Dinsdag 13 juli 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!

Armoede in de gemeente Tubbergen?
Armoede in de gemeente Tubbergen? De Kinderen uit de Kinderraad stonden er versteld van hoeveel armoede er is. Helaas is armoede overal. Ook in Tubbergen. Hoe mooi was het dat de
kinderraadsleden direct unaniem eens waren om actie te ondernemen. Dat deden ze.
Nadat de kinderraadsleden op woensdag 21 april dit jaar het thema armoede hadden behandeld, besloten ze dat er iets moest gebeuren. Geen
kind hoort in armoede te leven in hun gemeente. Elke kind moet de kans
krijgen om deel te kunnen nemen aan een hobby of sport. Dit mag niet
door armoede afgeremd worden. Of bijvoorbeeld geen zwemles krijgen
omdat de ouders dit niet kunnen betalen. Wethouder Hilde Berning is erg
blij dat de Kinderraad met dit onderwerp aan de slag gaat. Juist omdat de
gemeente bezig is met het herzien van het armoedebeleid.

Gelukkig zijn er in en rondom de gemeente Tubbergen allerlei organisatie
die proberen mensen die het wat krap hebben te helpen en ondersteunen.
Dat heeft de Kinderraad inmiddels ook ontdekt. Zo heb je bijvoorbeeld de
verjaardagsbox, waar onze kinderburgemeester Mats samen met wethouder Hilde Berning een dagje geholpen heeft namens de Kinderraad. Of de
speelgoedbank, of wanneer je ouders geen schoolreisje kunnen betalen is
er de Stichting Leergeld die je hier in ondersteunen.
De kinderraadsleden werden blij van alle instanties die hen kunnen meehelpen in hun actie tegen armoede. Gerard aan de Stegge van de voedselbank vond het zo goed dat de Kinderraad dit thema op de agenda heeft
staan, dat hij ze uitgenodigd heeft om een keer te komen kijken hoe het
daar in zijn werk gaat.
Wil jij weten wat jij kan doen tegen armoede en kinderen een steuntje in
de rug geven? Bekijk dan deze website:
https://www.meedoenintubbergen.nl/home en geef de kinderen een mooie
jeugd.

Maar hoe help je iemand terwijl je eigenlijk ook niet alle aandacht er op
wilt vestigen? Het is al rot genoeg zo vond de Kinderraad. Hierop kwamen
ze op het idee om boekjes uit te delen op alle scholen in de gemeente Tubbergen. Boeken met verhalen over hoe je kinderen onopvallend kunt helpen
zonder alle aandacht erop te vestigen. Want arm zijn vinden mensen best
wel moeilijk om voor uit te komen.
Een van de verhalen ging bijvoorbeeld over Stefan die niet mee kon zwemmen met zijn vrienden omdat zijn moeder het niet kan betalen. Stefan durft
dat niet goed te zeggen tegen zijn vrienden. Een van zijn vrienden krijgt
dit in de gaten en helpt hem onopvallend door ergens gratis te zwemmen
bij een strandje in plaats van het zwembad. Ook door een extra handdoek,
zwembroek mee te nemen en niet te vergeten de cola en chips.
Kinderen leerden door erover te praten en lezen dat mensen ook buiten
hun schuld om in geldnood kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan wanneer
iemand ziek wordt, of zijn baan verliest. Niet alleen de kinderen werden
enthousiast van de manieren hoe ze hun leeftijdsgenootjes konden helpen,
ook de leraren waren blij met deze actie.
“We weten allemaal dat armoede ook in onze omgeving voorkomt, dus het
is goed om hierover te lezen en leren via de verhalen in de leesboeken,”
vertelde een juf.

