Tubbergen
voor u!
Dinsdag 23 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.

Vervoer Regiotaxi Twente tijdens feestdagen
Vaak worden afspraken voor de feestdagen ver van tevoren gemaakt. Regel dan ook gelijk
uw vervoer. De aanmeldtijden voor de Regiotaxi zijn aangepast. Reserveer daarom uw ritten
op tijd!
Tot wanneer kunt u ritten aanvragen?
Ritten op
Zaterdag 25 december 2021 (1e Kerstdag)
Zondag 26 december 2021 (2e Kerstdag)
Zaterdag 1 januari 2021 (Nieuwjaarsdag)

Doorgeven uiterlijk op/voor
Zondag 19 december 2021
Zondag 19 december 2021
Vrijdag 31 december 12.00 uur

Rit wijzigen of afmelden?
U kunt uw aangevraagde ritten voor de kerstdagen en nieuwjaarsdag wijzigen tot de genoemde data en tijden. Ritten afmelden kan wel tot uiterlijk één uur voor de afgesproken
ophaaltijd. U kunt een rit boeken via www.regiotaxitwente.nl of telefoon 0900 - 1814.
Rijtijden kerstdagen en oudejaarsdag
Op vrijdag 24 december (Kerstavond) en op beide kerstdagen rijdt Regiotaxi Twente de normale tijden: van 06.30 uur tot uiterlijk 02.00 uur. Op donderdag 31 december (Oudejaarsdag) rijdt de Regiotaxi tot uiterlijk 20.00 uur. Dit betekent dat u alleen ritten kunt aanvragen
waarmee u uiterlijk om of vóór 02.00 uur resp. 20.00 uur op de plaats van bestemming
bent.
Geen vaste wekelijkse ritten kerstdagen en Nieuwjaarsdag
Op 25 en 26 december en 1 januari vervallen alle vaste (wekelijkse) ritten. Wilt u op deze
data wél uw vaste rit door laten gaan? Geef dit dan uiterlijk op zondag 19 december door
aan de Regiotaxi Twente via telefoon 0900 – 1814.

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

Een rit boeken kan via 0900 – 1814 en op www.regiotaxitwente.nl

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:

Wij wensen u alvast prettige feestdagen en een voorspoedig 2022!

Denk na

passen én even gezellig een praatje maken in een echte winkel?

We kijken terug op de Week van de Ondernemers die voorbij ging
zonder de Ondernemersprijs en zonder de BGT Talentdagen. Dat was
een tegenvaller, maar onze waardering voor de ondernemers in onze
gemeente is er niet minder om. Of we het nu hebben over grote bedrijven of eenpitters, iedereen draagt op zijn of haar manier bij aan
de economie en de leefbaarheid in onze dorpen.

Net als u zouden ook wij niets liever willen dan dat de wereld weer
zou zijn zoals vroeger. Het is bijna niet voor te stellen dat we ooit
mensen gewoon handen konden geven zonder erbij na te denken,
dat we hutje bij mutje op elkaar in de kroeg stonden, dat we verkouden en wel naar ons werk gingen en dat we nooit hoefden na te
denken over sluitingtijden, QR-codes en andere dingen die we steeds
normaler gaan vinden.

Naast industrie en dienstverlening, hebben we natuurlijk ook de detailhandel en de horeca. Met name die laatste groep willen we een
hart onder de riem steken, nu zij hun sluitingstijden opnieuw moeten
aanpassen en hun gasten moeten vragen om een qr-code. Omdat
dit onherroepelijk extra werk oplevert, bieden wij hen en alle andere
organisaties die dit moeten doen een coronasteunpakket aan om de
kosten die het controleren
van de coronapassen met
zich meebrengt te dekken.
En we wensen hen sterkte,
want het zal vast niet altijd
gemakkelijk zijn om klanten
zonder geldige QR-code de
deur te wijzen, zeker niet als
het een bekende is. Daarom
roepen wij iedereen op om
er toch vooral voor te zorgen
een geldige QR-code op zak
te hebben. Doe je het niet
voor jezelf, doe het dan voor
de ondernemers en alle vrijwilligers die zich inzetten
voor hun verenigingen en
organisaties. Datzelfde geldt
ook voor het lokaal kopen.
Natuurlijk is internet handig,
maar er gaat toch niets
boven voelen, ruiken, aan-

