Dinsdag 25 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:

Puzzelen
Iets dat de meeste mensen niet doen is het maken van een perspectiefnota. Als gemeente doen we dit wel. De perspectiefnota is
een voorloper op de jaarlijkse begroting, waarin we heel gedetailleerd kijken naar alle inkomsten en uitgaven en naar wat dat betekent voor eventuele plannen en projecten. Een flinke klus waarmee
we momenteel hard aan het werk zijn. Vanwege alle extra opdrachten die we van het Rijk krijgen moeten we, net als de meeste andere gemeenten, echt de tering naar de nering zetten.
Daar worden we niet erg blij van,
want het is natuurlijk veel leuker
als je alles kan doen wat nodig is
en je niemand teleur hoeft te stellen. Dus gaan we er met de stofkam doorheen en hebben soms
flinke discussies.
Zoals bijvoorbeeld over de Huishoudelijke Hulp die vanuit de WMO
wordt vergoed. Dat kost ons jaarlijks 1,7 miljoen. Het is natuurlijk
mooi dat huishoudelijke hulp wordt
vergoed, maar aan de andere kant,
is dat reëel? Dat is zomaar één van
de vele vraagstukken die ons bezig
houden, En niet alleen ons. We
hebben ervaren dat soms ook op
andere plekken soms zomaar

mooie gesprekken ontstaan als het gaat om wat de gemeente wel
of niet moet vergoeden. De één vindt dat je zoveel mogelijk zelf
moet betalen als je dat kunt, terwijl de ander juist vindt dat je
‘recht’ hebt op zoveel mogelijk bijstand. We blijven voortdurend
zoeken naar de juiste balans tussen die twee zaken. Zolang het Rijk
ons steeds meer taken geeft, maar daarvoor niet de benodigde
middelen beschikbaar stelt, zouden we het liefst zeggen ‘geen knaken, geen taken’. Maar tegelijkertijd willen we iedereen zo goed
mogelijk helpen, dus blijven we puzzelen op die perspectiefnota om
vervolgens door te stomen naar de begroting.
In onze vrije tijd was er iets heel anders dat ons bezig hield: het Eurovisie Songfestival. Hoe verdeeld de
wereld ook is, muziek verbindt.
Zangers en zangeressen afkomstig
uit alle mogelijke windstreken schitterden in Rotterdam en dat was
prachtig om te zien en te horen.
Stiekem droomden we al van een
eigen Twents Songfestival, waarbij
wij dan als college ook een gooi zouden doen naar een podiumplaats.
Tot we ons weer het uitgelekte carnavalsfilmpje voor de geest haalden. Misschien toch eerst nog maar
een paar zanglessen volgen.
College van Tubbergen
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Aanmelden ondernemer en starter van het jaar!

Ondernemersprijs Tubbergen
De gemeente Tubbergen wil graag haar waardering uitspreken
voor de ondernemers in de gemeente Tubbergen. Daarom organiseert de gemeente samen met een werkgroep met een
aantal ondernemers de Ondernemersprijs Tubbergen. Deze
avond zal plaatsvinden op donderdagavond 30 oktober aanstaande.
Ondernemers zijn belangrijk voor onze gemeente. Ze zorgen
niet alleen voor werkgelegenheid en behoud van onze jeugd in
de gemeente, maar ook voor de leefbaarheid van onze kernen
zijn ondernemers van groot belang. Denk maar eens aan sponsoring van diverse activiteiten en sportverenigingen.
Ben of ken jij een ondernemer die in aanmerking moet komen
voor de Ondernemersprijs 2021 of de startersprijs 2021 (gestart in 2019 of 2020)? Meldt hem of haar (of jezelf) dan aan!
Uit alle aanmeldingen komen de genomineerden. Een deskundige jury bepaalt vervolgens wie zich Ondernemer en Starter
van het jaar mag gaan noemen.

Wil jij iemand aanmelden of kom je zelf in aanmerking? Stuur
dan een e-mail naar f.heithuis@noaberkracht.nl. Je ontvangt
dan het aanmeldformulier.
Aanmelden kan tot 30 juni aanstaande!

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden: pasje
Verloren: afstandsbediening voor caravan.

€ 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.

