Tubbergen
voor u!
Dinsdag 2 november 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:

Anders duurzaam
Gezien het aantal reacties op de oproep voor stampotpannen voor
het theaterspektakel De Boerenopstand, wordt er de komende
weken beslist minder stamppot gegeten in de gemeente Tubbergen. Ook wij leverden onze pannen in en hoorden dat ze er nog
niet genoeg hebben. Dus mensen, heeft u een stampotpan over,
dan is die van harte welkom bij de organisatie van het theaterspektakel. Afleveren kan op werkdagen in de Verdegaalhal, waar
u dan meteen al even een kijkje kan nemen in het pop-up-theater
dat daar gemaakt wordt.
Volgende week vrijdag is het dan eindelijk zover, dan wordt de eerste voorstelling gehouden. We verheugen ons erop. Niet alleen op
de voorstelling zelf, maar ook naar de hele entourage eromheen.
Wie de sociale media een beetje in de gaten houdt, heeft kunnen
zien dat de binnenkant van de
Verdegaalhal een totale metamorfose heeft ondergaan. We
zijn ook heel benieuwd naar
wat er opgediend gaat worden
in al die stampotpannen. Dat
gaan we als college trouwens
niet alleen proeven, we zijn ook
allemaal een keer ingeroosterd
om de maaltijden te helpen uitserveren.
Op de middag voorafgaand aan
de eerste theatervoorstelling,
wordt er in t’ Oale Roadhoes in
samenwerking met de bibliotheek en Hof van Tubbergen

ook een cultureel programma geboden dat in het teken staat van
de Boerenopstand. Ook dat is één van de vele activiteiten die er
dit jaar georganiseerd zijn rond dit thema. Een thema dat nog altijd gevoelig ligt, maar dat naar we hopen, juist door hier op allerlei manieren mee bezig zijn, ook steeds meer bespreekbaar wordt.
Qua thema wel een beetje passend bij het uitlenen van stampotpannen is de Kledingruilbeurs die op 18 november in samenwerking met ROVA in het gemeentehuis gehouden wordt. Een beurs
die niet alleen leuk is, maar ook nuttig én goed voor het milieu.
Het principe is simpel. U levert van tevoren 3 kledingstukken in en
mag in ruil daarvoor tijdens de beurs 3 andere kledingstukken uitzoeken. Dit alles onder begeleiding van een zogenaamde ‘sustainable fashion stylist’ oftewel een ‘duurzame mode stylist’. Zij leert
bezoekers om anders naar kleding te kijken en te ontdekken hoe
je verrassende outfits kunt samenstellen. Waarom werken wij mee
aan zoiets? Omdat is gebleken dat elke
Nederlander jaarlijks gemiddeld 14 kilo
kleding weggooit. Met elkaar is dat echt
een enorme berg vaak nog goede spullen, waar een ander nog veel plezier
van kan hebben. Dus door te delen
(door te ruilen of door het gewoon weg
te geven), dragen we ook weer bij aan
het milieu. Daarnaast is zo’n ruilbeurs
ook een mooie manier om eens heel andere mensen te ontmoeten dan eigen
familie, vrienden of buren. In het kader
van onze Terugwinnaarscampagne werken wij hieraan graag mee. Uiteraard
mits de coronaregels het dan nog toelaten…
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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

Tubbergen officieel
Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de gemeenteraad
De gemeenteraad komt in een openbare raadsvergadering bijeen op
WOENSDAG 3 november 2021
om 19.30 uur, in de raadszaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen. 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.
1a
Benoeming plaatsvervangend griffier.
2.
Beëdiging commissielid.
3.
Vaststellen agenda.
4.
Mededelingen.
5.
Vragenuurtje.
6.
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 14 september 2021.
7.
Vaststellen lijst ingekomen stukken.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hamerstukken
Bestemmingsplan 'Buitengebied, Middenmaatsweg 2 Haarle'.
Bestemmingsplan ‘Buitengebied, Geesterseveldweg 5 in Geesteren’.
Meerjaren Onderhoudsplan Gemeentelijke Gebouwen Tubbergen 2022-2026.
Instellen grondcomplexen en vaststellen grondexploitaties.
Kadernotitie Openbaar Lichaam Crematoria Twente.
Tweede programmajournaal 2021 Gemeente Tubbergen.
Gewijzigde Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Tubbergen 2021.

15.
16.
17.

Bespreekstukken
Bestemmingsplan "Huyerenseweg 21, Zenderseweg ong. en Uelserweg ong.".
Versterken breedtesport en positieve gezondheid in Tubbergen.
Tweede wijziging Verordening op de raadscommissie Tubbergen (vereisten lidmaatschap).

18.
19.

Rondvraag.
Sluiting.

