Tubbergen
voor u!
Dinsdag 5 oktober 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:

SAVE
THE DATE
WOON2021 gaat dit
jaar weer door!
Op 29 & 30 oktober
organiseren
wij
WOON2021;
hét
woonevent voor Tubbergen en Dinkelland.
Naast
het
bezoeken van onze
standhouders is er
de mogelijkheid om
diverse lezingen/
workshops bij te
wonen. Ook worden
er nieuwe bouwplannen gepresenteerd
van zowel Fleringen,
Langeveen, Albergen
en Harbrinkhoek! De
woonbeurs is op vrijdag 29 oktober te
bezoeken van 17.00
uur tot 21.00 uur en
op zaterdag 30 oktober van 10.00 uur tot
15.00 uur.

De week van…
Na anderhalf jaar stilte in en om het centrum van Tubbergen,
maakten we vorige week opeens weer onderdeel uit van een
echt evenement. Sommige dingen zijn wennen, maar dit
voelde meteen goed. Want de organisatie van Glasrijk Tubbergen heeft kosten nog moeite gespaard om er een fantastische
kunstmanifestatie van te maken. Alleen al het van je auto wandelen naar de ingang van het gemeentehuis was een belevenis.
Voor en na het werk even ronddwalen tussen al die mooie glazen kassen met prachtige kunstwerken. En dan natuurlijk het
uitzicht die mooie nostalgische spiegeltent. De hal en de raadszaal maakten actief deel
uit van de 25e editie van
Glasrijk en stonden vol
met
de
prachtigste
kunstvoorwerpen, variërend van wijnglazen op
kippenpoten tot de moderne variant van de
Tubbergse knipmuts. Fijn
dat dit soort dingen weer
allemaal kunnen.
Naast glaskunst, ontdekten we ook kunst in Albergen. Sinds vorige
week huppelen daar drie
bokken van cortenstaal
op de rotonde. Deze bokken zijn niet alleen mooi,
maar verwijzen ook naar
de Alberger Bökke, die
symbool staat voor het

Gevonden en verloren
voorwerpen
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.

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

dorp. Bij het zien van die bokken, denken we meteen aan carnaval. Want zoals het er nu naar uitziet, kan ook dat volgend
jaar eindelijk weer doorgaan. Die conclusie hebben we vorige
week met elkaar getrokken tijdens het overleg met het carnavalsorgaan. De wagenbouwers kunnen aan de slag en de vergunningen kunnen worden aangevraagd. Het is dat het er nog
te veel te vroeg is, anders zouden we zeker Alaaf roepen.
Maar laten we het niet alleen over feesten hebben. Er zijn ook
mensen voor wie het leven wat minder feestelijk is. We denken
dat niemand ervoor kiest om eenzaam of afhankelijk van anderen te zijn, maar dat er dingen in je leven kunnen gebeuren
waardoor je toch ineens in die positie zit. Vaak tijdelijk, soms
langer. Ook in onze gemeente zijn er mensen
eenzaam, van oud tot
jong. Deze week is er
extra aandacht voor het
onderwerp en de komende jaren wordt het
onderdeel van een structurele aanpak. Waarbij
we naast de samenwerking in Schakel met
stichting Welzijn nog
meer de samenwerking
zoeken met andere partijen. En natuurlijk kunt
u altijd terecht bij Schakel.

College van
Tubbergen
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Hulp nodig bij het
coronatoegangsbewijs
(de CoronaCheck-app)
Er zijn verschillende manieren waarop
u een coronatoegangsbewijs kunt
krijgen. Om een coronatoegangsbewijs in de vorm van een OR-code te
krijgen heeft u DigiD nodig. Heeft u
geen DigiD, lees dan verder onder het
kopje ‘ik heb geen internet/ ik heb
geen DigiD’.
QR-code op de smartphone
Heeft u een smartphone, dan kunt u via de
google PlayStore of de AppStore de coronacheck-app downloaden. Op de website

www.uitlegcoronacheck.nl vindt u stap
voor stap hoe u de QR-code op uw smartphone kunt krijgen. Komt u er niet uit?
Dan kunnen ze u bij de bibliotheek in Tubbergen verder helpen. Bel even voor een
afspraak
QR-code op papier
Heeft u geen smartphone, dan leest u op
de website www.uitlegcoronacheck.nl stap
voor stap hoe u een papieren QR-code
kunt krijgen. Als u thuis niet kunt printen,
vraag dan of familie, vrienden of buren de
OR-code voor u willen printen. Dan kunnen ze u bij de bibliotheek in Tubbergen
verder helpen. Bel even voor een afspraak. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Ministerie via 0800-1351.

Tubbergen officieel
Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de raadscommissie
De raadscommissie komt in een openbare vergadering bijeen op dinsdag 12 oktober 2021
om 19.30 uur in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen. De commissie bereidt
de maandelijkse raadsvergadering voor en verzamelt alle informatie die de raad nodig
heeft om zijn werk goed te kunnen doen. Belangstellenden kunnen gedurende maximaal
vijf minuten het woord voeren over de onderwerpen op de agenda. Wie het woord wenst
te voeren kan dat dit op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur melden bij de griffier
(griffie@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/).

