Tubbergen
voor u!
Dinsdag 14 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:

Tubbergen Beweegt!
Tubbergen Beweegt! Dat is de titel van
het sportakkoord van de Gemeente Tubbergen waaraan meer dan 150 partijen
hebben meegewerkt. Dit zijn natuurlijk de
sport/beweegaanbieders, maar ook het
onderwijs, de welzijn- en gezondheidssector, het bedrijfsleven, etc. Samen zetten zij zich in met als doel dat iedereen in
onze gemeente met plezier kan sporten
en bewegen.
Er is een kopgroep, ‘het Elftal’, geformeerd dat de kar trekt. Zij hebben een
uitvoeringsplan opgesteld met daarin de
ambities en doelen waaraan ze willen
werken, samen met verenigingen, onderwijs, ondernemers en inwoners. Zo zijn er
verschillende trainingen voor verenigingen met betrekking tot
bestuur, trainers, sponsoring, sportkantine, ect. Verder beheert
het Elftal het uitvoeringsbudget. Goede initiatieven die passen
bij de ambities van Tubbergen Beweegt, kunnen met behulp van
een bijdrage uit dit budget opgezet worden.

Gevonden en verloren voorwerpen
Verloren: armband, zonnebril
Gevonden: zonnebril

Hondenpoep opruimen!
We willen toch allemaal schone stoepen en nette groenstroken?
Ruim daarom de poep van uw hond op. Samen houden we Tubbergen schoon!
Dat hondenpoep niet wordt opgeruimd is een grote ergernis van veel inwoners. Ruim daarom de poep van uw viervoeter op. Hondenpoep is niet
alleen vies en onhygiënisch, het is in bepaalde gevallen ook een risico
voor de gezondheid van mens en dier. De opruimplicht geldt binnen de
bebouwde kom, maar ook daarbuiten. Hondenpoep kan een parasiet bevatten die gevaarlijk is voor koeien. Die kan in het voer belanden, waardoor de koeien een miskraam of vroeggeboorte kunnen krijgen.

Bent u benieuwd wat Tubbergen Beweegt allemaal in beweging
zet? Blijf op de hoogte via hun facebookpagina:
www.facebook.com/tubbergenbeweegt.
Meer informatie over het sportakkoord en de uitvoering vindt u
ook op www.tubbergen.nl/beweeg-en-sportakkoord.

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:

Eropuit!
De scholen zijn weer begonnen en de meeste mensen zijn
weer aan het werk. Maar er zijn in de komende periode nog
genoeg activiteiten om het vakantiegevoel nog een beetje
vast te houden. Zo kan vanaf deze week de Boerenopstand
fietsroute gefietst worden. Een mooie tocht waarbij te zien is
wat het effect van ruilverkaveling is op het landschap. Routekaartjes hiervoor zijn onder andere verkrijgbaar bij ’t Oale
Roadhoes waar ook de expositie ‘Boerenopstand, tot Tubbig
en niet verder’ te bekijken is.

dat niet voor glaskunst. Wie na het fietsen van de Boerenopstandtocht en de Elephant Parade de smaak te pakken heeft,
kan op de website van Glasrijk een maar liefst 93 kilometers
tellende fietsknooppuntentocht downloaden. Deze tocht voert
langs 14 permanente glaskunstwerken in onze gemeente. Bij
elk kunstwerk wordt een uitleg gegeven. Het is verbazingwekkend hoeveel kanten je uit kan met glas. Het is afwisselend
glad en ruw, transparant en ondoorzichtig, breekbaar of juist
keihard en in al die verschillende vormen te bewonderen in
de vrije natuur.

Een heel ander soort tocht, maar minstens zo zinvol is de zogenaamde ‘schouw’ van het gehandicaptenplatform. Zij beLiefhebbers van kunst, wilde dieren en een goed verhaal kunzoeken alle openbare gebouwen in onze gemeente om te
nen binnenkort hun hart ophalen tijdens de Elephant Parade
ervaren of deze voldoende toegankelijk zijn voor mensen die
Twente, die ook voert door Tubbergen, Vasse, Langeveen en
slechtziend of moeilijk loBruinehaar, Albergen en Harpend zijn. Ook winkeliers in
brinkhoek. In elk van die dorde kern van Tubbergen
pen is straks een olifant te
gaan aan de gang met het
vinden, allemaal met hun
zo toegankelijk mogelijk
eigen verhaal. We hebben ons
maken van het centrum.
laten vertellen dat een deel
Zij kunnen meedoen aan
van de parade door vrachtproeen pilot, waarmee zij een
blemen vanuit Azie niet op tijd
advies krijgen over hoe zij
aan zal komen. Gelukkig
hun winkel nog toegankelijwordt ook in Luxemburg een
ker kunnen maken. Mooi
Elephant Parade gehouden.
dat we ook op deze manier
De olifanten die daar nu
aan onze gastvrijheid werstaan, zullen straks naar Tubken.
bergen komen.
Waar de olifanten maar
slechts op doorreis zijn, geldt

