Dinsdag 8 juni 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:

Tubbergen
voor u!

Online informatiebijeenkomst over
het reizen met het OV
Reizen met het openbaar vervoer. Hoe pakt u dat aan?
Nu u weer met de bus of trein op stap mag, weet u misschien niet hoe dat
precies in z’n werk gaat.
Dan is de online OV-informatiebijeenkomst echt iets voor
u. In een klein groepje legt
een
OV-ambassadeur
u
stapsgewijs uit hoe u een
OV-chipkaart kunt aanvragen en gebruiken in het
openbaar vervoer. OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers,
senior en ervaren OV-gebruikers, die andere senioren wegwijs maken in het
openbaar vervoer.
Voor het deelnemen aan deze bijeenkomst heeft u een telefoon, tablet of
computer nodig met camera en microfoon. Na aanmelding via e-mail ovambassadeur@ervaarhetov.nl of telefoon 038 – 45 40 130 ontvangt u een
inlogcode. Weet u niet precies hoe het werkt? Dan helpen we u graag telefonisch op weg.
Na deze bijeenkomst is er de mogelijkheid om een afspraak te maken met
de OV-ambassadeur voor uitleg op het station en het maken van een proefreisje onder begeleiding. U kunt gratis deelnemen. Bij een eventueel proefreisje betaalt u uw eigen reiskosten. De OV-ambassadeurs helpen u graag
op weg!
Voor meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

Zomer
Zon en Zomer. Eindelijk was het vorige week zover. Met het stijgen
van de temperatuur en de komst van de zon, barste de natuur los
in een grote groene explosie. Dat, in combinatie met de versoepelende coronamaatregelen, zorgt voor een gevoel van vrijheid. Van
lichtheid in het hoofd en het gevoel dat ooit alles toch weer goed
zal komen. Of in elk geval een stuk beter wordt dan het in de afgelopen maanden is geweest.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Verloren: portemonnee met inhoud
Gevonden: fiets, armband

€ 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.

Als de lijnen van het stijgende aantal vaccinaties en de dalende coronacijfers doorzetten, dan kunnen we in het komend najaar toch
een aantal evenementen verwachten. Misschien nog in aangepaste
vorm, maar toch. Er wordt weer wat georganiseerd en we kunnen
er weer op uit. Zo zijn we blij dat Glasrijk heeft aangekondigd dat
hun feestelijke jubileumeditie toch doorgaat. Geweldig voor onszelf,
maar ook voor alle glasfans uit heel Nederland die tijdens Glasrijk
altijd in grote getale naar onze gemeente komen. Ook kunnen we
deze zomer weer genieten van Schröder Masterclass, een combinatie van paardensport en gezelligheid voor zowel deelnemers als
publiek. Gelukkig kan ook een groot aantal van de initiatieven
rondom de herdenking van de Boerenopstand doorgang vinden.
Daar zijn we heel blij mee, want samen wandelen, fietsen, dingen
bekijken, muziek maken of beluisteren, toneelspelen of genieten
van een theaterspektakel zijn toch net de dingen die het leven iets
aangenamer maken. Een evenement van een heel andere orde,
maar ook belangrijk is de uitreiking van de Ondernemersprijs.
Zeker nu, na ruim 1,5 jaar corona, verdienen eigenlijk ál onze ondernemers een onderscheiding.
Nu het na een lang en koud voorjaar eindelijk mooi weer wordt,
krijgen we een beetje een voorjaarsgevoel. Maar het voorjaar is allang voorbij. Het is al juni. Nog maar krap een week of 5 en de
schoolvakanties barsten los en daarmee ook de kampeerfeesten.
Ook iets dat dit jaar iets gemakkelijker gaat dan vorig jaar, al blijft
het natuurlijk bij de kampeerfeesten van belang dat kampeerders
zich netje gedragen. Dat betekent in grote lijnen geen alcohol onder
de 18 en geen overlast veroorzaken op welk gebied dan ook. Wie
wil kamperen, moet zich hier net als andere jaren weer voor aanmelden en de spelregels ondertekenen. Op dat gebied hebben we
een primeur: dit kan namelijk vanaf 14 juni digitaal via onze website!
College van Tubbergen

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
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Waar?
Albergen, Zenderseweg 3

Project
het creëren van een opslagruimte

Ingekomen
30-05-2021

Tubbergen, Everlostraat 23

het realiseren van een nieuwe kap
op een bestaand bijgebouw

28-05-2021

Tubbergen, Harp 13

het plaatsen van een dakopbouw
op een bestaande berging

01-06-2021

Omgevingsvergunning;
verlenging beslissingstermijn

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
Geesteren, Weitemansweg 19
het renoveren van een jongveestal
15-03-2021
en het uitbreiden van een melkstalgebouw
Schotboersweg 10a in Geesteren

het bouwen van een zeugenstal
met Omgevingsvergunning Beperkte
Milieutoets

08-03-2021

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, Van Koersveldweg
het aanleggen van tijdelijke
01-06-2021
kadastraal bekend sectie H,
parkeerplaatsen
nr. 8133
Harbrinkhoek, Klösseweg 19

Tubbergen officieel
Actualiteiten
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:

het plaatsen van een dakkapel

31-05-2021

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.

Lees dit blad ook online op www.openronddeessen.nl

