Tubbergen
voor u!
Dinsdag 31 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:

World Cleanup Day op 18 september 2021
Op zaterdag 18 september is het weer World Cleanup Day. Een
mooie gelegenheid om jouw omgeving zwerfvuilvrij te maken.
Wil jij ook in actie komen tijdens de World Cleanup Day?
Kijk dan snel op www.tubbergen.nl/world-cleanup-day naar
wat jij kunt doen.
Elk jaar organiseren gemeenten in Nederland de World Cleanup Day.
Ook Tubbergen doet al een aantal jaren mee! Je kunt al meedoen wanneer je een frisse neus haalt tijdens een opschoon-ommetje. Vraag je
familie, vrienden en buren hetzelfde te doen. Zo zorgen we voor zwerfvuilvrije straten waar je herfstkriebels van krijgt.
Meld je aan en ontvang een handige opruimset
Aanmelden voor de actie kan tot 10 september door een mail te sturen
naar afval@noaberkracht.nl. Vermeld bij aanmelding jouw naam,
adresgegevens, het aantal personen met wie je deelneemt en het aantal opruimsets dat je wilt aanvragen. Wij zorgen ervoor dat
een week van tevoren in het
gemeentehuis hesjes, prikkers, vuilniszakken en handschoenen
klaarliggen
en
halen het materiaal en zwerfvuil na afloop van de actie
weer bij jou op.
Vanwege corona is er geen
gezamenlijk start of eindpunt.
Iedereen gaat in z'n eigen
buurt op pad.

Gevonden en verloren voorwerpen
Verloren: gereedschap in koffer, kentekenplaat, portemonnee
Gevonden: -

Beoordeling
Herinnert u het zich nog van vroeger? Of je nu helemaal niet je best
had gedaan of juist keihard had gewerkt, het uitdelen van de schoolrapporten was toch altijd een spannend moment. Want dan werd
duidelijk waarin je goed was en waar je in de daaropvolgende periode nog wat harder je best op moest gaan doen.
Diezelfde spanning bekruipt ons steevast wanneer we de enveloppe
met de uitslag van de tweejaarlijkse verkiezing van de ‘MKB-vriendelijkste gemeente’ ontvangen. Deze prijs vormt de uitslag van het
grootste Nederlandse onderzoek naar het lokale ondernemersklimaat. Door middel van een lange vragenlijst worden ondernemers
gevraagd zich uit te spreken over onderwerpen als het beleid in hun
gemeente, de communicatie vanuit de gemeente en de hoogte van
de lokale lasten. Alle gemeenten in Nederland worden onderzocht en
krijgen een plek op de ranglijst.
Een aantal jaren geleden scoorden we met een 6,2 niet denderend.
Reden voor het toenmalige college om daaraan iets te doen. Uit een
aantal gesprekken met onze ondernemers over wat nodig zou zijn
om het ondernemersklimaat te verbeteren,
bleek een goede onderlinge communicatie één
van de belangrijkste speerpunten. Snel reageren op vragen en laten zien waarmee je bezig
bent, dat zou gewaardeerd worden. Daarmee
zijn we hard aan het werk gegaan. Met resultaat. Want dit jaar scoorden we een 7,5 op het
onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente 2020. Daar zijn we dolblij mee.

Maar dat betekent niet dat we nu achterover gaan leunen. We blijven
hard werken aan onze dienstverlening en hebben het concept ‘bedrijfsconsulent’ (de contactpersoon tussen ondernemers en de gemeente) inmiddels doorgetrokken naar allerlei afdelingen. We
hebben zorgconsulenten, contactpersonen Openbare Ruimte, evenementenconsulenten, sportconsulent, buur(t)mannen, buur(t)vrouwen en allen staan klaar om u te verder te helpen met vragen die u
bezig houden.
Behalve dat wij als gemeente beoordeeld worden door ondernemers,
vormen we zelf in feite ook een bedrijf. Sterker nog, met 360 werknemers zijn we eigenlijk best een grote waerkgever in onze gemeente. Groot is echter niet ons belangrijkste speerpunt. We willen
vooral graag een goede werkgever zijn, een organisatie waar mensen graag werken. Daarnaast willen we een afspiegeling zijn van
onze bevolking. Tot op heden lukt dat aardig. Want onze medewerkers bestaan uit een mix van jongeren en ouderen, mannen en
vrouwen, buitenlanders en autochtonen, hoog- en laagopgeleiden.
Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen in onze gemeente de
kans heeft op passend werk, dragen we daarnaast ook nog bij aan
IKBINDR. Iedereen die een zetje nodig heeft om
de stap te zetten naar scholing voor ander werk,
kan bij IKBINDR een persoonlijke cheque aanvragen om zijn of haar scholing te bekostigen. U krijgt
ondersteuning van een loopbaanconsulent van het
Leerwerkloket Twente of het Loopbaanstation.
Kortom, ziet u binnenkort weer eens een vacature
langskomen van onze gemeente, aarzel dan vooral
niet om te solliciteren!