College van Tubbergen
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We zoeken het tot op de bodem uit

De bodem staat centraal tijdens Twente
Ondersteboven
Je staat er niet dagelijks bij stil, maar onze bodem is cruciaal voor ons leven. Daar
onder onze voeten ligt de basis. Planten, dieren en water vinden hier hun weg. Ook wij
als mensen gebruiken de bodem voor bijvoorbeeld het verbouwen van ons voedsel en
om op te wonen. Dagelijks zijn velen van ons op de één of andere manier betrokken
bij onze bodem.
Tijd om er eens samen bij stil te staan! Wat maakt onze bodem bijzonder? Wat heeft
het ons te bieden? En hoe kunnen we de bodem zo goed mogelijk koesteren en benutten, zodat ook volgende generaties kunnen genieten van onze ondergrond?
Alles komt aan bod tijdens het bodemcongres Twente Ondersteboven op donderdag 14 oktober van 10.15 tot 17.00 uur in de Grolsch Veste in Enschede.
Een initiatief van Mineral Valley Twente, Onder Twente en Twents waternet.
Beleef deze dag mee!
Twente Ondersteboven
Twente Ondersteboven is het congres voor iedereen te maken
heeft met en zich betrokken voelt
bij de Twentse bodem. De ondergrond bepaalt voor een groot deel
wat bovengronds mogelijk is. De
komende jaren staan we voor
grote opgaven én uitdagingen
voor het gebruik ervan.
Kennis en krachten bundelen,
over de grenzen van elkaars beleidsvelden heen kijken en opgaven met elkaar verbinden is
hierbij van groot belang. Daarom
staat donderdag 14 oktober geheel in het teken van de bodem.
Met interessante workshops, lezingen, netwerkmogelijkheden en
een informatiemarkt.

Het programma
Ga mee op ontdekkingsreis door de bodem samen met weerman Dennis Wilt uit Borne.
Doe mee met workshops waarbij de thema’s klimaat, landbouw, wonen en energie centraal staan, neem een kijkje op de informatiemarkt en laat je inspireren door interessante sprekers. Kortom; zoek het samen met ons tot de bodem uit en meld je aan voor
Twente Ondersteboven. Dat kan via het aanmeldformulier op www.twenteondersteboven.nl Het programma op de website wordt in de loop van de weken steeds verder aangevuld.
Blijf op de hoogte via onze op Facebook, Twitter en LinkedIn en
schrijf je in voor de nieuwbrief.
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Tubbergen officieel

Waar?
Reutum, Ikinkstraat 5

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?
Albergen, Weversweg
het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens
Autocross Albergen op 19 september 2021
Albergen, Weversweg, perceel kamperen tijdens Autocross Albergen op
TBG02, nr. 5092
18 september 2021
Fleringen, weiland aan de
Ootmarsumseweg

Rockpodium - Kroescontrol Fleringen op 17, 18 en 19
september 2021

Geesteren, Iemenhofweg 6

ontheffing stookverbod

Vasse

Herfsttintentocht op 10 oktober 2021

Project
het bouwen van een woning

Ingekomen
03-09-2021

Tubbergen, De Bloemenesch
het bouwen van een twee onder
kavel 34 en 35 kadastraal
één kap woning
bekend sectie L nummer 7250

02-09-2021

Tubbergen, de Bloemenesch
het bouwen van een twee onder
kavel 36 en 37 kadastraal
één kap woning
bekend sectie L nummer 9042

02-09-2021

Tubbergen, de Bloemenesch
het bouwen van een twee onder
kavel 38 en 39 kadastraal
één kap woning
bekend sectie L nummer 9042

02-09-2021

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
Mander, Veendijk, kadastraal
het aanleggen van 25 camperplaatsen
20-07-2021
bekend sectie C, nr. 2804