Openbare vergadering van de Raadscommissie
De raadscommissie komt in een openbare vergadering bijeen op dinsdag 2 november
2021 om 20.30 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 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/).
Agenda
1.
Opening en vaststellen agenda.
2.
Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 12 oktober 2021.
3.
Mededelingen.
4.
Informatie vanuit het college.
5.
Rondvraag.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ter voorbereiding op de raadsvergadering
Bestemmingsplan Buitengebied, Slagenweg 16 Harbrinkhoek.
Bestemmingsplan Buitengebied, Schotboersweg 4 en Hunzeweg 5 Geesteren.
Visie Laadinfrastructuur Duurzame Mobiliteit 2021-2025.
Begroting 2022 gemeente Tubbergen.
Verordening behandeling bezwaarschriften 2021.
Implementatie IJslandse Preventie Model.
Verzoek zienswijze op voorgenomen begrotingswijzigingen 2022 inzake Public
Health Jeugd en prenataal huisbezoek.

13.

Sluiting.

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, Zenderseweg 53
Sinterklaasintocht op 14 november 2021
Hezingen, start en
finish, Brunninkhuisweg 3

Hardloopwedstrijd op 13 november 2021
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Langeveen, Dollerweg 17

ontheffing stookverbod

Langeveen,
Hardenbergerweg 163

braderie c.q. plantjesmarkt op 14 mei 2022

Vasse, start en finish
Bergweg 9

slipjacht op 10 november 2021

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide
procedure

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.

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
Fleringen, Oldenzaalseweg
het veranderen van een opslag met
21-10-2021
134
vloeibare meststof
Reutum, Ootmarsumseweg 320 het bouwen van een woning

21-10-2021

Tubbergen, Almeloseweg 31

27-10-2021

Verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure een of meer omgevingsvergunningen verleend. Belanghebbenden
kunnen gedurende zes 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.
Van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen mag de vergunninghouder doorgaans meteen gebruik maken. Maar dat doet hij dan wel op eigen risico. Maar om gebruik
te mogen maken van een omgevingsvergunning voor andere activiteiten, moet doorgaans
de bezwarentermijn van zes weken worden afgewacht. Wie bezwaar heeft gemaakt, kan
de voorzieningenrechter van de rechtbank bovendien vragen om een voorlopige voorziening. Hij kan bijvoorbeeld vragen om de inwerkingtreding van de vergunning nog langer
op te schorten.
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Waar?
Project
Verzonden
Geesteren, Denekamperweg 40 het plaatsen van een tuinmuur
28-10-2021
Geesteren, Evvesboer 12

het plaatsen van een schutting

25-10-2021

Reutum, Ikinkstraat 11

het bouwen van een woning

28-10-2021

Tubbergen, Hardenbergerweg
63 en 63a

het bouwen van een woning met inwoning 28-10-2021

Omgevingsvergunningen; besluit intrekking of
wijziging, reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een of meer omgevingsvergunningen
in te trekken of te wijzigen. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders. Dat kan gedurende 6 weken na verzending aan de geadresseerde van het intrekkings- of wijzigingsbesluit. 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. Het gaat om:
Waar?
Project
Verzonden
Manderveen, Vasserdijk 13
Intrekken Omgevingsvergunning milieu
27-10-2021
op verzoek vergunninghouder

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen.
Het betreft het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Albergen, Ootmarsumseweg
het intrekken van de vergunning LPG-deel
110a
Albergen, Schopmansweg 2a

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend. Het betreft
het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Albergen, Zenderseweg 90
het wijzigen van een varkenshouderij om te voldoen aan
het Besluit emissiearme huisvesting
De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is van toepassing. Daarom heeft eerst een ontwerpbesluit
op de aanvraag ter inzage gelegen. De vergunning is ten opzichte van dit eerder bekend
gemaakte ontwerpbesluit ongewijzigd vastgesteld.
Met ingang van de dag na deze publicatie ligt het besluit met de bijbehorende stukken
gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Als
u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te
maken.

Omgeving en milieu

het kappen van eiken

een zienswijze in te brengen, kan later niet alsnog beroep instellen als het definitieve
besluit is genomen.

het vergroten van een rundveestal

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.
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

Met ingang van de dag na terinzagelegging kunnen belanghebbenden en degene die een
zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend gedurende 6 weken beroep instellen bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Als gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

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?
Geesteren, Witteveensweg 9
Het bouwen van een duivenverblijf en het
Nee
verhuizen naar het nieuwe verblijf

Ruimtelijk beleid
Ontwerpwijzigingsplan “Buitengebied,
Oldenzaalseweg 181 Reutum”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt
Het ontwerp-wijzigingsplan “Buitengebied, Oldenzaalseweg 181 Reutum”.
Het ontwerp-wijzigingsplan maakt de bestemmingswijziging van de huidige agrarische
bedrijfsbestemming in een woonbestemming mogelijk. Dit omdat de agrarische bedrijfsactiviteiten op het perceel zijn beëindigd.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-wijzigingsplan ligt met ingang van 3 november
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 ook 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.BUIWPOLDENZAWEG181-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 belanghebbende mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten
worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, 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.
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
de heer B. Prins van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.
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.
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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.

