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voor u!
Dinsdag 9 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:

ErfCoach ook in 2022 gesprekspartner
voor erfeigenaren in Tubbergen!
Dankzij de ErfCoaches hebben al vele Overijsselse erfeigenaren stappen gezet die ze anders niet zouden hebben ondernomen. Door de
goede resultaten heeft de provincie besloten dat de ErfCoaches ook
in 2022 inzetbaar zijn.
Toegevoegde waarde
Een ErfCoach biedt erfeigenaren de mogelijkheid om gratis en vrijblijvend in
gesprek te gaan over de opgaven die spelen op een erf. Voor de ene eigenaar
gaat het om bedrijfsbeëindiging terwijl bij een ander erf juist vragen zijn over
het toekomstbestendig maken van het bedrijf. “We krijgen na afloop vaak de
opmerking dat we écht van toegevoegde waarde zijn geweest. Vanuit onze
onafhankelijke rol kunnen we samen de wensen, kansen en mogelijkheden
op rij zetten. En kijken vervolgens welke stappen nodig zijn om daadwerkelijk
verder te komen”, aldus ErfCoach voor Tubbergen Neeltje Bleumink.
Meer weten?
Kijk voor meer informatie op de site www.erfcoach.com. De ErfCoaches zijn
ook te bereiken via 0547 - 700 221 of info@erfcoach.com.

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

Column
Met plezier kijken we terug op De Week van de AmateurKunst
(WAK), waarin amateurkunst een podium kreeg. Het doel van
deze week was het zichtbaar maken van creativiteit in de breedste zin van het woord. We zijn trots op het mooie programma dat
neergezet is door Kaliber Kunstenschool, Kunstschool Alding en
de Tubbergse Onderwijs Federatie. Wat was het mooi om via
Raamkunst een kijkje te kunnen nemen in de huizen en ateliers
van amateurs die zich bezig houden met allerlei vormen van
beeldende kunst. Ook de muziekverenigingen en koren openden
hun deuren met open repetities en mini-concertjes.
Waar we vorige week genoten van kunst en cultuur, staan we deze week
op de Dag van de Mantelzorg stil bij deze onzichtbare
helden.
Mantelzorgers zorgen belangeloos en soms vele
uren per dag of per week
voor een zieke ouder,
kind, vriend of buur en
zien dat vaak als heel
vanzelfsprekend. Want
natuurlijk zorg je als
ouder voor je kind met
een beperking. Of voor je
dementerende vader, de

buurvrouw die slecht ter been is of je partner die vecht tegen een
depressie. Maar zo vanzelfsprekend als het lijkt is het niet. Het
is fantastisch om je zo in te zetten voor een naaste, maar doet
ook wat met je. Want hoe meer zorg je naaste nodig heeft, hoe
kleiner je eigen wereld wordt. Soms zelfs zo klein, dat op visite
gaan al een hele toer is. Tijdens de Dag van de Mantelzorg zetten
wij samen met de SWTD mantelzorgers in het zonnetje en verwennen we ze met een warm en koud buffet. Een mooi gebaar,
maar laten we het niet bij die ene dag houden. Laten we met elkaar onze onzichtbare helden gedurende het jaarrond eens verrassen met een compliment of een helpende hand.
We zijn blij dat deze bijeenkomst
ondanks de toenemende coronamaatregelen gewoon door kan
gaan. Het is zuur dat de besmettingscijfers weer zo hoog zijn,
dat extra maatregelen nodig
zijn. Al veroorzaken de coronapas en de aanvullende maatregelen misschien wat ongemak,
hierdoor hoeven we niet helemaal terug naar af en kan het
openbare leven voor een groot
deel gewoon doorgaan. Als we
de besmettingsgraad hiermee
binnen de perken kunnen houden, tekenen we ervoor.
College van Tubbergen
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Overzicht spreekuren Tubbergen:
enkel telefonisch!
In onze gemeente worden verschillende spreekuren gehouden.
In het gemeentehuis in Tubbergen, of ergens anders op locatie. Deze spreekuren
vinden alleen telefonisch plaats.
Spreekuren in het gemeentehuis
Spreekuur

Tijdstip & Contactgegevens

Schuldhulpverlening Stadsbank Oost
Nederland
Alleen voor cliënten

Donderdag in de oneven weken van
9.00 tot 10.00 uur
088-7663666

Schulddienstverlening
Voor iedereen die meer informatie wil
of en vragen heeft over schulden.

Dinsdag van 09.00 tot 10.00 uur
schulddienstverlening@noaberkracht.nl
0546-628000

Consulent Werkplein Almelo
Voor informatie en vragen over re-integratie (werk)

Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur
06-25707950 (Marloes Bokkerink)
06-25653775 (Suzan Brummelhuis)

Consulent Werkplein Almelo
Voor informatie en vragen over uitkeringen, bijzondere bijstand e.d.

