Dinsdag 18 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:

Dankbaar
‘Niemand beweert dat democratie perfect is. Er is zelfs gezegd dat
democratie de slechtste staatsvorm is, op al die andere vormen na
die van tijd tot tijd zijn geprobeerd’, zei Winston Churchill ooit. En
daar heeft hij gelijk in. Hoewel het in de landelijke politiek rommelt
aan alle kanten en ook binnen onze eigen gemeente het een en
ander speelt, mogen we toch blij zijn dat we leven in een democratie. Want juist binnen de democratie is er ruimte voor een eigen
mening en voor discussie, zelfs als dat even op een wat minder
vriendelijke toon is. We blijven er dus op vertrouwen dat het gezonde verstand en het besef dat een
land nu eenmaal bestuurbaar moet
blijven, binnen afzienbare tijd
komen bovendrijven. Ondertussen
blijven wij gewoon ons werk doen,
voor zover dat allemaal lukt binnen
de coronaregels.
Gelukkig begint het vaccineren op te
schieten. Ook binnen onze organisatie worden steeds meer collega’s opgeroepen voor hun prikbeurt. Wat
zal het heerlijk zijn als binnen niet al
te lange tijd het leven steeds weer
normaler wordt. Desondanks worden toch vrijwel alle evenementen
nog weer een jaar doorgeschoven of
kleiner gemaakt. Dat vinden we

jammer. Gelukkig zijn veel organisatoren behoorlijk vindingrijk en
worden online activiteiten steeds normaler. Dat geldt ook voor de
Boerenopstand. Vorige week zagen we hierover een prachtige documentaire langskomen, gemaakt door Twente FM en ook in krant
is hierover af en toe iets te lezen. Door die verhalen realiseren we
ons dat wat er toen gebeurde vooral een aanklacht was tegen de
manier waarop de democratie met voeten werd getreden.
We hopen dat na de zomer ook de rest van de initiatieven rondom
de Boerenopstand en andere evenementen zoveel mogelijk door
kunnen gaan. Het blijft wennen dat we bij alles wat we plannen niet
meer alleen afhankelijk zijn van het
weer, maar ook van de besmettingscijfers… Maar we houden vol, want
het einde is in zicht!
Hou vol en geniet van wat er wel kan.
Zoals een terrasje pakken, iets dat in
het Hemelvaartweekend volop werd
gedaan. En waarvan we nog nooit zo
genoten hebben als dit voorjaar. Dat
is dan weer een voordeel van het
hele coronagebeuren. Dat je meer
waardeert wat je hebt en blij bent
met wat er wel kan, herkent u dat
ook?
College van Tubbergen
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Wegwerkzaamheden Denekamperweg
Binnenkort start de Twentse Weg- en Waterbouw met onderhoudswerkzaamheden aan de Denekamperweg. De werkzaamheden vinden plaats in
twee werkgebieden, waarbij het per werkgebied verschilt tot wanneer deze
afgesloten is:
•

Werkgebied Denekamperweg
(Hardenbergerweg t/m Manderveenseweg)
• Afgesloten voor doorgaand verkeer van dinsdag 25 mei t/m
vrijdag 4 juni 2021.
• Afgesloten voor ál het verkeer op donderdag 27 mei en vrijdag
28 mei 2021. Buiten deze twee dagen kan het bestemmingsverkeer
nog wel doorgang vinden.

•

Werkgebied Denekamperweg
(Manderveenseweg t/m Uelserweg)
• Afgesloten voor doorgaand verkeer van dinsdag 25 mei t/m
vrijdag 11 juni 2021.
• Afgesloten voor ál het verkeer op donderdag 27 mei en vrijdag
28 mei 2021. Buiten deze twee dagen kan het bestemmingsverkeer
nog wel doorgang vinden.

