Tubbergen
voor u!
Dinsdag 17 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

Redactie:
Gemeente Tubbergen,
Team Communicatie
De ambtelijke organisatie
van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland werken
samen onder de naam:

Kijken en lezen
Voor een aantal van ons is het nog steeds vakantie, dus we
fietsen, wandelen en lezen lekker door. Ook hebben we het
‘Netflixen’ en beluisteren van podcasts ontdekt. Met name dat
laatste is zo ideaal. Tijdens het onkruid wieden, stofzuigen,
ramen lappen of gewoon in de luie stoel luisteren naar allerlei
gesprekken over interessante onderwerpen. Wethouder Trees
Vloothuis luistert graag naar podcasts van De Correspondent
en de Taalstaat. Kijken doet ze graag naar The Handmaid’s
Tale, omdat je daar ziet wat een totalitair regime met mensen
doet. Volgens haar komen in die serie alle menselijke eigenschappen in zo’n volledige hevigheid voorbij, dat het naast
spannend ook leerzaam is. Daarnaast houdt ze van Sorjonen,
The Bridge en The Fall. Allemaal series waarin hoofdpersonen
zeer afwijkend gedrag hebben.
Burgemeester Haverkamp
houdt meer van Schotse
en Britse series. Dalziel &
Pascoe is haar favoriet,
omdat met name Dalziel
zo’n bijzonder karakter
heeft. Dat geldt ook voor
de hoofdrolspeelster uit
Vera. Ook keek ze naar
The Crown en is nu bezig
met het laatste seizoen
van The Restaurant. Ook
weer series waarin het
menselijk karakter op een
mooie manier wordt blootgelegd. Luisteren naar
podcasts doet ze ook
graag. De laatste tijd is de
serie Het Keukentafelgesprek haar favoriet, omdat
daarin bestuurders en
raadsleden uit Twente in

Kunt u een financieel steuntje in de rug
gebruiken?
Is het (nog steeds) lastig om uw privé vaste lasten te betalen
omdat uw inkomen door de Coronacrisis is gedaald? Dan kunt u
hiervoor tot 1 november 2021 de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) aanvragen.

gesprek zijn over hun werk.
Gemeentesecretaris Jolande verdiept zich deze vakantie in de
geschiedenis. Om te beginnen met Suikerbastaard, een historische roman over Twentse Industriëlen en daarna is het
Pauperparadijs aan de beurt. Een lekker leesbaar, maar ook
heel interessant boek over een heel bijzonder aspect uit de
Nederlandse geschiedenis. Een experiment om arme en zwak
sociale mensen te heropvoeden in een werkkamp. Misschien
bezoekt ze naar aanleiding van het boek ook nog het Gevangenismuseum in Veenhuizen. De tweede helft van de vakantie
besteedt ze aan het lezen van historische romans die zich afspelen in Azië. Ze begint met Pachincko, een immigrantendrama dat zich afspeelt in Korea en Japan. Op aanraden van
een collega stopt ze ook Selma in haar vakantiekoffer. Hierin
wordt het waargebeurde levensverhaal beschreven van de
joodse Selma Vos die opgroeide in IJmuiden in tijdens de
Tweede
Wereldoorlog
aan de nazi’s wist te
ontkomen. Tijdens haar
studie in Cambridge ontmoette ze Chang Tsao,
de man van haar leven.
Na de geboorte van hun
kinderen Greta en Dop
bouwden ze een bestaan
op in het China van Mao.
Geen alledaagse boeken, maar wel heel geschikt om je er helemaal
in te verliezen. En dat is
uiteindelijk waar de vakantie voor is bedoeld.
Letterlijk of figuurlijk op
reis gaan en als herboren terugkomen.
College van
Tubbergen

Tubbergen officieel
Actualiteiten

De TONK is altijd een gift. Dus bent u in de financiële problemen gekomen als gevolg van de coronacrisis en voldoet u aan de voorwaarden?
Schroom dan niet en vraag de TONK aan!

Ingekomen aanvraag

Bent u benieuwd naar de voorwaarden of wilt u de
TONK-regeling aanvragen? Kijk dan op:https://www.tubbergen.nl/
tijdelijke-ondersteuning-noodzakelijke-kosten-tonk

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.

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

Ingekomen is onder meer een aanvraag: met betrekking tot:
Waar?
Wat en wanneer?
Tubbergen, Grotestraat/
outlet markt Tubbergen op
Almeloseweg
21 augustus 2021

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 17 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
Tubbergen, Grotestraat/
outlet markt Tubbergen op
Almeloseweg
21 augustus 2021
05-08-2021

E-mailservice “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.
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.

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide
procedure
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend. Het betreft
het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Hezingen, Brunninkhuisweg 2 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 heeft eerst een ontwerpbesluit
op de aanvraag ter inzage gelegen. De vergunning is ten opzichte van dit eerder bekend
gemaakte ontwerpbesluit ongewijzigd vastgesteld.
Met ingang van de dag na deze publicatie ligt het besluit met de bijbehorende stukken
gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Als
u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te
maken.
Met ingang van de dag na terinzagelegging kan gedurende 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, door eventuele belanghebbenden:
- die, voor zover van toepassing, het niet eens zijn met wijzigingen ten opzichte van
het ontwerpbesluit;
- die eerder een zienswijze hebben ingediend met betrekking tot het ontwerpbesluit;
- die er niets aan konden doen dat zij niet eerder zienswijzen hebben ingebracht.

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
Tubbergen, Grotestraat 34
het plaatsen van een keuken
09-08-2021

Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Als gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

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.

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
Tubbergen, Geelgors 5
het aanbouwen van een praktijk11-08-2021
ruimte aan een woning
Fleringen, Pleijhuisstraat 27

het aanbouwen van een praktijkruimte

05-08-2021

Albergen, Tunneloven 7

het bouwen van een dakopbouw op
een carport

12-08-2021

Omgevingsvergunningen; besluit intrekking of
wijziging, reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een of meer omgevingsvergunningen
in te trekken of te wijzigen. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders. Dat kan gedurende 6 weken na verzending aan de geadresseerde van het intrekkings- of wijzigingsbesluit. 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. Het gaat om:
Waar?
Project
Verzonden
Hezingen, Goudkampsweg 14 het intrekken van de vigerende Milieu06-08-2021
vergunning OBM en de vigerende Melding Activiteitenbesluit voor de inrichting

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.

