Tubbergen
voor u!
Dinsdag 3 augustus 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

Huisdier
Onze gemeente staat bekend als een echte paardengemeente. Daarom zijn we blij dat deze week de Tubbergse
Men- en Ruiterdagen weer worden gehouden. Drie dagen lang
kunnen menners en ruiters genieten van drie prachtig, grotendeels over onverharde wegen, lange zandpaden, kleine
landweggetjes en kronkelige bospaden uitgezette tochten
door ons prachtige coulisselandschap. Met hier en daar zelfs
een uitstapje over de grens. Wie van paardrijden houdt én
van de natuur, kan dit evenement niet overslaan. Bij het zien
en horen over onze paardenevenementen bekruipt ons altijd
een vaag gevoel van spijt. Wat is het jammer dat wij als gemeentebestuur van een paardengemeente de paardrijkunst
zelf niet machtig zijn. Nou
ja, op wethouder Volmerink
na dan, hij heeft in zijn
jonge jaren regelmatig gereden. En dat deed hij niet
onverdienstelijk.
Al pratende beloofden burgemeester Haverkamp en
wethouder Berning daarom
bijna dat ze zich zouden inspannen om de rijkunst
ook machtig te worden. Net
op tijd realiseerden ze zich
dat belofte schuld maakt.
En omdat zij streven naar
een schuldenvrij leven, besloten zij er maar niets
over te zeggen, maar te
vertellen over de vele kilo-

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

meters die zijn in de afgelopen weken lopend en fietsend hebben doorgebracht. De wereld ziet er misschien mooier uit
vanaf een deinende paardenrug, maar wandelschoenen en
fietsen hebben geen ruimte en voer nodig en produceren geen
mest. Dus een stuk praktischer dan paardrijden is dat wel.
Voor een dier moet je bovendien veel tijd en aandacht hebben.
Wat dat laatste betreft is het te hopen dat thuiswerken nog
heel lang normaal blijft. Want het schijnt dat er nog nooit zoveel honden en katten zijn verkocht als in de afgelopen anderhalf jaar. Voor prijzen waarvan je stijl achterover staat.
Jonge katjes voor 700 euro, jonge hondjes voor minimaal het
dubbele. Maar dan heb je ook een vriend voor het leven. En
als het gaat om een hond,
heb je meteen een goede
reden om elke dag minimaal
één flinke wandeling te
maken. Bovendien hebben
huisdieren meer voordelen.
Zo kunnen ze ook helpen om
stress te verminderen, de
bloeddruk laag te houden en
het gelukshormoon endorfine aan te maken. Kortom,
laten we het thuiswerken
nog maar een poosje in ere
houden. Dan blijven mensen
in conditie en alle huisdieren
gelukkig.

College van Tubbergen

Gevonden en verloren voorwerpen
Verloren: horloge
Gevonden: kentekenplaat
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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?
Albergen, Weemselerweg 3

Wat en wanneer?
Houtdorp Albergen op 18 en 19
augustus 2021

Tubbergen, Molenstraat 20

het plaatsen van een puincontainer in de
periode van 16 t/m 23 augustus 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
Albergen, Weemselerweg 3
Houtdorp Albergen op
04-08-2021
18 en 19 augustus 2021
Tubbergen, Molenstraat 20

het plaatsen van een puincontainer in de periode van
16 t/m 23 augustus 2021

03-08-2021

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 10 augustus 2021

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders hebben een of meer verkeersbesluiten genomen. Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt door publicatie te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de datum van de
publicatie bezwaar maken tegen een verkeersbesluit bij burgemeester en wethouders:
Waar?
Wat houdt het besluit in?
Tubbergen
Op zaterdag 21 augustus 2021 van 07.00 uur tot
19.00 uur is een gedeelte van de Grotestraat en
Almeloseweg (tussen Waldeckstraat en Grotestraat)
afgesloten voor alle verkeer in verband met Outlet
Tubbergen.

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:
Waar?
Project
Ingekomen
Geesteren, Weitemansweg 26a
het kappen van een eik en het
03-08-2021
aanleggen van een uitrit

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?
Fleringen, Oldenzaalseweg 142

Project
het bouwen van een schuur

Ingekomen
09-06-2021

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?
Reutum, Ootmarsumseweg 326
het bemalen van de bodem
nee

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.