Mocht u verder nog vragen hebben met betrekking tot de werkzaamheden,
dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder Dick Senkeldam.
U kunt hem bereiken op het telefoonnummer 06 – 51 58 29 85
of per e-mail d.senkeldam@tww.nl.
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Overzicht spreekuren Tubbergen:
enkel telefonisch!
In onze gemeente worden verschillende spreekuren gehouden. In het gemeentehuis in Tubbergen, of ergens anders op locatie. Deze spreekuren vinden alleen telefonisch plaats.

Spreekuren op een andere locatie in Tubbergen
Spreekuur

Tijdstip & Contactgegevens

Openbaar Vervoer (OV-ambassadeurs)
Voor informatie en vragen over reizen met
het openbaar vervoer en het gebruik van
de OV-chipkaart.

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

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

Afhalen: vrijdag van 14.30 – 15.15 uur
06-18464776

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 09.00 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
06-25707950 (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)

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

Intake spreekuur

Elke eerste vrijdag van de maand van 10.00 – 11.30 uur
aan de Julianastraat 21 in Tubbergen.

Schakel Tubbergen
Schakel is dé plek waar inwoners van de gemeente Tubbergen terecht kunnen voor alle
vragen over welzijn, inkomen, jeugd en zorg.
Of het nu gaat om:
- opvoeding van kinderen
- (dreigende) financiële problemen
- ondersteuning bij zorg voor een zieke partner
- hulp in de huishouding
- aanvragen van een traplift
- hulp en uitleg bij brieven van de gemeente
- invullen van formulieren
- aanvragen van kwijtscheldingen en/of toeslagen
- vrijwilliger worden
- vrijwilligers vinden, ondersteunen en behouden
- het vinden van een AutoMaatje
of een andere vraag, Schakel vindt, verbindt
en ondersteunt.

Elke werkdag tussen 09:00 en 12:00 uur
(Raadhuisplein 4 – bibliotheek Tubbergen)
www.schakeltubbergen.nl | Tel. 0546-628701 |
info@schakeltubbergen.nl

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

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

Door de coronamaatregelen kunt u Schakel
tijdelijk niet bezoeken en alleen bellen
of mailen.
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€ 80 van de gemeente
voor huiseigenaren
Vanaf 17 mei tot half juni worden naar alle
huiseigenaren van Noordoost Twente bonnen met een waarde van € 80 verstuurd,
bedoeld voor de aanschaf van kleine energiebesparende maatregelen of om een uitvoerige energiescan van de eigen woning
te laten maken. Deze Bon van Noordoost
Twente kan worden besteed bij de bouwmarkten in Dinkelland, Losser, Oldenzaal
en Tubbergen en in de online Bespaarshop. Het adres voor deze bespaarshop
vindt u op de bon.
De bonnen, die tot het eind van 2021 geldig zijn, worden in elke gemeente in een periode van 5 weken gefaseerd verspreid, om
druk op de bouwmarkten te voorkomen.

Tubbergen

ontheffing parkeerschijfzone

10-05-2021

Weerselo, Oude Almelosedijk 8,
kadastraal bekend gemeente
Tubbergen sectie R, nr. 92

ontheffing stookverbod tot en met
30 april 2024

10-05-2021

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
Op 26 mei 2021 wordt een gedeelte van de Bruinehaarsweg afgesloten voor alle verkeer in verband
met het schoolproject Streetwise

E- mailservice en app “Berichten over uw buurt”

Tubbergen officieel

Openbare vergaderingen

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
Digitale Openbare vergadering van de gemeenteraad
De gemeenteraad komt in een openbare raadsvergadering bijeen op dinsdag 25 mei 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 van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 20 april 2021.
6.
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 26 april 2021.
7.
Vaststellen lijst ingekomen stukken.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bestemmingsplan 'Buitengebied, Gravendijk 16-16a Albergen en Veeneggeweg 24
Geesteren'.
Jaarstukken 2020 Noaberkracht.
Ontwerpbegroting 2022 Noaberkracht.
Wensen en bedenkingen begrotingen Verbonden Partijen.
Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid en Regeling Recreatieschap Twente.
Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Tubbergen 2021.