Om dat te bereiken, is er werk aan de winkel. Gelukkig zien we veel
mensen in de samenleving die het goed doen, zich houden aan de
regels en zich inzetten voor de uitvoering van de maatregelen. Zij
nemen hun verantwoordelijkheid en verdienen een groot compliment
en ons respect.
Desondanks blijft de druk op de
zorg groot. Daarom roepen we iedereen, gevaccineerd of niet gevaccineerd: voorkom dat je ziek
wordt. Houd u zich aan de basismaatregelen: afstand houden,
handen wassen en zorg voor voldoende frisse lucht. Blijf thuis bij
klachten en laat u testen. En,
minstens zo belangrijk: denk na
en zeg soms ‘nee’ tegen leuke
dingen. Natuurlijk is dat feestje
gezellig en is het fijn voor opa en
oma om op zondagmiddag met
de hele familie langs te komen.
Maar is het echt nodig? Of kan
het ook op een andere of veiligere
manier?
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Tubbergen officieel

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
Tubbergen, De Bloemenesch
het bouwen van een twee onder één kap 15-11-2021
34 en 36
woning

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?
Tubbergen, Buitengebied startpunt en eindpunt Huyerenseweg 1Sponsortocht op 23 december 2021

Verleende omgevingsvergunning
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
Tubbergen, Braakmansweg 4
ontheffing stookverbod tot en met
12-11-2021
11 november 2024
Geesteren, Meijersweg 27a

ontheffing stookverbod tot en met
12 november 2024

Tubbergen, De Bloemenesch
26 en 28 (kavel 38 en 39)

het bouwen van een twee onder één kap
woning

16-11-2021

Tubbergen, De Bloemenesch
30 en 32 (kavel 36 en 37)

het bouwen van een twee onder één kap
woning

16-11-2021

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:
Plaats, adres
Betreft:
Maatwerk?
Geesteren,
het veranderen van activiteiten, type B
Nee
Huyerensebroekweg 10
met omgevingsvergunning beperkte milieutoets
Geesteren,
Huyerensebroekweg 10

12-11-2021

Omgeving en milieu

het veranderen van een bedrijf, het wijzigen
van het veebestand, alleen nog
vleeskalveren en vleesvarkens houden

Nee

Geesteren, Langeveenseweg 133 het veranderen van activiteiten

Nee

Langeveen, Ossendijk 45

het veranderen van een bedrijf, omschakelen
van vleesvarkens naar vrouwelijk jongvee tot
2 jaar en overige rundvee ouder dan 2 jaar

Nee

Tubbergen, Kapsweg 44

het veranderen van een bedrijf, Type B
met omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Nee

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, De Zonnedauw 17
het uitbreiden van een woning
17-11-2021
Albergen, Zenderseweg
kadastraal bekend sectie H,
nr. 8070

het kappen van twee eiken

15-11-2021

Geesteren, De Veldkers 5

het bouwen van een twee onder één kap
woning (links)

15-11-2021

Geesteren, De Veldkers 7

het bouwen van een twee onder één kap
woning (rechts)

15-11-2021

Geesteren, Peuverstraat 1

het aanbouwen van een keuken

11-11-2021

Harbrinkhoek, Voshaarsweg 11 het verbouwen van een woning naar een
woning met inwoning

11-11-2021

Hezingen, Vlasbeekweg 5

Het kappen van een eik

15-11-2021

Mander, Uelserweg 117

het uitbreiden van een woning

11-11-2021

Mander, Vleerhoeksweg 19

het verbouwen van een woning

16-11-2021

Manderveen, Bloomsweg 6

het bouwen van een agrarische schuur
met een varkensschuur

17-11-2021

Omgevingsvergunning;
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
Albergen, Kloosteresweg 21
het milieuneutraal wijzigen van een
20-09-2021
en Monnikenbraakweg 2
bedrijf

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.
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

Ruimtelijk beleid
Ontwerp-bestemmingsplan “De Kron 2” en
ontwerp-beeldkwaliteitsplan “De Kron 2”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerp-bestemmingsplan “De Kron 2”.
Het ontwerp-bestemmingsplan maakt uitbreiding aan de westzijde van het bestaande bedrijventerrein De Kron te Harbrinkhoek met circa 1 hectare netto mogelijk.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 24 november 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.HARBPDEKRON2-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 “De Kron 2”.
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 24 november 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.
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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

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied,
Middenmaatsweg 2 Haarle”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 3 november 2021
heeft vastgesteld:
het bestemmingsplan “Buitengebied, Middenmaatsweg 2 Haarle”.
Met het bestemmingsplan wordt geregeld dat de bestemming ‘Wonen’ wordt vergroot
om een nieuw bijgebouw te kunnen realiseren. Daarnaast wordt een reeds bestaand cultuurhistorisch waardevol bijgebouw binnen de woonbestemming gebracht.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 24 november 2021
t/m 5 januari 2022 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.BUIBPMIDDENMTSWEG2-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.
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
mevr. R. Rietveld van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-28000.
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.

