Dinsdag 15 juni 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:

Challenge

een veilige en gezonde manier gebeurt. De leukste challenge wordt
beloond met een, uiteraard gezonde, BBQ voor 15 personen.

Aan de oproep van het Diabetesfonds om mee te doen met de Nationale Suiker Challenge gaf burgemeester Wilmien Haverkamp enthousiast gehoor. Dat kwam de rest van het college goed uit, want
nu konden zij de doos bonbons die de burgemeester nog in huis had
soldaat maken. En dat deden ze dan ook tijdens de collegevergadering. Ondertussen pratend over hoe belangrijk het is om gezond te
leven. Daaruit bleek al snel dat iedereen daar een ander idee over
had, maar ook een andere smaak. Waar het voor de burgemeester
vooral moeilijk is om zoet te laten staan, geldt dat voor de rest meer
voor hartige hapjes. Maar over één ding
zijn we het eens: je gezondheid is je
kostbaarste bezit. Daarom is het belangrijk om daar zuinig mee om te gaan.
Omdat wij denken dat je daar niet vroeg
genoeg mee kan beginnen, besloten we
om onze kampeerjeugd uit te dagen om
daar eens bewust over na te denken en
met hun vrienden te praten over wat zij
doen of laten voor hun gezondheid.

Of zo’n challenge nou werkt? We denken het wel. Kijk alleen maar
eens naar de Wandelchallenge Manderveen die jong en oud op de
been bracht. Wethouder Hilde doet een challenge met haarzelf. Tenminste, om te beginnen. Zij heeft namelijk een zwemabonnement
gekocht en is van plan om wekelijks een aantal kilometers te zwemmen en daagt iedereen uit om haar voorbeeld te volgen. En wethouder Volmerink? Die heeft zijn huis, tuin en erf waar dagelijks het
nodige werk verzet moet worden. Dus aan beweging heeft hij geen
gebrek.

Om het niet alleen bij praten te laten blijven, dagen we onze jeugd ook uit om een
gezondheidschallenge te doen tijdens
hun kampeerfeest. Dat kan een challenge
over van alles zijn, variërend van wie de
meeste stappen per dag maakt, het
langst kan slapen, de meest gezonde
maaltijd maakt of een dancebattle of
bootcamp organiseert. Als het maar op

Nu we het toch over challenges hebben,
dan hebben we het ook over het eindexamens waarvoor vorige week een heel groot
deel van onze jeugd geslaagd is. Een
enorme prestatie, zeker als je bedenkt
onder welke omstandigheden zij de laatste
anderhalf jaar van hun middelbare schoolperiode hebben doorgebracht. Wij zijn er
enorm trots op dat zij ondanks alles toch de
motivatie konden blijven opbrengen om
door te gaan, om hun best te doen en
goede cijfers te halen. Van harte gefeliciteerd! Op naar een nieuw hoofdstuk in jullie
leven. Wij wensen jullie daarbij heel veel
succes. En mocht je een herexamen hebben, dan duimen wij voor je.

College van Tubbergen

THEMAPAGINA
WATER

WATER & RIOLERING

Water is een belangrijk onderdeel van het leven voor iedereen. We gebruiken
het dagelijks. Om te drinken, te douchen of het toilet door te spoelen. Dat
water verdwijnt allemaal het riool in, waar het in sommige gevallen samenkomt met regenwater. Regenwater wordt steeds vaker apart afgevoerd of in
de bodem geloosd via vijvers, wadi’s, etc. Op deze pagina nemen we u graag
mee in de wereld van water, riolering en wat goed waterbeheer voor u kan
betekenen.

SOORTEN WATER

Er zijn 3 soorten water te onderscheiden,namelijk:

AFVALWATER

Afvalwater gaat via de gootsteen, het toilet of het doucheputje
naar het riool. Het is het water dat we dagelijks gebruiken om te
drinken, koken, douchen, wassen en het toilet door te spoelen.
Afvalwater gaat via het riool naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie
(hierna RWZI). Daar wordt het gezuiverd. Daarna komt het schone
water terecht in het oppervlaktewater, zoals het kanaal, de beek
of de sloot.

GRONDWATER

RIOLERING

Een goed werkend riool is belangrijk voor de
volksgezondheid. Afvalwater in het riool wordt
gezuiverd en het schone water stroomt terug de
natuur in. De gemeente zorgt voor een goed
werkende riolering. De riolering moet ongeveer
eens in de 60 jaar worden vervangen.
Deze werkzaamheden worden zoveel mogelijk
gecombineerd met andere werkzaamheden
(afkoppelen regenwater, kabels & leidingen,
bestratingswerk, etc.) Op deze manier heeft u als
inwoners zo min mogelijk overlast.