Geweigerde omgevingsvergunning

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, Weversweg
het schenken van zwak-alcoholhoudende 07-09-2021
dranken tijdens Autocross Albergen
op 19 september 2021
Albergen, Weversweg,
perceel TBG02, nr. 5092

kamperen tijdens Autocross Albergen op
18 september 2021

07-09-2021

Fleringen, weiland aan de
Ootmarsumseweg

Rockpodium - Kroescontrol Fleringen
op 17, 18 en 19 september 2021

07-09-2021

Geesteren, Iemenhofweg 6

ontheffing stookverbod t/m 3 september
2023

06-09-2021

Voornemen uitschrijving uit de
basisregistratie personen
Als iemand niet meer woont op het adres waar hij/zij is geregistreerd, kunnen burgemeester en wethouders op grond van artikel 2.22 van de Wet basisregistratie personen
deze persoon uitschrijven als zijnde “vertrokken uit Nederland”.
Uitschrijving kan tot gevolg hebben dat men geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kan aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of andere vorm
van een uitkering of financiële ondersteuning, kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan
het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om altijd op het juiste
adres ingeschreven te staan.
Voordat burgemeester en wethouders iemand uitschrijven, maken zij hun voornemen
daartoe bekend. Belanghebbenden kunnen dan gedurende vier weken na die bekendmaking hun zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Dat kan schriftelijk of
mondeling via het Klant Contact Centrum op het gemeentehuis. Burgemeester en wethouders zijn voornemens om uit te schrijven uit de basisregistratie personen:
Voorletter(s) en naam Geboren
Adres van registratie Uitschrijving per:
J.A. Brüggink
05-02-1977 Weuststraat 13
02-09-2021
Langeveen

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.

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:

Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure een omgevingsvergunning geweigerd. Tegen deze weigering kunnen
belanghebbenden schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ingediend binnen 6 weken, ingaande de dag
na verzending aan de aanvrager van het besluit tot weigering.
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning geweigerd voor:
Waar?
Project
Verzonden
Geesteren, Ossendijk 13
het aanleggen van een in/uitrit
07-09-2021

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?
Langeveen, Witteweg 20
Het veranderen van een bedrijf:
Nee
uitbreiden bestaande ligboxenstal,
wijzigen van dieraantallen en diersoorten,
verwijderen stal D en in gebouw E geen
dieren meer gehouden

Ruimtelijk beleid
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Oldenzaalseweg 129 Fleringen” en ontwerp-beeldkwaliteitsplan “Rood voor rood” (Gemeenteblad)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
Het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, Oldenzaalseweg 129 Fleringen”.
Het ontwerp-bestemmingsplan maakt het mogelijk om een rood voor rood project uit te
voeren. Op het perceel wordt ruim 1.000m² landschap ontsierende bebouwing gesloopt
en geïnvesteerd in ruimtelijke kwaliteit. Hiervoor kan ter plekke één compensatiewoning
gerealiseerd worden.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 15 september 2021 gedurende zes weken voor een ieder 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. 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.BUIBPOLDENZW129-OW01. Het plan is
eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijkeplannen.
Zienswijze
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht
aan de gemeenteraad, postbus 30, 7650 AA Tubbergen en 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 de heer B. Prins van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het
telefoonnummer 0546-628000. Ook voor vragen of nadere informatie kunt u met deze
persoon contact opnemen.
Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat ter inzage ligt:
Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan “Rood voor rood”.
In het gemeentelijk welstandsbeleid is nog geen rekening gehouden met de nieuwe functie van het gebied. Daarom is er een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Het beeldkwaliteitsplan
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dient ter vervanging van de welstandsparagraaf van het gemeentelijke welstandsbeleid.
De welstandsnota bevat basisvoorwaarden waaraan bouwaanvragen op welstandsaspecten worden getoetst. De gemeenteraad dient daarvoor overeenkomstig het bepaalde in
artikel 12a van de Woningwet deze aanvullende criteria vast te stellen waarvan de essentie in de welstandsnota wordt opgenomen.
Het beeldkwaliteitsplan beschrijft wenselijke verschijningsvormen en materialisering van
de te bouwen gebouwen door criteria te geven voor typologie, volume, detaillering en
materiaal- en kleurgebruik.
Ter inzage
Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het ontwerp-bestemmingsplan ter
inzage vanaf 15 september 2021. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken met de receptie van het gemeentehuis.
Ook is het beeldkwaliteitsplan te raadplegen via www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Inspraak
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzagelegging kan een ieder mondeling of schriftelijk een inspraakreactie naar voren brengen tegen het ontwerp beeldkwaliteitsplan.
Schriftelijke inspraakreacties moeten worden gericht aan de gemeenteraad, postbus 30,
7650 AA Tubbergen en dienen voor het einde van de termijn te worden ingediend dan
wel per post te zijn bezorgd. Mondelinge inspraakreacties kunt u binnen bovengenoemde
termijn indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met de heer B. Prins 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 via het telefoonnummer 0546-628000. Voor inhoudelijke vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer B. Prins van het organisatieonderdeel Fysieke
leefomgeving.
Burgemeester en wethouders voornoemd.

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: 0546628000 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.

