Tubbergen
voor u!
Dinsdag 28 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:

Denk mee!
Ja, u ziet het goed. Onze wekelijkse column heeft een nieuwe
uitstraling. Want zo af en toe is het goed om iets te veranderen.
Zo zijn we ook begonnen aan een nieuw proces, waaraan we de
komende weken met u willen samen werken. Het zal u vast niet
zijn ontgaan dat het Glashoes vlak voor de zomer ‘on hold’ is
gezet. Maar toch moet er wat gebeuren om het centrum van het
dorp Tubbergen levendig te houden voor de toekomst.
We hebben daarbij te maken met een paar grote opgaven. Ten
eerste heeft een aantal maatschappelijke en culturele organisaties aangegeven meer en beter samen te willen werken. Daarvoor hebben zij vierkante meters nodig. Daarnaast is er vanuit
de samenleving al jaren de roep om meer levendigheid op het
Raadhuisplein en in het centrum. En tot slot, ook niet onbelangrijk, willen we investeren in een efficiënte en duurzame werkruimte voor de ambtenaren en het
gemeentebestuur, want het oude
gemeentehuis is echt helemaal op.
Daarnaast is het ook hoog tijd om
de omgeving van de Verdegaalhal
opnieuw in te richten. We gaan
daarom veel breder kijken dan tot
nu toe gedaan is en nemen beide
locaties hierin mee.
Hiervoor wordt een nieuw proces
gestart onder de naam ‘Centrumberaad Tubbergen’. Binnen dit proces willen we graag in gesprek
met zoveel mogelijk inwoners van
onze gemeente, dus ook met u.
De grote vraag die beantwoord
moet worden is: wat is belangrijk
voor het centrum van het dorp

Tubbergen? Welke functies zien we graag in het centrum? Veel
winkels? Woningen? Zakelijke dienstverlening? Festivals? Auto’s?
Terrasjes? Vragen die niet alleen wijzelf kunnen beantwoorden,
maar waarvoor we vooral ook u aan het woord willen laten. Want
het centrum van het dorp Tubbergen is eigenlijk van ons allemaal. We winkelen er, we vieren er feest of hebben er andere
dingen te doen.
Omdat we graag van u willen weten wat u belangrijk vindt, gaan
we de komende weken met u in gesprek. Dat doen we op 6 oktober live tijdens een bijeenkomst in ’t Oale Roadhoes waarvoor
we u bij deze alvast uitnodigen. Bent u verhinderd, maar wilt u
wel graag meepraten, dan kunt u een vragenlijst invullen op de
website van de gemeente of ons een mail sturen via centrumberaad@tubbergen.nl Via die mailadres kunt u zich trouwens ook
aanmelden voor de avond op 6 oktober.
Wat gaan we doen met alle opgehaalde informatie? Die willen we
verwerken in een breedgedragen
plan over de inrichting van het
centrum van het dorp Tubbergen.
Over dat plan zal uiteindelijk de
gemeenteraad, onze gekozen
volksvertegenwoordigers, een definitief besluit nemen. Op basis
van dit plan wordt uiteindelijk ook
een besluit genomen over het
vervolg van het Glashoes. We vinden het een mooi proces, waarbij
alle opties nog open liggen. Zo’n
centrumontwikkeling
is
een
unieke kans, die zich maar gemiddeld maar eenmaal in de 40 of 50
jaar voor doet. Daar wilt u toch bij
zijn?
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Gevonden en verloren voorwerpen

Wegafsluiting Albergen

Onlangs iets verloren in onze gemeente of benieuwd welke
voorwerpen er allemaal zijn gevonden? Kijk dan op de
website: www.tubbergen.nl voor een lijst met alle gevonden en verloren voorwerpen.

Er gaan de komende periode werkzaamheden plaatsvinden aan de Ringoven en Veldoven te Albergen. De Ringoven wordt om
deze reden afgesloten voor doorgaand verkeer vanaf 27 september 2021 tot en met
29 oktober 2021.

Blijf op de hoogte van het
nieuws uit Tubbergen!

Er komt een simpele omleidingsroute via de
Gentiaan en Veenpluis om Weemselerveld
Zuid 3 te bereiken.

Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram

Tubbergen officieel

Geesteren en Tubbergen

Actualiteiten

Op 9 en 10 oktober 2021 worden gedeeltes van de Weversweg, Iemscheweg, Kolkweg, Langehoutsweg, Kluunvenweg, Gele Pollenweg en Geesterenseveldweg het in
rijden verboden ook wordt op zondag 10 oktober de Galvanistraat, Marconistraat,Newtonstraat en een gedeelte
van de Haarweg afgesloten voor alle verkeer in verband
met recreatieve offroadritten.