Ik heb geen internet / ik heb geen
DigiD
Heeft u zelf geen internet of geen DigiD?
Vraag dan familie, vrienden of buren om u
te helpen.
Lukt dit niet, dan kunt u ook bij de bibliotheek in Tubbergen een formulier ophalen,
waarmee u bij het Ministerie een coronabewijs kunt aanvragen met behulp van uw
BSN en postcode waarmee u staat ingeschreven bij de gemeente. Bij de bibliotheek is iemand aanwezig om u hiermee
te helpen.
U kunt een coronabewijs ook telefonisch
regelen via 0800-1421. U wordt dan doorverwezen naar een speciale helpdesk.
Daar kunt u met uw BSN en uw postcode
(waarmee u staat ingeschreven bij de ge-

meente) een papieren coronabewijs aanvragen. Dit bewijs wordt per post opgestuurd. Houd er rekening mee dat dit 5
dagen kan duren. Ook begeleiders kunnen
op deze manier een coronabewijs aanvragen voor een ander.
Heeft u niet uw gegevens gedeeld met
RIVM of bent u niet door de GGD gevaccineerd?
Dan kunt u contact opnemen met de zorgverlener die u gevaccineerd heeft. Deze
kan dan een papieren coronabewijs voor u
uitprinten.
Komt u er niet uit?
Op de website van de Rijksoverheid vindt
u het antwoord op veel vragen.
www.rijksoverheid.nl/coronabewijs

Agenda
1.
Opening en vaststellen agenda.
2.
Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 31 augustus 2021.
3.
Mededelingen.
4.
Informatie vanuit het college.
5.
Rondvraag.
Ter voorbereiding op de raadsvergadering
6.
Bestemmingsplan ‘Huyerenseweg 21, Zenderseweg ong. en Uelserweg ong.’.
7.
Bestemmingsplan 'Buitengebied, Middenmaatsweg 2 Haarle'.
8.
Bestemmingsplan ‘Buitengebied, Geesterseveldweg 5 in Geesteren’.
9.
Meerjaren Onderhoudsplan Gemeentelijke Gebouwen Tubbergen 2022-2026.
10.
Instellen grondcomplexen en vaststellen grondexploitaties.
11.
Kadernotitie Openbaar Lichaam Crematoria Twente.
12.
Tweede programmajournaal 2021 Gemeente Tubbergen.
13.
Versterken breedtesport en positieve gezondheid in Tubbergen.
14.
Gewijzigde Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Tubbergen 2021.
15.Sluiting
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Verleende omgevingsvergunning

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
carnavalsoptocht op 20 februari 2022
Albergen,
Ootmarsumseweg 157

Decemberfeest op 3 en 4 december 2021

Geesteren, Poolsweg 12

Modellen event op 10 oktober 2021

Harbrinkhoek

canavalsoptocht CV de Dubbelkiekers
op 26 februari 2022

Mariaparochie,
Almeloseweg 211

het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken
op 7 november 2021

Tubbergen

ontheffing parkeerschijfzone

Tubbergen,
Pastoor Bloemenstraat 1

Theatervoorstelling Boerenopstand in de periode
van 12 november t/m 21 december 2021

Tubbergen,
startpunt Haarweg 9

Offroad Tubbergen op 9 en 10 oktober 2021

Vasse, Denekamperweg 135

drank- en horecavergunning

Ruimtelijk beleid

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
Mariaparochie,
het schenken van zwak-alcoholhoudende 27-09-2021
Almeloseweg 211
dranken op 7 november 2021
Tubbergen, startpunt
Haarweg 9

Offroad Tubbergen op 9 en 10 oktober
2021

23-09-2021

Vasse, Denekamperweg 135

drank- en horecavergunning

23-09-2021

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?
Haarle, Snoeymansweg 19
Twente cup cross en Jeugdtrainingsdag op
16 en 17 oktober 2021
Langeveen, start-eindpunt
Drieschichtplein

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
Manderveen,
het aanleggen van een inrit
23-09-2021
Manderveenseweg 59a

Turvenloop op 18 december 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
Van dinsdag 12 oktober tot maandag 19 oktober is het
Raadhuisplein afgesloten voor alle verkeer in verband
met het Oktubberfest.

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:
Waar?
Project
Ingekomen
Geesteren, Ossendijk 13
het aanleggen van een camperplaats
25-09-2021

Ontwerpbestemmingsplan “Scholt 3” en
ontwerp-beeldkwaliteitsplan “Scholt 3”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerp-bestemmingsplan “Scholt 3”.
Het ontwerp-bestemmingsplan maakt de bouw van 18 grondgebonden woningen mogelijk
aansluitend aan de “Scholt 2” in Fleringen. Het plan voorziet in de behoefte van woningen
voor met name starters van de kern Fleringen.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 6 oktober
2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst een telefonische afspraak te maken.
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.FLEBPSCHOLT3-OW01.
Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website
www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
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 dhr. R. Oude Moleman 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 “Scholt 3”.
In het gemeentelijk welstandsbeleid is nog geen rekening gehouden met de nieuwe functie van het gebied. Daarom is er een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Het beeldkwaliteitsplan
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. Het beeldkwaliteitsplan stuurt op samenhang tussen de verschillende te realiseren onderdelen van het plan en beschrijft het proces voor het toetsen
van bouwplannen.
Ter inzage
Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het ontwerp-bestemmingsplan ter
inzage vanaf 6 oktober 2021 Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor
eerst een telefonische afspraak te maken. 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 dhr. R. Oude Moleman
van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546628000. Ook voor vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon contact opnemen.
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.
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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.

