgifte opgestart. Indien u belangstelling heeft moet uiterlijk 11 juni 2021 uw
(maximaal drie) voorkeurskavels doorgeven. Blijken er meerdere gegadigden voor dezelfde kavel dan wordt er geloot. De loting vindt
plaats op dinsdag 15 juni om 19.00 uur.
Inschrijven voor een kavel kan op onze website www.kavelsintubbergen.nl

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

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden: Verloren: gouden armband

Gewijzigde
afvalinzameling
tweede pinksterdag
Op tweede pinksterdag (maandag 24
mei) worden géén afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Tubbergen. De containers worden op een
andere dag geleegd.
•

De afvalinzameling van maandag
24 mei vindt plaats op zaterdag
22 mei. Let op, dit is de zaterdag
vóór tweede pinksterdag.

Het kan voorkomen dat op een ander
tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de
container op de dag van inzameling
vóór 7.00 uur aan de straat neer te
zetten.
Tijdens Hemelvaartsdag en tweede
pinksterdag is ook het afvalbrengpunt
Tubbergen gesloten.

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

a.
b.
c.

Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de Raadscommissie
De raadscommissie komt in een openbare vergadering bijeen op maandag 9 september
2019 om 19.00 uur in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen. De commissie bereidt de maandelijkse raadsvergadering voor en verzamelt alle informatie die de raad nodig
heeft om zijn werk goed te kunnen doen.
Belangstellenden kunnen gedurende maximaal vijf minuten het woord voeren over de onderwerpen op de agenda. Wie het woord wenst te voeren kan dat tot kort voor de vergadering melden bij de griffier van de commissie. 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. Presentatie evaluatie kampeerfeesten.
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 6 april 2021.
4. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 13 april 2021
5. Mededelingen.
6. Informatie vanuit het college.
7. Rondvraag.
Ter voorbereiding op de raadsvergadering
8. Bestemmingsplan 'Buitengebied, Gravendijk 16-16a Albergen en Veeneggeweg 24
Geesteren'
9. Jaarstukken 2020 Noaberkracht
10. Ontwerpbegroting 2022 Noaberkracht
11. Wensen en bedenkingen begrotingen Verbonden Partijen
12. Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid en Regeling Recreatieschap Twente
13. Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Tubbergen 2021
14. Sluiting

Actualiteiten

De werkzaamheden staan gepland van 17 mei t/m 23 juli, of zolang noodzakelijk in verband met de werkzaamheden.

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
Geesteren, Langeveenseweg 119
het realiseren van een inwoonsituatie
29-04-2021
door het bijgebouw te verbouwen
Reutum, Reutummerweg 65

het bouwen van een schuur

27-04-2021

Tubbergen, Hardenbergerweg 72

het bouwen van een bijgebouw

30-04-2021

Omgevingsvergunning; verlenging beslissingstermijn

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, Reuvekampweg 20
voetbalwedstrijd FC Twente – Almere City op 24 juli
2021
Tubbergen, Kloosteresweg 1

De Bakenbeltsweg, Vlierakkersweg, Vermolenweg en Ossendijk,
gelegen tussen de Gravenlandweg en de N343;
Grensweg, tussen Harderbergerweg en landsgrens;
Veldboersweg, vanaf Harderbergerweg.

ontheffing stookverbod

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
Hezingen, Goudkampsweg 7
het bouwen van een schuur tvv een
03-03-2021
bestaande schuur

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, Ootmarsumseweg 157
wijzigen van de drank- en horeca
03-05-2021
vergunning
Geesteren, Vinckenweg 9

ontheffing stookverbod geweigerd

04-05-2021

Tubbergen, Kloosteresweg 1

ontheffing stookverbod t/m 28 april
2024

29-04-2021

Ontwerpverkeersbesluit
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een of meer verkeersbesluiten te nemen.
De stukken liggen vanaf vandaag gedurende twee weken ter inzage op het gemeentehuis.
Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te
maken. Gedurende die termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders.
Waar?
Wat houdt het besluit in?
Het voornemen om een verkeersbesluit te nemen voor het realiseren van
Tubbergen
een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Markt in Tubbergen

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders hebben een of meer verkeersbesluiten genomen. Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant, te vinden op
https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken
na de datum van de publicatie in de Staatscourant bezwaar maken tegen een verkeersbesluit bij burgemeester en wethouders:
Waar?
Wat houdt het besluit in?
Langeveen
In verband met werkzaamheden aan de Provinciale weg N343 tussen
Kloosterhaar en Langeveen, tijdelijk tijdens de werkzaamheden de
volgende wegen en wegvakken in beide richtingen gesloten te verklaren
voor motorvoertuigen door middel van plaatsing van verkeersbord C12
van bijlage 1 van het RVV 1990, voorzien van het onderbord ‘uitgezonderd aanwonenden en exploitatie aanliggende percelen’. Dit om sluipverkeer te weren, overlast te beperken en bereikbaarheid voor aanwonenden waarborgen.

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, Kanaal Z.Z. 28
het realiseren van 2 dakkapellen
04-05-2021
op de woning
Albergen, Ootmarsumseweg 159

het creëren van een kantoor boven
café

05-05-2021

Fleringen, Ootmarsumseweg 273

het uitbreiden van een bestaande
bedrijfshal en opslag

04-05-2021

Reutum, Reutummerweg 65-ZH3

het bouwen van een blokhut

29-04-2021

Reutum, Stroveldsweg 21a

het dempen van een watergang,
het graven van een watergang en het
aanleggen van kuilvoerplaten

05-05-2021

Reutum, Stroveldsweg 5

het bouwen van een schuur
(t.d.v. een bosbouwbedrijf)

06-05-2021

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:
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Plaats, adres
Tubbergen, Haarweg 9

Betreft:
het verhuren van en onderhouden
van hoogwerkers

Maatwerk?
Nee

Vasse, Denekamperweg 123

het wijzigen van het sportcomplex,
kappen bomen en lichtmasten verplaatsen

Nee

Ruimtelijk beleid
Ontwerpbestemmingsplan- “Buitengebied, Delmaweg
14, Ketnerweg 2 en Kapsweg 46”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, Delmaweg 14, Ketnerweg 2 en
Kapsweg 46”.
Het ontwerp-bestemmingsplan maakt het mogelijk om middels de schuur voor schuur regeling extra bijgebouw te realiseren op het perceel Delmaweg 14 te Geesteren in ruil voor
de sloop van schuren aan de Ketnerweg 2 te Geesteren en Kapsweg 46 te Tubbergen.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van woensdag
12 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.BUIBPDELMAW14-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. R. Oude Moleman 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 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 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.