Dinsdag in de even weken van 10.00
tot 12.00 uur
0546-541789 (Monica de Roo)

Extend/ Soweco
Als u voor een traject bij Soweco bent
aangemeld en vragen heeft over trajecten richting de arbeidsmarkt

Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur
0546-752853 (Eric Kuipers)

Spreekuren op een andere locatie in Tubbergen
Spreekuur

Tijdstip & Contactgegevens

Openbaar Vervoer
(OV-ambassadeurs)
Voor informatie en vragen over reizen met het openbaar vervoer en
het gebruik van de OV-chipkaart.

Telefonisch spreekuur op:
- maandag tot en met vrijdag van 10.00
tot 12.00 uur
- dinsdag en donderdag van 13.30 tot
15.00 uur
- maandag en woensdag van 18.30 tot
20.00 uur
tel: 038-303 70 10,
ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl

Voedselbank
Voor algemene informatie of als u
het pakket niet kunt afhalen, kunt u
op vrijdag vóór 12.00 uur bellen.
Intake spreekuur
Schakel Tubbergen
Schakel is dé plek waar inwoners
van de gemeente Tubbergen terecht kunnen voor alle vragen over
welzijn, inkomen, jeugd en zorg.
Of het nu gaat om:
- opvoeding van kinderen
- (dreigende) financiële problemen
- ondersteuning bij zorg voor een
zieke partner
- hulp in de huishouding
- aanvragen van een traplift
- hulp en uitleg bij brieven van de
gemeente
- invullen van formulieren
- aanvragen van kwijtscheldingen
en/of toeslagen
- vrijwilliger worden
- vrijwilligers vinden, ondersteunen
en behouden
- het vinden van een AutoMaatje

Afhalen: vrijdag van 14.30 – 15.15 uur
06-18464776
Elke eerste vrijdag van de maand van
10.00 – 11.30 uur
aan de Julianastraat 21 in Tubbergen.
Elke werkdag tussen 09:00 en 12:00 uur
(Raadhuisplein 4 – bibliotheek Tubbergen)
www.schakeltubbergen.nl
Tel. 0546-628701
info@schakeltubbergen.nl

of een andere vraag, Schakel vindt,
verbindt en ondersteunt.
VluchtelingenWerk Oost Nederland
Spreekuur voor vergunninghouders
(statushouders) met vragen over
inburgering en meedoen in de samenleving. Ook voor hulp bij het
aanvragen van een uitkering

Dinsdag van 9.30 tot 12.30 uur. Donderdag van 09.30 tot 12.30 uur en van 13.00
tot 15.00 uur.
info-oost@vluchtelingenwerk.nl
026-3702777

Kliëntenraad Almelo
Voor mensen met een bijstandsuitkering of die vallen onder de wet
sociale werkvoorziening. De Kliëntenraad beantwoord vragen en
geeft onafhankelijk advies.

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00
tot 12.00 uur.
info@almelosociaal.nl
0546-456909

ZoCo: Zorgcoöperatie Geesteren
Samen zorgen we voor elkaar!
ZoCo Geesteren is van en voor de leden: Samen zorgen we voor elkaar. Een helder
doel, een duidelijke visie. Onderlinge dienstverlening en een leven lang kunnen
wonen in het dorp Geesteren. Dat is, kort gezegd, het doel van ZoCo. De leden vormen samen de regie over de coöperatie. Wij vullen de onderlinge solidariteit op eigentijdse wijze in zodat inwoners van Geesteren verbonden blijven met hun eigen
sociale omgeving en zelf een bijdrage leveren.
ZoCo Geesteren is in oprichting. Hierover willen we de inwoners van Geesteren nader informeren en wel op:Woensdag 24 november s middags om 14.00 uur en s avonds om 19.30
uur in erve Kampboer.U bent van harte welkom!

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.
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Tubbergen officieel

Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de gemeenteraad
De gemeenteraad komt in een openbare raadsvergadering bijeen op dinsdag 9 november 2021 om 19.30 uur, in de raadszaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen. De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken voor de raadsvergadering
liggen voor iedereen ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. 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/). Het is niet mogelijkvoor
het publiek om in een raadsvergadering het woord te voeren.
Agenda
1.
Opening.
2.
Vaststellen agenda.
3.
Mededelingen.
4.
5.

Bespreekstuk
Begroting 2022 Gemeente Tubbergen.

6.
7.

Rondvraag.
Sluiting.

