Dinsdag 29 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!

Gevonden en verloren voorwerpen

Verloren: pasjes, gehoorapparaat
Gevonden: -

Overheidsdiensten samen tegen
ondermijning
Hoe houden wij Twente samen veilig? Hoe kun je criminaliteit herkennen en wat kun jij er tegen doen? Deze week besteden de gemeenten
en andere overheidsdiensten in Twente samen met ondernemers aandacht aan het voorkomen en signaleren van criminaliteit.

Denk je bij criminaliteit aan de grote stad? Vergis je niet, ook het buitengebied is interessant voor criminelen. Weg van de bewoonde wereld
wanen zij zich veilig voor illegale activiteiten. Door corona hebben sommige agrariërs het moeilijk gehad hun hoofd boven water te houden.
Criminelen weten dit en proberen hun slag te slaan.
Wil iemand je schuur, stal of loods huren? Let dan op! Veel mensen zijn
slachtoffer geworden als verhuurder aan criminelen. Onder valse voorwendselen huren ze je pand en gaan er hennep kweken of starten een
drugslab. Dit leidt niet alleen tot veel materiele schade, maar bedenk
ook dat je opdraait voor de kosten van illegaal afgetapte stroom of het
opruimen van de aangetroffen kwekerij of drugslab. In het ergste geval
kan op last van de burgemeester ook nog je pand gesloten worden.

Ruik je onraad? Lijkt een huuraanbod te mooi om waar te zijn? Dan is
het dan ook. Bel 112 als er direct politie bij moet komen en 0900-8844
wanneer je het niet vertrouwd en de politie graag wilt spreken. Liever
anoniem? Dat kan ook via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem: 08007000

Laat je niet verleiden wanneer iets te mooi om waar te zijn is. Je kunt
maar één keer nee zeggen!

Zomer

Het EK Voetbal is begonnen. Maar we hebben nog maar nauwelijks
tijd gehad om een wedstrijd te bekijken. Ieder jaar denken we weer
dat de laatste weken voor de vakantie wat rustiger zijn, maar dat is
in werkelijkheid zelden of nooit het geval. Daar komt dit jaar nog
bij dat we de portefeuille van onze vertrokken collega erbij doen.
Daar komt na de raadsvergadering van 6 juli verandering in. Dan
wordt ons college versterkt met de Oldenzaalse Trees Vloothuis. We
zijn blij dat we dan weer op volle kracht vooruit kunnen, want als
samenleving hebben we baat bij een stabiele politiek.

Vorige week spraken we een aantal kampeerjongeren en hun ouders en daarbij ging het ook over
de gezondheidschallenge. Er kwamen leuke ideeën omhoog, waarbij die van een kampeergroep in
Manderveen niet alleen sportief,
maar ook heel lekker kan zijn.
Dat is dan wel weer een voordeel,
kamperen in de buurt van duizenden rode zomerkoninkjes. Zelf
houden we het aardig vol. Burgemeester Haverkamp voelt zich
veel fitter zonder suiker en wethouder Berning zwemt wekelijks
de nodige kilometers. ’t Is niet altijd even gemakkelijk, maar we
doen het voor het goede doel.

Eerst Regiotaxi-gebruikers, later heel Twente

Nieuwe Twentse reis-app GOAN! gelanceerd

GOAN! is dé nieuwe reis-app voor Twente. Vanaf woensdag 16
juni kunnen Regiotaxi-reizigers er al mee aan de slag, want dan
wordt GOAN! voor die doelgroep gelanceerd. De komende periode wordt gebruikt om te kijken hoe zij met de app gaan reizen,
zodat de app nog verder verbeterd kan worden. Later dit jaar
komt GOAN voor heel Twente beschikbaar. “Een mooie stap in
het overzichtelijk maken van verscheidene manieren van reizen
in de gemeente Tubbergen. We willen het immers zo toegankelijk mogelijk maken voor iedereen om te reizen”, geeft wethouder Hilde Berning aan.
De Twentse reis-app GOAN! zou al eerder gelanceerd worden, maar de
coronamaatregelen gooiden roet in het eten. Paul Pietersen van QarinTranzer is blij dat het nu eindelijk zover is. “We hebben de app samen
gemaakt met acht Twentse gemeenten. GOAN! is de nieuwe manier van
reizen voor alle Twentenaren, met speciale opties voor Regiotaxi-gebruikers. Een reis-app waarmee mensen zelf kiezen hoe ze reizen. Met
de bus, trein, deelfiets, deelscooter, AutoMaatje, Regiotaxi of een combinatie van vervoer. GOAN! geeft reizigers voor alle reizen een advies
op maat. Zo kom je snel en slim op iedere bestemming.”
Later dit jaar heel Twente
In eerste instantie wordt de nieuwe Twentse reis-app gelanceerd voor
maar liefst 5.500 Regiotaxi-gebruikers uit de acht deelnemende gemeenten Twenterand, Oldenzaal, Tubbergen, Dinkelland, Hengelo, Enschede, Losser en Haaksbergen. “Daarna is de app beschikbaar voor
alle inwoners”, vertelt wethouder Berning. “Op basis van de ervaringen
van de eerste groep reizigers kunnen nog verbeteringen doorgevoerd
worden. Later dit jaar wordt er met een brede campagne meer bekendheid gegeven aan de app.”

