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voor u!
Dinsdag 16 november 2021
Gevonden en
verloren voorwerpen

Gemeente Tubbergen
Raadhuisplein 1
Postbus 30, 7651 CV
Tubbergen
t. (0546) 628000
m. gemeente@tubbergen.nl
i. www.tubbergen.nl

Onlangs iets verloren in onze gemeente of benieuwd welke voorwerpen er allemaal zijn gevonden?

Telefonisch bereikbaar:

Kijk dan op de website:
www.tubbergen.nl
voor een lijst met alle gevonden en
verloren voorwerpen.

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.

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

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:

Sinterklaas
Op het moment dat wij dit schrijven, zijn we nog in afwachting van
de persconferentie. De landelijke besmettingcijfers zijn gestegen tot
ver boven de 16.000 en er doen allerlei geruchten de ronde over de
ophanden zijnde maatregelen. Ondertussen krijgen we veel vragen
van verenigingen en evenementenorganisatoren. En terecht, want
zij willen weten of ze wel of niet door kunnen met hun evenement.
Want hoe graag we ook zouden willen, om het aantal besmettingen
stop te zetten en terug te dringen moeten we offers brengen.
Het is belangrijk om te beseffen dan ons eigen gedrag het aantal besmettingen in onze omgeving voor een groot deel bepaalt. Dat betekent dat elke inwoner van onze gemeente voor een deel
verantwoordelijk is voor het grotere geheel. Deze verantwoordelijkheid nemen we door ons strikt te houden aan de geldende coronamaatregelen. Ook als dat betekent dat we daarvoor tijdelijk weer
moeten afzien van een aantal leuke dingen.
Als we het hebben over afzien van leuke dingen, heeft het u afgelopen zaterdag misschien wel verbaasd om kinderen van onze gemeente en een afgevaardigde van ons college tijdens de landelijke
intocht van Sinterklaas op de televisie te zien. We kunnen u geruststellen. Dat spektakel is al aan het begin
van vorige week opgenomen. Wat was het
leuk om daaraan mee te doen en wat zijn
we trots op de ruitertjes, de midwinterhoornblazer, de kinderburgemeester en de
kinderraadsleden die al maanden geleden
wisten dat ze mee mochten doen en het
aan niemand hebben doorverteld.
Afgelopen zomer ontvingen namelijk alle
352 gemeenten in ons land de oproep om
zich aan te melden voor de landelijke intocht. Er werd gevraagd om tijdens die intocht iets te laten zien wat typisch is voor

Tubbergen. Als paardengemeente besloten wij ons te presenteren
met een stoet van 100 pony’s met pietjes erop, begeleid door midwinterhoornblazers en de kinderraad met onze kinderburgemeester.
Toen we eindelijk hoorden dat de gemeente Tubbergen behoorde tot
de 30 geselecteerde gemeenten, begonnen de overleggen met het
Sinterklaasjournaal. Hoe leuk ze ons idee ook vonden, er werd nogal
wat gesneden in het oorspronkelijke plan. Het aantal van 100 pony’s
werd door hen teruggebracht van 50 tot 25 tot uiteindelijk zes. Want
het moest organisatorisch natuurlijk allemaal wel haalbaar zijn. Ook
werden de pietjes wedstrijdruitertjes en werd het aantal midwinterhoorns teruggebracht naar één.
We vroegen alle rijverenigingen om zich hiervoor aan te melden en
kregen een enthousiaste reactie van De Molenruiters en Sint Joris.
Ook de familie Schröder dacht als dé paardenfamilie van Tubbergen
actief met ons mee. De kinderraadsleden moesten uiteindelijk loten
wie er mee mocht en midwinterblazers Jort en Rein van de De Esch
Bloazers gaven niet alleen een demonstratie van het blazen, maar
boden de Sint ook een prachtige zelfgemaakte gouden midwinterhoorn aan. Dat wel of niet blazen was nog wel een ding. Want eigenlijk mag dat natuurlijk niet voor advent. Na lang overleg is
besloten voor deze hele speciale gelegenheid een uitzondering te
maken en een hele korte demonstratie te geven voor de Sint. De
Tubbergse stoet werd aangevoerd door
kinderburgemeester Mats. De opnamen
waren een echte belevenis. Net als nieuwe
over de coronamaatregelen hebben we er
op dit moment nog geen idee van hoeveel
van de gemeente Tubbergen zaterdag echt
in beeld komt. Maar alleen al de voorbereidingen en de opname dag waren een
hele belevenis, waarvoor we bij deze iedereen die zich hiervoor heeft ingezet nogmaals van harte willen bedanken!
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Tubbergen officieel

Omgeving en milieu

Openbare vergaderingen
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. 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.
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.
Hamerstukken
7.
Bestemmingsplan Buitengebied, Slagenweg 16 Harbrinkhoek.
8.
Bestemmingsplan Buitengebied, Schotboersweg 4 en Hunzeweg 5 Geesteren.
9.
Visie Laadinfrastructuur Duurzame Mobiliteit 2021-2025.
10.
Verordening behandeling bezwaarschriften 2021.
11.
Implementatie IJslandse Preventie Model.
12.
Verzoek zienswijze op voorgenomen begrotingswijzigingen 2022 inzake Public
Health Jeugd en prenataal huisbezoek.
13.
14.
15.

