Tubbergen
voor u!
Dinsdag 14 december 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

Inzameldagen 2022 zijn bekend
Ook in 2022 komt ROVA weer langs in uw gemeente om uw containers
voor afval en grondstoffen te legen. De inzameldagen voor 2022 zijn inmiddels bekend. U vindt de inzameldagen voor uw adres in de ROVA-app
of op www.rova.nl/inzamelkalender.

Papieren kalender
Als u een papieren inzamelkalender wilt, dan kunt u de online kalen
der openen (zie hierboven) en zelf printen. U kunt ook een papieren
inzamelkalender aanvragen via het ROVA-Klantcontactcentrum, telefoonnummer: (038) 427 37 77. Het ROVA-Klantcontactcentrum is op
werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar en op zaterdag van
10.00 tot 15.00 uur.

Uw inzameldagen bekijken
Op de inzamelkalender van ROVA ziet u snel en eenvoudig wanneer wij
uw containers komen legen in 2022. U kunt de inzamelkalender op verschillende manieren bekijken:
-

ROVA app
Heeft u een smartphone of tablet? Dan kunt u de gratis ROVA-app
downloaden via de App Store en Google Play Store. In de app stelt u
éénmalig uw adres in, daarna heeft u altijd alle informatie over inza
meling van afval en grondstoffen bij de hand. In de app kunt u ook
een herinnering instellen, zodat u bijvoorbeeld de avond voor de in
zameldag een melding krijgt. Zo vergeet u nooit meer de container
op tijd aan de straat te zetten.

-

ROVA website
Heeft u geen smartphone of tablet? Dan kunt u uw postcode en huis
nummer invoeren op www.rova.nl/inzamelkalender. U krijgt dan direct
de volledige jaarkalender met inzameldagen in beeld.

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.

-

Gevonden en verloren voorwerpen
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:

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.

Licht
Vaak kijken we met weemoed terug naar vroeger, toen alles beter
en mooier leek. Voor sommige dingen zal dat zeker zo zijn, maar
dat geldt niet voor de fietsverlichting. Zonder versnellingen of
elektrische ondersteuning was het fietsen op zichzelf al een stuk
zwaarder dan tegenwoordig.
Maar zodra het
schemerig werd
moesten
dan
nog veel harder
trappen, want
in die tijd werd
de benodigde
stroom voor de
fietslamp opgewekt door een
dynamo. Eigenlijk een heel
duurzaam systeem, waarbij
je behalve licht
ook werkte aan
spierkracht en
conditie.
In
deze
tijd,
waarin we door
de
coronamaatregelen
nog vaker dan
hiervoor achter
de
computer
zitten, zou het
misschien helemaal niet zo

gek zijn als de dynamo weer werd geïntroduceerd. En dan niet
voor de fiets, maar door een paar trappers te monteren aan een
stoel om bijvoorbeeld de telefoon op te laden.
Maar dat terzijde. We willen het nog even hebben over fietsverlichting. Want nu de dagen steeds korter worden, wordt verlichting
steeds belangrijker. Gelukkig heeft tegenwoordig bijna elke fiets
een heldere ledlamp. We doen vanaf hier ook een pleidooi voor reflecterende fietshesjes, want hoe duidelijker u zichtbaar bent, des
te beter.
Voor wat betreft autoverkeer vinden we veiligheid ook belangrijk.
Daarom zijn we positief over de plannen
rondom de Vloedbeltverbinding, waardoor
we straks op een snellere en ook veilige manier de A1 kunnen
bereiken. En daarmee
de rest van de wereld.
We willen ook blijven
vechten
voor
het
openbaar
vervoer,
zodat onze studenten
op een gemakkelijke
manier op en neer
kunnen pendelen naar
hun scholen en de universiteit.

College van
Tubbergen
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Tubbergen officieel

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.