Dan even heel wat anders. Jaarlijks geeft ROVA via de grondstoffenmonitor een inkijkje in de manier van afval inzamelen. Waar onze
gemeente jarenlang elk jaar minder kilo’s aan restafval inleverde,
loopt dat dit jaar voor het eerst wat op. Waar we in 2019 gemiddeld
nog 64 kilo aan de weg hebben gezet, was dat in het afgelopen jaar
67 kilo. Die stijging zie je trouwens niet alleen bij ons, maar overal
in ons land en dat wordt waarschijnlijk veroorzaakt door corona. We
zijn benieuwd of dat straks als er weer meer op kantoor gewerkt
mag worden, nog steeds het geval is of dat het percentage dan weer
daalt.

Nu het er steeds meer op lijkt dat we corona aan het overwinnen
zijn, komt ook het sociale leven
weer op gang. Hier en daar worden
de eerste evenementen aangekondigd. Zoals de expositie over de
Boerenopstand die vanaf 11 september te zien is bij het ‘t Oale
Roadhoes. En met de start van een
fotowedstrijd waarin fotografen worden uitgedaagd om het perfecte
plaatje te schieten waarin het onderwerp glas terug komt, is Glasrijk
zelfs al een beetje begonnen. Op
sportief gebied houdt de Albergse
tennisvereniging Albo het eerste officiële tennistoernooi in het oosten
des lands. En in september biedt
Langeveen onderdak aan een gekleurde babyolifant. Al met al belooft
het een mooie zomer te worden.
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Tubbergen officieel

Omgevingsvergunning; verlenging beslissingstermijn

Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de gemeenteraad

De gemeenteraad komt in een openbare raadsvergadering bijeen op dinsdag 6 juli 2021
om 19.30 uur, in de raadszaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen. 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. Benoeming en beëdiging wethouder.
4. Mededelingen.
5. Vragenuurtje.
6. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 8 juni 2021.
7. Vaststellen lijst ingekomen stukken.
8.
9.
10.
11.
12.

Bestemmingsplan "Buitengebied, Ikinkstraat 5 - Oosteriksweg 20 RvR".
Regionale Energiestrategie (RES) Twente 1.0.
Kapverordening 2021 en bebouwde komgrenzen WNB-houtopstanden.
Woonvisie 2021+.
Perspectiefnota 2022 (inclusief eerste programmajournaal 2021).

13. Rondvraag.
14. Sluiting

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,
het aanvragen van een aanvullende
29-01-2021
Dorpsstraat 27, 29 en 31
vergunning voor het bouwen van
13 appartementen en 2 functie ruimten

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, Langeveenseweg 119
het realiseren van een inwoonsituatie 22-06-2021
door het bijgebouw te verbouwen
Geesteren, Weitemansweg 19

Reutum, Kerkstraat 46

Reutum, Kerkstraat 55

Reutum, Reutummerweg 65

Actualiteiten

Vasse, Boakenkampsweg 4

Ingekomen aanvraag

het renoveren van een jongveestal
en het uitbreiden van een
melkstalgebouw

17-06-2021

het verbouwen van een woning

17-06-2021

het hebben van een extra huisnummer 21-06-2021

het aanbouwen van een berging bij
een recreatiewoning ter vervanging
van een bestaand schuurtje

het bouwen van een bedrijfswoning
met inwoning tvv een bestaande
bedrijfswoning

21-06-2021
23-06-2021

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:

Vasse, Voortsweg 25

Waar?
Geesteren, Schollinksweg 14

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen.
Het betreft het navolgende project:

Wat en wanneer?
ontheffing stookverbod

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
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:

Albergen, Tunneloven 7

Geesteren, Langeveenseweg 114
Manderveen, Wanmakersweg
kadastraal bekend sectie B
nummer 1108

Reutum, Reutummerweg 65-ZH03

Project
het plaatsen van een hekwerk

het bouwen van een carport met
dakopbouw

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Plaats, adres
Hezingen, Brunninkhuisweg 2

Project
het houden van 51 schapen en/of geiten
en omgevingsvergunning beperkte milieutoets

De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is van toepassing. Daarom is nu eerst een ontwerpvergunning opgesteld. Dit ontwerp ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter
inzage in het gemeentehuis Die termijn van 6 weken gaat in op de dag na de datum van
deze publicatie. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch
een afspraak te maken.
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen
naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Wie nalaat om tijdig
een zienswijze in te brengen, kan later niet alsnog beroep instellen als het definitieve besluit is genomen.

Meldingen artikel 10.52 Wet milieubeheer
(mobiele puinbreekinstallatie)

Aanvraag omgevingsvergunning

Waar?
Albergen, Telgenkampsweg 2

het realiseren van een fietsenverhuur- 23-06-2021
en reparatiebedrijf

Ingekomen
17-06-2021
22-06-2021

Het bouwen van een bijgebouw ter
21-06-2021
vervanging van een bestaand bijgebouw

het aanleggen van een kuilplaat

16-06-2021

het kappen van een eik

20-06-2021

Ter voldoening aan artikel 10.52 van de Wet milieubeheer (Besluit mobiel breken bouwen sloopafval) zijn een of meer meldingen ingediend voor het mobiel breken van bouwen sloopafval. Deze kennisgeving is alleen informatief. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk. Het betreft een melding voor:

Plaats, adres
Geesteren, Witteveensweg 11

Wanneer?
Het mobiel breken van puin gedurende maximaal
5 werkdagen in de periode van 28 juni tot en met
15 september 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.
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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.