In de bodem zit grondwater. Dit is water dat o.a. via sloten, meren
en rivieren in de bodem zakt, regenwater hoort hier ook bij. Het
water zakt net zolang tot het op een laag in de bodem stuit waar
het niet doorheen kan. Hier blijft het water op staan, net zolang tot
het geen water meer op kan nemen. De hoeveelheid water die op
deze laag blijft staan, bepaalt ook de grondwaterstand. Een te hoge
grondwaterstand kan voor overlast zorgen, denk aan kruipruimtes
of kelders die vol water staan. Een te lage grondwaterstand zorgt
voor uitdroging van de bodem, hierdoor kunnen funderingen en
muren beschadigd raken. Grondwater op peil houden is dus belangrijk voor bomen, planten en gewassen, maar ook voor het eigen
woongenot.

RIOOL VERSTOPT?

rein beperken. Bijvoorbeeld door water op te
Bij verstopping van de riolering bent u in eerste vangen in een regenton of te inﬁltreren en uw
instantie zelf aan zet, hiervoor gelden onder- tuin niet volledig te verharden, maar juist groen
te houden of maken. Dit kan ook onderhoudsstaande spelregels:
arm.
• Kijk of er water staat in de controleput, deze
zit op de erfgrens op eigen grond
WIE IS WAARVOOR
• Staat de put vol water dan kunt u met de
gemeente bellen. Is de put leeg dan zit
VERANTWOORDELIJK?
de verstopping in uw eigen riolering.
1. De eigenaar van een woning is
• Kosten die gemaakt worden voordat u de put
verantwoordelijk voor:
heeft gecontroleerd kunnen niet worden
•
een goed gebouwd (waterdicht) huis
ingediend bij de gemeente.
en de ligging van een huis;
• Bij een verstopping op gemeentegrond
•
het onderhoud en de ligging van de
komt de storingsdienst alleen wanneer de
riolering op eigen terrein
controleput vrij ligt.
•
de ontwatering van het perceel.

Om het milieu te ontlasten en de RWZI te
ontzien wil de gemeente afval- en regenwater
2. De gebruiker is verantwoordelijk voor de
scheiden. Hierdoor hoeft er minder water naar WATER OP DE STRAAT
problemen ontstaan door verkeerd
de zuiveringsinstallatie te worden gepompt. Nederland heeft steeds vaker te maken hevige
rioolgebruik.
Regenwater kan direct op het oppervlaktewater buien. Daarnaast is er steeds meer verharding,
worden geloosd doordat het schoner is.
zoals wegen en betegelde tuinen. Hierdoor komt
meer regenwater in het riool terecht. Er is dan 3. De gemeente is verantwoordelijk voor:
•
de hoofdriolering in het openbaar
Het riool in Dinkelland en Tubbergen
meer water dan de riolering aankan met als
gebied;
gevolg dat er soms water op straat blijft staan.
- 272 km vrij verval riolering
•
ontwatering in de openbare ruimte
Omdat buien steeds heviger worden, is water- 586 km drukriolering
(zonder garantie op een bepaalde
overlast af en toe onvermijdelijk. Het kost veel
- 92 rioolgemalen
grondwaterstand).
geld om de riolering aan te passen aan de piek- 31 km persleiding
belasting. De gemeente onderzoekt alternatieve
- 16.200 kolken
VRAGEN OF MEER INFORMATIE?
mogelijkheden om wateroverlast te beperken.
- 77 wadi’s
Neem dan contact met ons op per e-mail naar
- 1640 pompunits drukriolering
Wat kunt u zelf doen?
gemeente@tubbergen.nl of door te bellen naar
buitengebied
Als inwoners kunt u wateroverlast op eigen ter- 0546-628000.

De riolering zorgt voor:

- Het voorkomen van ziekten
(dé reden om riolen aan te leggen);
- De afvoer van ons afvalwater;
- Een schoner milieu.
- Droge voeten, door de afvoer van regenwater.

VOORKOMEN IS BETER DAN
GENEZEN

U kunt zelf bijdragen aan een goed werkend riool
en schoon water door het riool alleen te gebruiken
waarvoor het bedoeld is: poep, plas en toiletpapier! Dus géén vochtige doekjes, deze horen
in de grijze afvalcontainer.