Vakantie

over wandelen, maar eigenlijk denkt ze maar aan één ding:
rodelen. Met een noodgang in een piepkleine bobslee over de
langste rodelbaan van Europa. Hiermee wordt haar liefste
Toen we vorige week in alle vroegte een ontbijtje brachten bij
wens vervuld. Na dat avontuur reizen ze door naar Kroatie,
één van de vele kampeerfeesten in onze gemeente, kregen we
waar ze nog een weekje gaat genieten aan de Adriatische kust.
er zelf ook helemaal zin in. Voor wethouder Erik Volmerink is
het inmiddels zover. Hij is zaterdag met zijn gezin in een geBurgemeester kiest na een aantal jaren Nederland, voor een
huurde camper vertrokken voor een rondje langs schaapsliteraire reis naar Zweden. Dat literair mag overigens met een
kooien en hunebedden, een geneeskrachtige waterbron, een
korreltje zou genomen worden. Oke, wil rijden over de brug
eiland, een 32 kilometer lange dijk, een Formule 1 circuit, hiswaar de spannende tv-serie The Bridge zich afspeelt en wil op
torische steden en prachtige natuurgebieden. En dat allemaal
bezoek in Ystad waar de boeken van Wallander zich afspelen.
in ons eigen land!
Daarnaast wil ze ook nog naar de Zweedse eilanden én naar
Stockholm. En dat allemaal in anderhalve week. We wensen
Bij het horen over zijn reisroute gaat gemeentesecretaris Johaar veel succes, want de wegen naar en ín Zweden zijn lang.
lande bijna twijfelen over haar vakantiebestemming. De DoloEn dan onze nieuwe collega wethouder Trees Vloothuis. Net
mieten, zo ver weg en dat in deze tijd. Maar aan de andere
aangetreden, kan ze niet wachten om haar handen uit de moukant, als fervent bergbeklimster kan ze daar natuurlijk haar
wen te steken. Voor haar geen vakantie, maar zich inlezen in
hart ophalen. Want laten we eerlijk zijn, echt steil zijn de Galdossiers, stappenplannen maken en vooral
genberg en de Tutenberg natuurlijk niet. En
veel mensen spreken. We kunnen ons voorvoor het eerst weer alleen met haar man
stellen dat ze zich daarop verheugt, want dat
op pad, samen kamperen in een klein
doen wij ook. Vakantie is heerlijk, maar dat
tentje, hoe romantisch is dat.
geldt ook zeker voor ons werk. Dus hopen wij
zo half augustus allemaal weer terug te zijn
Wethouder Hilde Berning gaat ook kampein onze mooie gemeente Tubbergen. Wij
ren, maar niet heel primitief. Nee, haar
wensen u een fijne vakantie!
vouwwagen heeft gewoon een bed met lattenbodem én een elektrische deken, want
in Karinthië kan het ’s nachts knap koud
College van Tubbergen
zijn. Hilde gaat naar de bergen en praat
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Nieuw model
Nederlandse identiteitskaart
Op 2 augustus 2021 is de introductie van het nieuwe
model van de Nederlandse identiteitskaart.
Het nieuwe model heeft een aantal nieuwe uiterlijke
kenmerken, het burgerservicenummer komt in een
QR-code op de achterzijde van de identiteitskaart en
bent u 12 jaar of ouder? Dan nemen we bij de aanvraag van twee vingers vingerafdrukken af. Deze vingerafdrukken komen in de chip in de identiteitskaart.

Geen (spoed)aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten in
het laatste weekend van juli
Door de invoering van het nieuwe model van de Nederlandse
identiteitskaart kunt u vanaf donderdag 29 juli 12.00 uur t/m
zondag 1 augustus 2021 geen nieuw paspoort of nieuwe identiteitskaart aanvragen bij de balie van burgerzaken. Ook
spoedaanvragen zijn niet mogelijk. Houdt hier rekening mee
en plan op tijd uw afspraak.U kunt via onze website www.tubbergen.nl/www.dinkelland.nl een afspraak maken. Het afhalen
van documenten kan wel.

Tubbergen officieel
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, startlocatie Arkeweg
Tubbergse Men- en Ruiterdagen
van 10 t/m 12 augustus 2021
Tubbergen, start- en finishlocatie
Hattinkstraat 4

Fiets Vierdaagse van 27 t/m 30 juli 2021

Gevonden en verloren
voorwerpen
Verloren: GPS
Gevonden: -

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

Albergen, Ootmarsumseweg
“Evenemententerrein”

Mega Carnaval Albergen Summer Edition
op 11 en 12 september 2021

Albergen, Weversweg

Autocross Albergen op 18 en 19 september 2021

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, Raadhuisplein 1
Festiball 2021
05-07-2021

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.
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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

Geesteren, perceel nabij
Denekamperweg 2, kadastraal
bekend sectie K, nr. 10348

het plaatsen van 8 lichtmasten

08-07-2021

Reutum, Ootmarsumseweg 388a

het bouwen van een opslagloods
met inpandig gedeelte ten behoeve
van sanitair en keuken voor
camperplaatsen

02-07-2021

Vasse, Beekzijdeweg 23

het verbouwen van een woning

02-07-2021

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
Geesteren, Hardenbergerweg
het vervangen van een nieuwbouw
07-07-2021
kadastraal bekend sectie K
nummer 8484
Geesteren, Ketnerweg 6

Omgevingsvergunning beperkte
milieutoets

02-07-2021

Langeveen, Heppenweg 16

het bouwen van een woning t.v.v.
02-07-2021
een bestaande woning en het bouwen
van 2 schuren t.v.v. bestaande schuren

Tubbergen, Binnenveldsweg 70,
kadastraal bekend sectie L,
nr. 10096

Het bouwen van en woningen een
bijgebouw

05-07-2021

Vasse, Kloosterhof 25

het aanleggen van 2 uitritten

05-07-2021

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, Zenderseweg 35
het kappen van 3 linden en 1 beuk,
01-07-2021
het bouwen van 4 woningen en het
aanleggen van 4 inritten
Geesteren, Ossendijk 13

het aanleggen van een uitweg en
het dempen van een sloot

07-07-2021

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.