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

Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de raadscommissie
De raadscommissie komt in een openbare vergadering bijeen op dinsdag 1 juni 2021 om
19.30 uur in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen. In verband met de coronamaatregelen kunnen we geen publiek ontvangen. De vergadering wordt live uitgezonden
via bestuur.tubbergen.nl. De commissie bereidt de maandelijkse raadsvergadering voor en
verzamelt alle informatie die de raad nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. Mocht
u voornemens zijn gebruik te maken van het spreekrecht in de commissie dan vragen wij
u uw bijdrage schriftelijk of per videoboodschap aan te bieden en per e-mail in te dienen
bij de griffie via griffie@tubbergen.nl Uw bericht zullen wij doorgeleiden naar onze raadsen commissieleden. Zij kunnen uw reactie dan betrekken bij de beraadslaging in de digitale
commissievergadering Tevens is er de mogelijkheid om mondeling in te spreken (max. 1
persoon). Aanmelden hiervoor s.v.p. uiterlijk maandag 31 mei 2021, 12.00 uur via
griffie@tubbergen.nl. 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. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 18 mei 2021.
3. Mededelingen.
4. Informatie vanuit het college.
5. Rondvraag.
Ter
6.
7.
8.
9.

voorbereiding op de raadsvergadering
Bestemmingsplan 'Buitengebied, Fietspad Manderveen - Tubbergen'.
Verordening Starterslening gemeente Tubbergen 2021.
Verordeningen maatschappelijke ondersteuning en jeugd Tubbergen 2021.
Strategisch meerjarenplan 2021-2024 samenwerkende bibliotheken Borne,
Tubbergen en Dinkelland, onderdeel Tubbergen.
10. Jaarstukken 2020 Tubbergen.
11 Sluiting

Actualiteiten
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?
Tubbergen
Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
aan de Markt in Tubbergen en de huidige algemene gehandicapten parkeerplaats te verplaatsen naar het naastgelegen parkeervak.
Harbrinkhoek

De Peuversweg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer uitgezonderd aanwonenden en exploitatie aanliggende percelen

Voornemen uitschrijving uit de basisregistratie personen
Als iemand niet meer woont op het adres waar hij/zij is geregistreerd, kunnen burgemeester en wethouders op grond van artikel 2.22 van de Wet basisregistratie personen deze
persoon uitschrijven als zijnde “vertrokken uit Nederland”.
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.
Voordat burgemeester en wethouders iemand uitschrijven, maken zij hun voornemen daartoe bekend. Belanghebbenden kunnen dan gedurende vier weken na die bekendmaking
hun zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Dat kan schriftelijk of mondeling
via het Klant Contact Centrum op het gemeentehuis. Burgemeester en wethouders zijn
voornemens om uit te schrijven uit de basisregistratie personen:
Voorletter(s) en naam
Geboren
Adres van registratie Uitschrijving
per:
M.J. van Nikkelen Kuijper
06-01-1968
Vriezenveenseweg 39
12-05-2021
7678 VA 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
Albergen, Zuidesweg kadastraal
het afzetten van een houtwal
15-05-2021
bekend sectie H nr 4380
Geesteren, Oude Lutkeberg 18

het vervangen van de kozijnen aan
18-05-2021
de voorzijde en zijkant van een woning

Tubbergen, Kupersweg, kadastraal het kappen van 6 eiken en het
bekend sectie A nr 5957
herplanten van 100 struiken

02-05-2021

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
Geesteren, Lutkeberg 28
het bouwen van een overkapping
19-05-2021
Tubbergen, Hekkertsweg 6,
kadastraal bekend sectie L,
nr. 4499

het bouwen van een woning met
bijgebouw

17-05-2021

Tubbergen, Eeshoflaan 21

Het kappen van 10 bomen

19-05-2021

Tubbergen, Galvanistraat 30

het uitbreiden van een bedrijfshal

12-05-2021

Verleende omgevingsvergunning
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend. Het betreft het
navolgende project:
Plaats, adres
Project
Manderveen, Manderveenseweg 50 het bouwen van een schuur ter vervanging van een
bestaande schuur
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.
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.
Er wordt afgeweken van het bestemmingsplan met toepassing van artikel 2.12, eerste lid,
onderdeel a, onder 3°, van de Wabo. Daarom kunt u de stukken ook digitaal inzien op
http://www.ruimtelijkeplannen.nl ( - > een plan bekijken - > bestemmingsplannen - > ID
- >type dan: NL.IMRO.0183.MANPBMANDERWG-VG01) en op de gemeentelijke website
www.tubbergen.nl/ruimtelijke- plannen.
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.

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