College van Tubbergen

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 31 augustus 2021

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?
Geesteren, Kampboerlaan 6
wandeltocht op 17 december 2021
locaties Tubbergen, Vasse en
tussenliggend gebied
Tubbergen

Noaberfest op 4 en 5 september 2021
opritverkoop op 18 september 2021

Kennisgeving meerjarenvergunning
Voor onderstaande, regelmatig terugkerende activiteit is indertijd een vergunning verleend voor meerdere jaren. Binnenkort zal die activiteit weer worden uitgevoerd. Deze
mededeling is alleen informatief. Er is tegen deze mededeling geen bezwaar of beroep
mogelijk.
Waar?
Wat en wanneer?
Langeveen, Veldboersweg
concours De Molenruiters

Tubbergen

Verkeersbesluit voor het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Welveldstraat
t.h.v. huisnummer 45 (het laatste parkeervak naast de
groenstrook.) in Tubbergen

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders hebben een of meer verkeersbesluiten genomen. Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt door publicatie op de website:
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
Van 1 september 2021 vanaf 18.00 uur tot en met 4 september 2021 tot 13.00 uur zal het parkeerterrein aan de
Sportlaan worden afgesloten voor alle verkeer in verband met Streetsoccer

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 https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
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

Ontwerpverkeersbesluit
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een of meer verkeersbesluiten te nemen.
De stukken liggen vanaf vandaag gedurende twee weken ter inzage op het gemeentehuis.
Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak
te maken. Gedurende die termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling
zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders.
Waar?
Wat houdt het besluit in?
Vasse
Het voornemen een verkeersbesluit te nemen voor het
instellen van een parkeerverbod op de Hooidijk aan de
oostzijde van de rijbaan tussen huisnummer 12 en 19 in
Vasse.

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:
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Waar?
Albergen, Broekzijdeweg 15a

Project
het uitbreiden van een woning

Ingekomen
24-08-2021

Albergen, Calligrafiestraat
kadastraal bekend sectie H
nummer 8308

het kappen van een eik en het planten
van een kersenboom

24-08-2021

Albergen, Calligrafiestraat
kadastraal bekend sectie H
nummer 7649

het kappen van bomen

24-08-2021

Albergen, Looleeweg 12

het bouwen van een bijgebouw t.v.v.
een bestaand bijgebouw

23-08-2021

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
Fleringen, Oldenzaalseweg 142 het bouwen van een schuur
19-08-2021
Geesteren, Dorpsstraat 67

het aanpassen van een luifel

20-08-2021

Harbrinkhoek, Klösseweg 13

het bouwen van een schuur

25-08-2021

Ruimtelijk beleid
Vastgesteld wijzigingsplan “Buitengebied,
Hardenbergerweg 63 Tubbergen” en besluit vaststelling hogere grenswaarde “Buitengebied,
Hardenbergerweg 63 Tubbergen”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 17 augustus 2021 is vastgesteld:
het wijzigingsplan “Buitengebied, Hardenbergerweg 63 Tubbergen”.
Het wijzigingsplan maakt het vergroten van de woonbestemming mogelijk.
Het college van burgemeester en wethouders heeft daarbij op grond van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde vastgesteld om het overschrijden van de grenswaarde
door het vergroten van de woonbestemming mogelijk te maken.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het wijzigingsplan ligt met ingang van 1 september 2021
t/m 13 oktober 2021 ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor
eerst telefonisch een afspraak te maken met de receptie van het gemeentehuis. Binnen
deze termijn ligt ook het besluit hogere grenswaarde ter inzage.
U kunt het plan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op
deze website is het plan te raadplegen met behulp van het adres of met het planidentificatienummer NL.IMRO.0183.BUIWPHARDENBERGW63-VA01.

Het plan is eveneens digitaal in
www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.

te

zien

via

de

gemeentelijke

website

Beroep
Ingaande de dag na ter inzage legging kan gedurende een termijn van zes weken tegen
het bestemmingsplan beroep worden ingediend door belanghebbenden.
Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen
de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet
in werking voordat op het verzoek is beslist.
Vragen?
Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis. Voor inhoudelijke vragen of meer informatie kunt u contact opnemen dhr. N. Luttikhuis van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer
0546-628000.

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.