E-mailservice “Berichten over uw buurt”
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, Dashorstweg 5
ontheffing stookverbod
Albergen, Looweg 6

ontheffing stookverbod

Geesteren: parkeerplaats zaal
Kottink aan de Dorpsstraat
Tubbergen: parkeerplaats
burgemeester Verdegaalhal
aan de Pastoor Bloemenstraat
Albergen: parkeerplaats
sporthal de Danne aan de
Refterstraat

standplaatsvergunning tbv bevolkingsonderzoek van
eind november 2021 t/m half februari 2022

Manderveen, Broekdijk 27

ontheffing stookverbod

Tubbergen, Raadhuisplein 1/
Dorp Tubbergen

Glasrijk 2021 van 29 september tot en met 3 oktober
2021

Tubbergen, Raadhuisplein,
Grotestraat en Almeloseweg

Kerstspektakel op 19 december 2021

Vasse, Tumuliweg

Sgw Bosruiters Vasse op 3 oktober 2021

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

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
Geesteren: parkeerplaats zaal standplaatsvergunning tbv
22-09-2021
Kottink aan de Dorpsstraat
bevolkingsonderzoek van eind november
Tubbergen: parkeerplaats
2021 t/m half februari 2022
burgemeester Verdegaalhal aan
de Pastoor Bloemenstraat
Albergen: parkeerplaats sporthal
de Danne aan de Refterstraat
Manderveen, Broekdijk 27

ontheffing stookverbod t/m 17 september 20-09-2021
2024

Tubbergen, Raadhuisplein 1/
Dorp Tubbergen

Glasrijk 2021 van 29 september tot en
met 3 oktober 2021

17-09-2021

Vasse, Tumuliweg

Sgw Bosruiters Vasse op 3 oktober 2021

21-09-2021

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
Op donderdag 23 september tot 5 oktober wordt het
Raadhuisplein afgesloten in verband met de opbouw en
het afbreken van Glasrijk Tubbergen. Tevens wordt van
woensdag 29 september tot en met zondag 3 oktober
2021 de Grotestraat afgesloten voor alle verkeer in ver
band met Glasrijk Tubbergen.

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
Albergen, Kloosteresweg 21 en het milieuneutaal wijzigen van een bedrijf 20-09-2021
Monnikenbraakweg 2
Fleringen, Fleringerveldweg 9a het realiseren van een nieuw vrijstaand
bijgebouw

20-07-2021

Geesteren, Veeneggeweg 25

het plaatsen van 4 lichtmasten ten
behoeve van de tennisbaan

20-09-2021

Mander, Uelserweg 113

het intern wijzigen van een woning

17-09-2021

Tubbergen, ten Polstraat 10

het kappen van een boom

16-09-2021

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
Fleringen, Fleringerveldweg 9a het realiseren van een nieuw
21-09-2021
vrijstaand bijgebouw
Fleringen, Oldenzaalseweg 88

het uitbreiden van een ketelhuis

20-09-2021

Tubbergen,
Manderveenseweg 15

het bouwen van een schuur t.v.v. een
bestaande schuur

17-09-2021

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:
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Plaats, adres?
Geesteren, Kotkampsweg 7

Betreft
Maatwerk?
het opslaan van maaisel afkomstig van
Nee
regulier onderhoud aan bermen en
watergangen van Waterschap Vechtstromen

Geesteren, Hamveldsweg 6

het veranderen van een bedrijf, uitbreiden
inrichting met schapen en verminderen aantal
vrouwelijk jongvee

Nee

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 met
R. Oude Moleman van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Ruimtelijk beleid
Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied,
Delmaweg 14, Ketnerweg 2 en Kapsweg 46”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 14 september
2021 heeft vastgesteld:
het bestemmingsplan “Buitengebied, Delmaweg 14, Ketnerweg 2 en Kapsweg
46”.
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om middels de schuur voor schuur regeling
een extra bijgebouw te realiseren op het perceel Delmaweg 14 te Geesteren in ruil voor
de sloop van schuren aan de Ketnerweg 2 te Geesteren en Kapsweg 46 te Tubbergen.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 29 september
2021 t/m 10 november 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.
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.BUIBPDELMAW14-VG01.
Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website
www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
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

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.

