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Postbus 30, 7651 CV
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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:

Wijzigingen in de
glasinzameling
gemeente Tubbergen
In de gemeente Tubbergen worden in de
maand oktober alle
glasbakken vervangen door nieuwe verzamelcontainers voor
glas.
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 (groen en bruin
glas) gescheiden aanbieden. Op sommige locaties staan twee glascontainers naast elkaar,
één voor blank en één voor gekleurd glas
(zoals bijvoorbeeld groen en bruin 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.

Het ROVA-Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur en op
zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur.

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
Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact op met het ROVAKlantcontactcentrum via telefoon (038) 427
37 77 of www.rova.nl/contact.

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:

De vlag uit
Hoera, de vlag kan deze week uit. Want woensdag wordt de
nieuwe kinderraad geïnstalleerd. Iets waar wij als college heel
blij mee zijn, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. We
hopen dat onze jeugdige raadsleden de politiek zó leuk vinden, dat ze zich ook later als ze groot zijn in willen zetten voor
onze gemeente. Maar ook nu vormt de kinderraad een waardevolle toevoeging aan ons gemeentebestuur. Want kinderen
kijken vaak op een hele andere manier naar de dingen dan
wij volwassenen. Waar wij soms best moeite hebben met onderwerpen als armoede, verkeer, veiligheid, natuur/
milieu/duurzaamheid en bedenken van activiteiten voor
oudere jeugd, kwam de kinderraad in de afgelopen raadsperiode vaak met verrassend mooie oplossingen over dit soort
onderwerpen. Wij wensen de
nieuwe kinderraad heel veel
succes voor hun komende
raadsperiode!
De vlag die we voor hen uithangen is niet zomaar een
vlag. Het is de nieuwe gemeentevlag die is ontworpen
door Sam Eerdman uit Geesteren. Een prachtig ontwerp
waarin de glinstering door
middel van strakke lijnen in de
vorm van een bouwsteen is
afgebeeld. Wanneer je die lijnen door zou trekken, kom je
op negen punten die verwij-

zen naar onze negen dorpen. De rechte lijnen vormen een
mooi contrast met de aren van ons gemeentelogo en versterken elkaar daardoor. Wij vinden het een prachtig ontwerp en
dat vond u ook. Want van de ruim 1500 stemmers die de ingezonden vlaggen hebben beoordeeld, koos ruim 70% voor
het ontwerp van Sam. Het is mooi om naast onze authentieke
gemeentevlag een moderne versie te hebben die past bij de
huidige tijd.
De vlag ging vorige week ook uit in Fleringen, waar met de
officiële opening van het project Herinrichting Entree Fleringen een grote wens van de inwoners is gerealiseerd. En eerlijk
is eerlijk, de aanpassingen van de entree bevorderen niet alleen de verkeersveiligheid, maar de nieuw aangelegde borders maken de dorpskern ook echt een stuk mooier. Waar ook
gevlagd had kunnen worden, was Reutum. Want nu de raad
unaniem akkoord ging met
de aankoop van perceel Ootmarsumseweg 363 komen er
in het dorpje aan de rand van
de Reutumer es weer mogelijkheden voor woningbouw.
Deze kavels zijn met name
bedoeld voor starters en
daarmee is de cirkel rond.
Want door starters de mogelijkheid te bieden om te blijven wonen in Reutum, bouwt
het dorp ook weer aan haar
toekomst.
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Blijf op de hoogte van het nieuws uit Tubbergen!

Gevonden en verloren voorwerpen
Verloren: leesbril, kentekenplaat, 2 gehoortoestellen, portemonee
Gevonden: 2 fietsen

Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram

Tubbergen officieel

Omgeving en milieu
Aanvraag omgevingsvergunning

Actualiteiten
Ingekomen aanvraag

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,
het kappen van twee dode eiken
09-09-2021
nabij Het Kleine Krikhaar 1
Tubbergen sectie K nr. 9046

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,
ontheffing stookverbod
Vriezenveenseweg 103

Harbrinkhoek, Walboersweg 64 het bouwen van een vrijstaande
garage met carport

15-09-2021

Manderveen, weiland nabij
Manderveenseweg 44

Mander, Uelserweg
sectie C nr. 3155

het kappen van twee eiken

14-09-2021

Manderveen,
Manderveenseweg nabij
nr. 59 sectie B nr. 5090

het aanleggen van een inrit

15-09-2021

Tubbergen,
Oude Almeloseweg 1

het verbouwen van een woonboerderij
tot mantelzorgwoning

13-09-2021

Vasse, Beekzijdeweg 31

het renoveren van een kippenhok

15-09-2021

Jaba Manderveen op 25 september 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, Weversweg
Autocross Albergen
09-09-2021
Geesteren, Iemenhofweg 6

ontheffing stookverbod
t/m 15 september 2024

15-09-2021

Geesteren,
Vriezenveenseweg 103

Ontheffing stookverbod t/m
10 september 2024

10-09-2021

Manderveen, weiland nabij
Manderveenseweg 44

Jaba Manderveen op 25 september 2021

15-09-2021

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

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. Bricori
25-05-2000 Vermolenweg 20 rc04
14-09-2021
7678 TL Geesteren

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.

Geesteren, Veeneggeweg 25

het realiseren van een bijgebouw

14-09-2021

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
Geesteren,
het verbouwen van een woning
15-09-2021
Vriezenveenseweg 14
Harbrinkhoek, Voshaarsweg 1

het bouwen van een kapschuur en
carports/berging

10-09-2021

Ontwerp- omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen.
Het betreft het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Haarle, Snoeymansweg 6
het bouwen van een vleesveeschuur
De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is van toepassing. Daarom is nu eerst een ontwerpvergunning opgesteld. Dit ontwerp ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter
inzage in het gemeentehuis Die termijn van 6 weken gaat in op de dag na de datum van
deze publicatie. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken.
Het is de bedoeling om af te wijken van het bestemmingsplan met toepassing van artikel
2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3°, van de Wabo. Daarom kunt u de stukken ook digitaal inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website
www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen .
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen
naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen.
Het betreft het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Geesteren, Hamveldsweg 6
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets, het wijzigen van dieraantallen
De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is van toepassing. Daarom is nu eerst een ontwerpvergunning opgesteld. Dit ontwerp ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter
inzage in het gemeentehuis Die termijn van 6 weken gaat in op de dag na de datum van
deze publicatie. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken.
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Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen
naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Wie nalaat om tijdig
een zienswijze in te brengen, kan later niet alsnog beroep instellen als het definitieve
besluit is genomen.

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.