Openbare vergadering van de gemeenteraad
De gemeenteraad komt in een openbare raadsvergadering bijeen op dinsdag 16 november 2021 om 19.30 uur, in de raadszaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te
Tubbergen. De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken voor de raadsvergadering liggen voor iedereen ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.
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/). Het is niet mogelijk
voor het publiek om in een raadsvergadering het woord te voeren.
Agenda
1.
Opening.
2.
Vaststellen agenda.
3.
Mededelingen.
4.
Vragenuurtje.
5.
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 3 november 2021.
6.
Vaststellen lijst ingekomen stukken.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

14.
15.
16.

Rondvraag.
Afscheid raadsgriffier L. Legtenberg.
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 Weemselerweg 36
ontheffing stookverbod
Fleringen Wieschertsweg 7

ontheffing stookverbod

Geesteren

Sinterklaasintocht op 14 november 2021

Geesteren, Meijersweg 8

bijeenkomst midwinterhoornblazers
op 29 december 2021

Harbrinkhoek, Klösseweg 8b

ontheffing stookverbod

Harbrinkhoek, Voshaarsweg 11 ontheffing stookverbod

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 Weemselerweg 36
ontheffing stookverbod
02-11-2021
2 november 2024
Fleringen Wieschertsweg 7

ontheffing stookverbod t/m
2 november 2024

02-11-2021

Geesteren, Voshaarsweg

ontheffing stookverbod t/m
28 oktober 2024

01-11-2021

Manderveen, Manderveenseweg 115a

ontheffing stookverbod t/m 28 oktober
2024

01-11-2021

Reutum, Kanaal Z.Z. 76

ontheffing stookverbod t/m
2 november 2024

02-11-2021

Tubbergen,
Pastoor Bloemenstraat 1

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

01-11-2021

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?
Harbrinkhoek,
Prinsopkomst CV de Dubbelkiekers op 13 november 2021
Almeloseweg 113

Uitschrijving uit de basisregistratie personen
Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 2.22 van de Wet basisregistratie personen iemand uitschrijven uit de gemeentelijke basisregistratie personen, als
blijkt dat iemand niet meer woont op het adres waar hij/zij is geregistreerd.
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.
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande persoon (personen) uitgeschreven
uit de Basisregistratie personen. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen
bij het gemeentebestuur. Dat kan gedurende 6 weken na deze bekendmaking. Het betreft:
Voorletter(s) en naam. Geboren.
Adres van registratie
Uitschrijving per:
E.B Rolefes
12-03-1976. Van Eedenstraat 8
4 oktober 2021
Tubbergen

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
Albergen, Looleeweg 15
Het slopen van een ligboxenstal en
28-10-2021
een mestsilo
Tubbergen, De Bloemenesch
kadastraal bekend sectie L
nummer 10345

het bouwen van een twee onder één kap
woning

29-10-2021

Tubbergen, Almeloseweg
kadastraal bekend sectie L,
nr. 8165

Het kappen van eiken

27-10-2021

Geesteren, Ossendijk 13

het aanleggen van een poel, het planten
van knotbomen en het verwijderen van
een duiker

29-10-2021

Mander, Veendijk 41

het verkopen van vuurwerk

Manderveen, Holtenplasweg,
kadastraal bekend sectie B,
nr. 1459

ontheffing stookverbod

Albergen, Zandhuisweg
kadastraal bekend sectie H,
nr. 5969

het kappen van 2 eiken

01-11-2021

Reutum, Kanaal Z.Z. 76

ontheffing stookverbod

het realiseren van een facilitaire ruimte

02-11-2021

Vasse

wandeltocht door het buitengebied op 8 januari 2022

Geesteren, Denekamperweg
nabij nr. 2, kadastraal bekend
sectie K, nr. 10348
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Geesteren, De Veldkers
kadastraal bekend sectie A
nr. 1234

het bouwen van een dubbele woning

Tubbergen, Viool 1

het bouwen van een tuinhuis
met overkapping

03-11-2021

03-11-2021

Omgevingsvergunningen;
verlenging beslissingstermijn
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
Ingekomen
Geesteren, Plan hutten ll
het bouwen van een woning
16-08-2021
kavel 2

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
Tubbergen, ten Polstraat 10
het kappen van een boom
04-11-2021
Geesteren, Het Kleine Krikhaar het kappen van twee dode eiken
1, kadastraal bekend sectie K
nr. 9046

01-11-2021

Mander, Uelserweg 156,
kadastraal bekend sectie C
nr. 3155

01-11-2021

het kappen van twee eiken

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?
Reutum, Sluttenweg 8
Het veranderen van een bedrijf,
Nee
het wijzigen van dieraantallen en diercategorieën

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.