Rondvraag.
Afscheid raadsgriffier L. Legtenberg.
Sluiting.

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, plan Hutten II
het bouwen van een twee onder één kap 04-11-2021
kadastraal bekend sectie K
woning
nummer 10366
Reutum, Ikinkstraat 11
kadastraal bekend sectie Q,
nr. 2338

het bouwen van een schuur ter
vervanging van een bestaande schuur

07-11-2021

Reutum,
Ootmarsumseweg 320

het plaatsen van een Yurt

04-11-2021

Reutum, Ootmarsumseweg 320 het bouwen van een terras overkapping

04-11-2021

Tubbergen, ten Polstraat 10

08-11-2021

het verbouwen van een woning

Omgevingsvergunningen;
verlenging beslissingstermijn
Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure. Er moet dan in principe binnen 8 weken na ontvangst
van de aanvraag worden beslist. Maar die termijn kan zo nodig worden verlengd. Tegen
een beslissing om een termijn te verlengen kan alleen bezwaar gemaakt worden door degene die daarbij een belang heeft dat los staat van het te nemen besluit.
Burgemeester en wethouders hebben de beslissingstermijn verlengd met betrekking tot
een aanvraag om omgevingsvergunning voor:
Waar?
Project
Ingekomen
Geesteren, Veeneggeweg 25
het realiseren van een bijgebouw
14-09-2021

Actualiteiten

Verleende omgevingsvergunning

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?
Geesteren, Meijersweg 27
ontheffing stookverbod
Tubbergen, Braakmansweg 4

ontheffing stookverbod

Tubbergen, Pastoor
Bloemenstraat 1

het plaatsen van een koelcontainer tbv
theatervoorstelling Boerenopstand van 10 november
t/m 21 december 2021

Tubbergen, Pastoor
Bloemenstraat 1

het schenken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens
theatervoorstelling Boerenopstand in de periode van 12
november t/m 21 december 2021

Tubbergen, Sportlaan 3

vogeltentoonstelling van 12 t/m 14 november 2021

Gemeente Tubbergen 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
Harbrinkhoek, Klösseweg 8b
ontheffing stookverbod /m 9 november
09-11-2021
2024
Harbrinkhoek, Voshaarsweg 11 ontheffing stookverbod /m 9 november
2024

10-11-2021

Manderveen, Holtenplasweg 19 ontheffing stookverbod t/m 4 november
2024

05-11-2021

Tubbergen,
Pastoor Bloemenstraat 1

het plaatsen van een koelcontainer tbv
theatervoorstelling Boerenopstand van
10 november t/m 21 december 2021

05-11-2021

Tubbergen,
Pastoor Bloemenstraat 1

het schenken van zwak-alcoholhoudende
drank tijdens theatervoorstelling
Boerenopstand in de periode van 12
november t/m 21 december 2021

09-11-2021

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.
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
Mander, Uelserweg 113
het realiseren van een inwoonsituatie en 10-11-2021
het intern wijzigen van een bedrijfsruimte
Mander, Veendijk, kadastraal
bekend sectie C, nr 2804

het aanleggen van 25 camperplaatsen

05-11-2021

Gemeente Tubbergen 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?
Albergen, Dashorstweg 5
het veranderen van een bedrijf, de
Nee
vergunde varkens worden omgezet in jongvee
Geesteren, Volmersweg 4

het veranderen van een bedrijf, het uitbreiden
van een rundveestal, uitbreiden aantal
melk- en kalfkoeien en minder houden
vrouwelijk jongvee

Nee

Geesteren, Voorboersweg 6

het houden van vrouwelijk jongvee in de
voormalige varkensstal en het niet meer
houden van varkens en opfokgeiten

Nee

Blijf op de hoogte van het nieuws uit Tubbergen!
Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram
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Ruimtelijk beleid
Ontwerpbestemmingsplan
“Geesteren, Denekamperweg 2”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerpbestemmingsplan “Geesteren, Denekamperweg 2”.
Het ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk Dit plan voorziet in de omzetting van
de bestemmingen ‘’Horeca’’ en ‘’Maatschappelijk’’ naar de bestemming ‘’Bedrijf’’. De wijziging van bestemming is nodig om het erf in gebruik te kunnen nemen als kantoor, alsmede stalling en opslag ten behoeve van een hoveniersbedrijf.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van woensdag
17 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 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.GEEBPDENEKAMPERWG2-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 B. Weustink 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
B. Weustink van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer
0546-628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied,
Geesterseveldweg 5 in Geesteren”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 3 november 2021
heeft vastgesteld:
het bestemmingsplan “Buitengebied, Geesterseveldweg 5 in Geesteren”.
Het bestemmingsplan maakt toepassing van de schuur voor schuur regeling mogelijk
doordat twee schuren met asbesthoudende golfplaten van 350 m2 worden gesloopt aan
de Geesterseveldweg 5. De bouwlocatie bevindt zich in de gemeente Dinkelland.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 17 november 2021
t/m 29 december 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.BUIBPGEESTERSEW5-VG01.

Het plan is eveneens digitaal in
www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.

te

zien

via

de

gemeentelijke

website

Beroep
Ingaande de dag na ter inzage legging kan gedurende een termijn van zes weken tegen
het bestemmingsplan beroep worden ingediend. 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 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
dhr. R. Oude Moleman 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.

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.

