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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:

Kroezenboom

landgoed, bestaande uit maar liefst 600 hectare grond en 35
boerenhofsteden.

Het is vakantie, dus laten we het maar wat luchtig houden.
Geen zware zaken ditmaal, maar een uitleg over hét natuurmonument van onze gemeente: de Kroezeboom. Velen van u
kennen het verhaal achter deze boom waarschijnlijk wel,
maar het kan nooit kwaad om de geschiedenis van onze eigen
bezienswaardigheden af en toe eens onder de aandacht te
brengen. Want een bezienswaardigheid, dat is het. Deze meer
dan 500 jaar oude zomereik die bovenop de Fleringer Es
staat, is namelijk één van de oudste en bekendste bomen van
ons land.

Maar we dwalen af. Even weer terug naar de Kroezeboom, die
ergens tussen 1500 en 1600 boven op de Fleringer Es werd
aangeplant als 'loakboom' of markeboom. Er wordt gezegd
dat in de periode van de reformatie geheime bijeenkomsten
van de katholieke bevolking onder deze boom werden gehouden. We willen de geschiedenis natuurlijk niet in twijfel trekken, maar we vragen ons wel af hoe je bovenop een es
geheime bijeenkomsten kon houden. Maar misschien was die
es toen nog een bos, dat kan natuurlijk ook.

Volgens informatie stond bij deze Kroezeboom in de 16e en
Stelt u zich eens voor wat deze boom allemaal gezien heeft
17e eeuw een veldkapelletje, het ‘hilligen huesken’. Ook na
in zijn leven. 500 jaar geleden werd het land rondom zijn worde sloop van het kapelletje bleef dit een heilige plaats voor
tels bewerkt met een hak, tegenwoordig met landbouwwerkde katholieken uit de omgetuigen getrokken door
ving. In 1916 werd de grond
enorme tractoren. Flerinwaarop de Kroezeboom staat
gen was toen niet meer
in een straal van 20 meter
dan een verzameling hutgemeten vanuit het hart van
ten, maar tegenwoordig
de boom geschonken aan de
een keurig dorp met een
St. Pancratiusparochie van
prachtige
dorpsentree.
Tubbergen. Tot aan de
Keek de boom rondom het
Tweede Wereldoorlog droeg
jaar 1800 nog op als er iemen ieder jaar in de zomer
mand op een fiets langs
een mis op bij de Kroezekwam, vandaag wordt er
boom. Ieder jaar worden in
met een gangetje 80 kiloFleringen gedurende drie
meter per uur langs gedagen de volksfeesten gesjeesd. Er zijn ook dingen
houden, die men de Kroezevan toen, die zijn gebleboomfeesten noemt. Laten
ven. Zoals bijvoorbeeld
we hopen dat dit volgend
Landgoed Herinckhave al
jaar gewoon weer kan. Altijd
heette dat toen nog de Hof
mooi, van die tradities.
van Vlederinghe. In de
eeuwen daarna groeide de
havezate uit tot een groot
College van Tubbergen

Tubbergen officieel
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?
Fleringen,
Pleijhuisstraat 27

Project
het aanbouwen van een
praktijkruimte

Ingekomen
22-07-2021

Geesteren,
Vriezenveenseweg 76

het uitbreiden van
een bedrijfshal

23-07-2021

Harbrinkhoek, De Krön 8

het uitbreiden van
een bedrijfspand

21-07-2021

Tubbergen, Geelgors 5

het aanbouwen van een
praktijkruimte aan een woning

22-07-2021

Tubbergen, Kupersweg 5

het uitbouwen van een woning

24-07-2021

Tubbergen,
Hardenbergerweg 63

het bouwen van een woning
28-07-2021
met inwoning en het bouwen
van twee bijgebouwen t.v.v.
een bestaande woning met inwoning en bijgebouwen

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.

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 3 augustus 2021
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
Ingekomen
Albergen, Zenderseweg 3
het creëren van een opslagruimte
23-07-2021
Albergen, Zenderseweg 57

het realiseren van een autoreparatie
en servicebedrijf

26-07-2021

Tubbergen, Almeloseweg

het kappen van elf bomen

26-07-2021

het aanleggen van twee uitritten

22-07-2021

Vasse, Kloosterhof 25

nabij nr. 45

Albergen, Hofmaatsweg kadastraal het verplaatsen van een veldschuur
bekend sectie I nummer 6679

23-07-2021

Meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer
Voor het “oprichten of veranderen” van bepaalde categorieën van inrichtingen is geen
omgevingsvergunning vereist. Wel moet op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer vooraf een melding worden ingediend en moeten landelijk vastgestelde voorschriften
worden nageleefd. Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot deze bedrijven wel nog zogenoemde “maatwerkvoorschriften” vaststellen. Een melding is ingediend
voor een inrichting te:
Plaats, adres
Betreft:
Maatwerk?
Mander, Oosteriksweg 4
het veranderen van een bedrijf
nee

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.