REGENWATER

Regenwater loopt nu nog vaak het riool in, dit
gebeurt via kolken op straat en via regenpijpen
vanaf de daken. Dat regenwater wordt nog in
60% van de gevallen gemengd met afvalwater
en in één buis afgevoerd. Dit is extra belasting
voor de RWZI. Bij veel regen in korte tijd kan
wateroverlast ontstaan. Dankzij zogenaamde
overstorten (noodafvoer bij hoog water) leidt dit
in de meeste gevallen niet tot wateroverlast in
de bebouwde kom.
Direct infiltreren van regenwater
De beste oplossing is om regenwater apart af te
voeren of direct te inﬁltreren in de bodem. Dan
stroomt het regenwater van daken en straten
direct naar sloten, vijvers of wadi’s (verlaagde
groenstrook). Of beter nog, in uw eigen tuin
(mits geschikt). Hiermee wordt het riool en de
RWZI minder belast en wordt uitdroging van de
bodem tegengegaan. Vergroening van de ruimte
rondom uw eigen woning, zorgt voor minder
wateroverlast bij hevige stortbuien en voorkomt
uitdroging van de bodem en hittestress, zowel
voor uzelf als voor omliggende percelen.
Het hebben van een groene tuin heeft veel
voordelen.
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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?
Tubbergen, Haarweg 15
Drank – en horecavergunning

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
Tubbergen, Haarweg 15
Drank – en horecavergunning
07-06-2021

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

Gevonden en verloren voorwerpen
Verloren: tas met inhoud
Gevonden: -

Tubbergen officieel

Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de Raadscommissie
De raadscommissie komt in een openbare vergadering bijeen op dinsdag 22 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. Belangstellenden kunnen gedurende maximaal vijf minuten het woord voeren over
de onderwerpen op de agenda. Wie het woord wenst te voeren kan dat dit op de dag van
de vergadering vóór 12.00 uur melden bij de griffier. 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 1 juni 2021.
3. Mededelingen.
4. Informatie vanuit het college.
5. Rondvraag.
Ter
6.
7.
8.
9.

voorbereiding op de raadsvergadering
Bestemmingsplan "Buitengebied, Ikinkstraat 5 - Oosteriksweg 20 RvR".
Regionale Energiestrategie (RES) Twente 1.0.
Kapverordening 2021 en bebouwde komgrenzen WNB-houtopstanden.
Woonvisie 2021+:
a. Presentatie buro Companen.
b. Bespreken raadsvoorstel.
10. Perspectiefnota 2022 (inclusief eerste programmajournaal 2021).
11. Sluiting

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
Fleringen, Oldenzaalseweg 142
het bouwen van een schuur
08-06-2021
Fleringen, Oldenzaalseweg 88

Het uitbreiden van een ketelhuis

06-06-2021

Geesteren, Denekamperweg
kadastraal bekend sectie K
nummer 9774

Het plaatsen van 8 lichtmasten

08-06-2021

Reutum, Kerkstraat kadastraal
bekend sectie Q nummer 2316

Het hebben van een extra huisnummer 08-06-2021

Tubbergen, Vondelstraat 23

Het plaatsen van een dakkapel

06-06-2021

Vasse, Beekzijdeweg 23

Het verbouwen van een woning

02-06-2021

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, Witteveensweg 8
het bouwen van twee schuren
03-06-2021

Ruimtelijk beleid
Vastgesteld wijzigingsplan “Buitengebied,
Hardenbergerweg 141t”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 8 juni 2021 is vastgesteld:
het wijzigingsplan “Buitengebied, Hardenbergerweg 141t”.
Het wijzigingsplan maakt het mogelijk het mogelijk de huidige bestemming “Agrarisch –
Paardenhouderij” om te zetten naar de bestemming “wonen”.
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Ter inzage
Het papieren exemplaar van het wijzigingsplan ligt met ingang van 16 juni 2021 t/m 28
juli 2021 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.BUIWPHARDWEG141-VG01. Het plan is eveneens digitaal
in te zien via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Beroep
Ingaande de dag na ter inzage legging kan gedurende een termijn van zes weken tegen
het bestemmingsplan beroep worden ingediend door belanghebbenden.
Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal
beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift
staan op www.raadvanstate.nl. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt
in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een
verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op
het verzoek is beslist.
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 dhr R. Oude
Moleman van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer
0546-628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd

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

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.