Openbare vergaderingen

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

Openbare vergadering van de gemeenteraad
De gemeenteraad komt in een openbare raadsvergadering bijeen op dinsdag 21 december
2021 om 19.30 uur, in de raadszaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen.
In verband met de coronamaatregelen kunnen we geen publiek ontvangen. De vergadering
wordt live uitgezonden via bestuur.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.
2.
Vaststellen agenda.
3.
Mededelingen.
4.
Vragenuurtje.
5.
Beantwoording schriftelijke vragen: Brugman radiatoren.
6.
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 9 november
2021
7.
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 16 november
2021.
8.
Vaststellen lijst ingekomen stukken.
Hamerstukken:
9.
Bestemmingsplan Buitengebied, Vasserdijk 67 Langeveen.
10
Bestemmingsplan Buitengebied, Oldenzaalseweg 129 Fleringen.
11.
Bestemmingsplan Buitengebied, Leningsbeekweg 2a.
12.
Bestemmingsplan Buitengebied, Hagweg ong - Looleeweg ong.
13.
Bestemmingsplan Scholt 3.
14.
Instellen grondcomplexen en vaststellen grondexploitaties.
15.
Diverse belastingverordeningen voor 2022:
- Verordening afvalstoffenheffing 2022;
- Verordening riool- en waterzorgheffing 2022;
- Verordening toeristenbelasting 2022;
- Verordening forensenbelasting 2022;
- Verordening onroerende-zaakbelasting 2022.
16.
Legesverordening 2022.
17.
Septembercirculaire gemeentefonds 2021.
18.
Opdracht brede verkenning samenwerking Oldenzaal.
Bespreekstukken:
19.
Inschrijvings- en uitgiftecriteria woningbouwkavels gemeente Tubbergen.
20.
Actualisatie van de grondprijzen voor het kalenderjaar 2022.
21.
Accountantscontrole 2021 en 2022.
22.
23.

Rondvraag.
Afscheid raadsgriffier L. Legtenberg.

24.

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, Hagweg 15
ontheffing stookverbod

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

Albergen, Ootmarsumseweg/
Kemnaweg

Paaspop Albergen op 17 en 18 april 2022

Fleringen, Breemorsweg 11

ontheffing stookverbod

Tubbergen

Rosenmontagoptocht Tubbergen op 28 februari 2022

Tubbergen

ontheffing parkeerschijfzone

Tubbergen, Grotestraat

ontheffing voor het gebruik van de weg voor het plaatsen
van een aanhangwagen met daarop een billboard geplaatst
gedurende 5 dagen in de periode van 31 januari t/m 21 februari 2022

Tubbergen, Raadhuisplein

carnavalsfeest 2022 van 25 t/m 28 februari 2022

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

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 14 december 2021

Verleende vergunning of ontheffing

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
Albergen, Broekzijdeweg 27
ontheffing stookverbod t/m 1 december
03-12-2021
2024

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
Mander, Vleerhoeksweg 19
het verbouwen van een woning
03-12-2021

Fleringen Breemorsweg 11

ontheffing stookverbod t/m 6 december
2024

06-12-2021

Langeveen, hoek
Hardenbergerweg-Vasserdijk

loterij op 17 en 18 februari 2022

02-12-2021

Langeveen, Witteweg 19

ontheffing stookverbod t/m 1 december
2024

03-12-2021

Tubbergen

ontheffing parkeerschijfzone

08-12-2021

Tubbergen, Grotestraat

ontheffing voor het gebruik van de weg
03-12-2021
voor het plaatsen van een aanhangwagen
met daarop een billboard geplaatst
gedurende 5 dagen in de periode van
31 januari t/m 21 februari 2022

Vasse, Tumuliweg 10

ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen
t/m 7 december 2022

Mander, Voortweg 8

het bouwen van een woning met
schuur middels Rood voor Rood

03-12-2021

Rechtsbescherming

07-12-2021
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.

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 6
het kappen van 2 eiken en 1 els
05-12-2021
Langeveen, Ossendijk 46

het overschrijden van het bouwvlak

03-12-2021

Mander, Oosteriksweg 20

het bouwen van een machineberging

06-12-2021

Reutum, Het Loosan 43

het aanleggen van een uitrit

03-12-2021

Tubbergen, Eeshoflaan 21

Het kappen van bomen

02-12-2021

Tubbergen, Sportlaan 4

het aanleggen van strandvelden

02-12-2021

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.

