Tubbergen
voor u!
Dinsdag 7 september 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:

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 (TijdelijkeOndersteuning Noodzakelijke Kosten) aanvragen.
Voor wie is de TONK?
U komt in aanmerking voor de TONK wanneer u door de Coronamaatregelen een lager inkomen heeft dan voor de Coronacrisis. Voorwaarde is wel dat u een onvoorziene onvermijdelijke inkomensdaling
als gevolg van de coronacrisis heeft van 30% ten opzichte van de
periode voor de coronacrisis en daardoor de noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunt betalen. Andere regelingen moeten niet of onvoldoende hulp bieden. Ook inwoners die nu weer volop aan de slag zijn,
kunnen recht hebben op de TONK indien zij in de voorgaande periode
aan de voorwaarden hebben voldaan. In Tubbergen maken al enkele
inwoners en ondernemers van deze tijdelijke regeling gebruik. Als uw
aanvraag voor 1 november 2021 bij ons binnen is dan wordt deze nog
in behandeling genomen.
Gift
De TONK is altijd een gift. Als de aanvrager het formulier juist invult
en voldoet aan de voorwaarden, hoeft er niets te worden terugbetaald.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over de TONK-regeling of wilt u deze vorm van
bijzondere bijstand aanvragen? Kijk dan op www.tubbergen.nl onder
werk, bijstand, uitkeringen en schulddienstverlening of neem telefonisch contact op via 0546-541789.

Gevonden en verloren voorwerpen
Verloren: pasje, dubbele fietstas met inhoud
Gevonden: -

Vrijwilligers

en hun werkzaamheden variëren van boodschappen doen of
schoonmaken tot een groot deel van de verzorging van een
persoon. Waar een ‘gewone’ vrijwilliger rustig een keer kan
overslaan of op vakantie gaan, is dat voor mantelzorgers minder eenvoudig. Gelukkig realiseren steeds meer mensen zich
dit en zijn er inmiddels ook vrijwilligers die mantelzorgers ondersteunen, zodat zij er af en toe even uit kunnen. Een prachtig staaltje noaberschap.

De Overijsselse Vrijwilligersprijs is in aantocht. Een mooi initiatief, want vrijwilligers zijn goud waard. In vergelijking met
andere gemeenten is in onze gemeente een enorm aantal vrijwilligers actief. Op de vraag van de provincie of ook de gemeente Tubbergen vrijwilligers wilde nomineren voor de
Overijsselse Vrijwilligersprijs reageerden wij dan ook positief.
Zo’n verkiezing is een heel proces. De Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) verzamelt genomineerden, waaruit In de komende periode worden er weer voorzichtig wat meer
activiteiten georganiseerd.
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World Cleanup Day op 18 september 2021

Wijzigingen in de glasinzameling
gemeente Tubbergen

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?

In de gemeente Tubbergen worden in de maand oktober alle glasbakken
vervangen door nieuwe verzamelcontainers voor glas.

Kijk dan op
www.tubbergen.nl/world-cleanup-day naar wat jij kunt doen.

Wat gaat er veranderen?
Alle glascontainers in de gemeente worden vervangen. Per glascontainer duren de werkzaamheden ongeveer 1 á 2 werkdagen. In de nieuwe glascontainers kunt u blank en gekleurd glas gescheiden
aanbieden. Op sommige locaties staan twee glascontainers naast elkaar, één voor blank en één voor bont
glas. Op andere locaties wordt een duo glascontainers geplaatst. Bij deze containers is door middel
van een gekleurde ring om de inwerpopening aangegeven voor welk soort glas deze is bedoeld.
Een lekker drankje dankzij goed gescheiden glas
Veel dranken en voedingsmiddelen zijn verpakt in
glazen flessen en potten. Door blank en gekleurd
verpakkingsglas gescheiden in te zamelen kan het
oneindig hergebruikt worden. Dat is echt terugwinnen! Glas kunnen we recyclen tot bijvoorbeeld
nieuwe flessen en potten. Blank glas wordt weer
blank glas en gekleurd weer gekleurd, daarom is
scheiden op kleur erg belangrijk. Door zoveel mogelijk glas te recyclen, hoeft minder
nieuw glas geproduceerd te worden, waardoor grondstoffen worden bespaard.
Gescheiden glas blijft gescheiden
Het gescheiden glas wordt tegelijk in één inzamelvoertuig opgehaald. De inzamelvoertuigen voor glas zijn voorzien van een laadbak met tussenschotten. Het ingezamelde blank en gekleurd glas komt in de vrachtwagen in aparte afgescheiden ruimten
terecht.
Wilt u meer weten over de verwerking van het apart ingezamelde glas, bekijk dan
het filmpje op: www.rova.nl/glas (https://youtu.be/v2w_vRNigaE)
Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact op met het ROVA-Klantcontactcentrum via telefoon (038)
427 37 77 of www.rova.nl/contact. Het ROVA-Klantcontactcentrum is op werkdagen
bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur.