14. Rondvraag.
15. 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?
Albergen, Assinkshoekweg 8
ontheffing stookverbod
Albergen, Broekzijdeweg 12

ontheffing stookverbod

Tubbergen

ontheffing parkeerschijfzone

Weerselo, Oude Almelosedijk 8,
kadastraal bekend gemeente
Tubbergen sectie R, nr. 92

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, Kemnaweg kadastraal
het plaatsen van een reclame
11-05-2021
bekend sectie I nr 6374 in
ledscherm
Albergen
Geesteren, Vriezenveenseweg 14

het verbouwen van een woning

10-05-2021

Tubbergen, Hardenbergerweg 58

het bouwen van een schuur

07-05-2021

Tubbergen, Tubbergeresweg 1

het renoveren bedrijfsgebouw en
wijzigen gebruik in verband met het
bestemmingsplan

08-05-2021

Tubbergen, Almeloseweg 45

het kappen van 11 bomen

11-05-2021

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
Albergen, Ootmarsumseweg 159
het kappen van een iep
10-05-2021
Geesteren, Oude Lutkeberg 8

het bouwen van een erker

07-05-2021

Harbrinkhoek, Pastoor Eshuisstraat 8

het plaatsen van een dakkapel

10-05-2021

Langeveen, Vermolenweg 58

het uitbreiden van een woning en
het verplaatsen van een oprit

10-05-2021

Tubbergen, Uelserweg 18

het bouwen van een overkapping

07-05-2021

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure

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, Assinkshoekweg 8
ontheffing stookverbod t/m
06-05-2021
30 april 2024
Albergen, Broekzijdeweg 12

Aanvraag omgevingsvergunning

ontheffing stookverbod t/m
1 mei 2024

06-05-2021

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend. Het betreft het
navolgende project:
Plaats, adres
Project
Albergen, Kanaal N.Z. 13
het bouwen van een vleesvarkensstal
tvv bestaande stallen
De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is van toepassing. Daarom heeft eerst een ontwerpbesluit op
de aanvraag ter inzage gelegen. De vergunning is ten opzichte van dit eerder bekend gemaakte ontwerpbesluit ongewijzigd vastgesteld.
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Met ingang van de dag na deze publicatie ligt het besluit met de bijbehorende stukken
gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Als
u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te
maken.
Met ingang van de dag na terinzagelegging kan gedurende 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, door eventuele belanghebbenden:
• die, voor zover van toepassing, het niet eens zijn met wijzigingen ten opzichte van
het ontwerpbesluit;
• 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 besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Als gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan,
treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

Ruimtelijk beleid
Ontwerp-wijzigingsplan “Buitengebied,
Hardenbergerweg 63 Tubbergen” en ontwerp-besluit
hogere grenswaarde “Buitengebied, Hardenbergerweg 63 Tubbergen”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerp-wijzigingsplan “Buitengebied, Hardenbergerweg 63 Tubbergen”.
Het ontwerp-wijzigingsplan maakt het vergroten van de woonbestemming mogelijk.
Het ontwerp-besluit hogere grenswaarde
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om op grond van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde vast te stellen. De hogere grenswaarde heeft betrekking op het overschrijden van de grenswaarde door het vergroten van de
woonbestemming.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-wijzigingsplan ligt met ingang van 19 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.BUIWPHARDENBERGW63-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 m.b.t. het bestemmingsplan moeten worden gericht aan de gemeenteraad, postbus 30, 7650 AA Tubbergen.
Schriftelijke zienswijzen tegen het besluit hogere grenswaarden moeten worden gericht

aan het college van Burgmeester en wethouders postbus 30, 7650 AA Tubbergen>. Schriftelijke zienswijzen 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. Luttikhuis 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.
Luttikhuis van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer
0546-628000.
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.