Nieuw: inloopspreekuur voor reizen
met het OV
Nu het reizen met het openbaar vervoer niet alleen meer voor noodzakelijke
reizen geldt, starten de OV-ambassadeurs weer met inloopspreekuren op locatie. Tijdens deze inloopspreekuren geven OV-ambassadeurs senioren uitleg over het reizen met trein en bus.
Want reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Om
langer zelfstandig te kunnen reizen, bieden OV-ambassadeurs, vrijwilligers die ook
55+ zijn, de mogelijkheid om vragen over het openbaar vervoer te stellen.
Waar:
Wanneer:
Hoe laat:

Bibliotheek Tubbergen, Raadhuisplein 4, Tubbergen
dinsdag 14 september 2021
14.00 – 15.30 uur

Naast de fysieke inloopspreekuren kan men ook gebruik blijven maken van het telefonisch spreekuur. Op doordeweekse ochtenden en op enkele vaste middagen en
avonden zitten OV-ambassadeurs klaar om telefonisch of via beeldbellen OV-vragen
te beantwoorden.
Beschikbaarheid telefonische spreekuren
Heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur en bel 038 – 303 70 10.
Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
Dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.00 uur
Maandag en woensdag van 18.30 tot 20.00 uur
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!
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Tubbergen officieel

Omgeving en milieu

Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de gemeenteraad
De gemeenteraad komt in een openbare raadsvergadering bijeen op dinsdag 14 september 2021 om 19.30 uur, in de raadszaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen. In verband met de corona-maatregelen kunnen we geen publiek ontvangen. De
vergadering wordt live uitgezonden via bestuur.tubbergen.nl. Het is mogelijk dat er onderwerpen aan de voorlopige agenda worden toegevoegd of daarvan worden afgevoerd.
De meest actuele agenda vindt u op de gemeentelijke website www.tubbergen.nl, onder
Gemeenteraad ->vergaderingen (https://bestuur.tubbergen.nl/).
Agenda
1.
Opening.
2.
Mededelingen vanuit de raad.
3.
Onderzoek geloofsbrieven, advisering en besluitvorming omtrent toelating te
benoemen raadsleden.
4.
Beëdiging en installatie raadsleden.
5.
Benoemingen presidium en auditcommissie.
6.
Vaststellen agenda.
7.
Mededelingen vanuit het college.
8.
Vragenuurtje.
9.
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 6 juli 2021.
10. Vaststellen lijst ingekomen stukken.
Hamerstukken
11. Concept leverings- en verwerkingsovereenkomst huishoudelijk afval Twence.
12. Aankoop grond en opstallen Reutum.
13. Het Omgevingshuis: uitgangspunten voor de transitie van het huidige omgevingsrecht naar het omgevingshuis.
14. Intrekking verordening belangenbehartiging arbeidsinpassing en inkomensvoorziening gemeente Tubbergen.
Bespreekstukken
15. Ontwerp provinciaal inpassingsplan Springendal en Dal van de Mosbeek.
16. Bestemmingsplan ‘Buitengebied, Delmaweg 14, Ketnerweg 2, Kapsweg 46’.
17. Bestemmingsplan ‘Buitengebied Voortsweg Ong. - Oldenzaalseweg 75 RvR’.
18. Procesvoorstel routekaart wind en zon.
19.
20.

Rondvraag.
Sluiting.

Actualiteiten

Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure. Er moet in principe binnen acht 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
Langeveen, Heidehof 7
het uitbreiden van een woning
26-08-2021
Tubbergen, E. van Weemselstraat 10

het bouwen van een nokverhoging op het 27-08-2021
dakkapel en de voorgevel van een woning

Tubbergen, Hardenbergerweg 63

het kappen van 2 eiken

01-09-2021

Vasse, Denekamperweg 177

het bouwen van een overkapping t.b.v.
het plaatsen van zonnepanelen

29-08-2021

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?
Project
Ingekomen
Reutum, Reutummerweg
het kappen van een eik
20-06-2021
nabij huisnummer 65
Tubbergen, Kupersweg /
Het kappen van 6 eiken en het herplanten 02-05-2021
Denekamperweg
van 100 struiken

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?
Albergen,
het veranderen van een bedrijf, het
Nee
Schopmansweg 2 en 2a
beëindigen van de pluimveetak en de
rundveetak wordt vergroot door
bestaand ligboxenstal te vergroten

Kennisgeving concept-saneringsprogramma
diverse straten gemeente Tubbergen

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, Sportlaan
Rotary Streetsoccer Toernooi
Geesteren, Veeneggeweg 20

ontheffing stookverbod

Tubbergen, Hattinkstraat 2

Het organiseren van een openluchtdienst op
12 september 2021

Reutum, Ikinkstraat 7

ontheffing geluidhinder t.b.v. bruiloft van 3 tot en met
4 september 2021 01.00 uur

Tubbergen

ontheffing zelfrijdende landbouwvoertuigen

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 zes weken na de verzending aan de aanvrager.
Het betreft:
Waar?
Wat en wanneer?
Verzonden
Tubbergen, Sportlaan
Rotary Streetsoccer Toernooi
26-08-2021
Geesteren, Veeneggeweg 20

ontheffing stookverbod

Reutum, Ikinkstraat 7

ontheffing geluidhinder t.b.v. bruiloft van 31-08-2021
3 tot en met 4 september 2021 01.00 uur

Tubbergen

ontheffing zelfrijdende landbouwvoertuigen

26-08-2021

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

Aanvraag omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
Het concept-saneringsprogramma diverse straten gemeente Tubbergen
Vanuit de wet geluidhinder (Wgh) is er een wettelijke verplichting voor de sanering van
verkeerslawaai. Woningen waarvan de gevels op 1 maart 1986 een geluidbelasting hadden van meer dan 60 dB(A) door wegverkeerslawaai en die bij het Ministerie gemeld zijn
via de zogenaamde A-, B-lijst of Eindmeldingslijst komen in aanmerking voor het saneringsprogramma. In de gemeente Tubbergen gaat het om 58 woningen waarvan een
groot deel ligt aan provinciale wegen.
Het saneringsprogramma diverse straten Tubbergen is in de collegevergadering van 31
augustus 2021 in concept vastgesteld. In het concept-saneringsprogramma zijn de maatregelen overwogen en is de hoogte van de in de toekomst te verwachten geluidbelastingen (prognose 2030) op de woning vastgesteld. Met deze vastgestelde geluidbelasting is
bepaald of de woning een mogelijke saneringswoning is en in aanmerking kan komen
voor gevelmaatregelen.
Ter inzage
De papieren exemplaren van het concept-saneringsprogramma diverse straten gemeente
Tubbergen ligt met ingang van 8 september 2021 gedurende zes weken voor een ieder
ter inzage. De bewoners van de betreffende woningen zullen per brief geïnformeerd worden wanneer het concept-saneringsprogramma ter inzage ligt.
Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak
te maken met de receptie van het gemeentehuis.
Zienswijze
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen tegen het concept-saneringsprogramma diverse straten gemeente Tubbergen moeten worden gericht aan het
college van Burgemeester en wethouders postbus 30, 7650 AA Tubbergen. Schriftelijke
zienswijzen dienen voor het einde van de termijn te worden ingediend dan wel per post
te zijn bezorgd. Mondelinge zienswijzen kunt u binnen bovengenoemde termijn indienen
nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met mevr. D. Brouwer van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000. Ook voor vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon contact opnemen.
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 met mevr.
D. Brouwer van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer
0546-628000.
urgemeester en wethouders voornoemd
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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.

