Tubbergen
voor u!
Dinsdag 21 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

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.

Gewijzigde openingstijden ROVA
tijdens de feestdagen
TUBBERGEN
Het ROVA-Klantcontactcentrum is op vrijdag 24 december en vrijdag 31
december geopend tot 16.00 uur. Op zaterdag 25 december en zaterdag
1 januari pin het ROVA-klantcontactcentrum gesloten.
KCA-wagen
Voor de inwoners van gemeente Tubbergen heeft onderstaande halteplaats voor inzameling van klein chemisch afval (kca) éénmalig gewijzigde openingstijden:
• Galvanistraat 4 (Tubbergen) geopend tot 15.00 uur op vrijdag 31 december
Inzamelkalender 2022
De inzamelkalender van ROVA voor 2022 is online beschikbaar. Bekijk
via de ROVA-app of via www.rova.nl/inzamelkalender of de inzameldagen
voor uw adres wijzigen. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met
het ROVA-Klantcontactcentrum, via (038) 427 37 77 of kijk op de website
www.rova.nl/contact.

1 januari pin het ROVA-klantcontactcentrum gesloten.
Inzamelkalender 2022
De inzamelkalender van ROVA voor 2022 is online beschikbaar. Bekijk
via de ROVA-app of via www.rova.nl/inzamelkalender of de inzameldagen
voor uw adres wijzigen. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met
het ROVA-Klantcontactcentrum, via (038) 427 37 77 of kijk op
www.rova.nl/contact.

DINKELLAND
Gewijzigde openingstijden ROVA tijdens de feestdagen
Het ROVA-Klantcontactcentrum is op vrijdag 24 december en vrijdag 31
december geopend tot 16.00 uur. Op zaterdag 25 december en zaterdag

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.

Gewoon
Als iemand ons een paar jaar geleden had verteld dat we terecht
zouden komen in een pandemie die enkele jaren zou duren, dan
hadden we dat nooit geloofd. Als diegene het zou dan ook nog zou
hebben over lockdowns, mondkapjes, avondklokken, thuiswerken,
winkel- en horecasluitingen en het beperken van sociale contacten,
dan hadden we lachend ons hoofd geschud. ‘Wat een fantasie. Je
reinste sciencefiction’. Maar het is de realiteit en veel van die maatregelen zijn al bijna gewoon geworden.
Misschien is het gevoel van gewoonte eigenlijk wel de meest praktische manier om met het hele coronagebeuren om te gaan. Want
mensen, we zijn er nog lang niet vanaf. De ene na de andere variant duikt op en dat zal ook nog wel een tijd zo blijven. Misschien
moeten we daarom maar ‘gewoon’ accepteren dat mondkapjes,
afstand houden, niet teveel bezoek ontvangen en al die andere
dingen iets is dat op dit moment
‘gewoon’ bij ons leven hoort. Aan
de andere kant moeten we het ook
weer niet té gewoon gaan vinden,
want iets dat heel gewoon is ervaren we niet meer als iets waarvoor
we op moeten passen. En dat
moeten we juist wel blijven doen.
Oppassen, uitkijken en voorzichtig
blijven. Want corona kent vele varianten en kan ons vroeg of laat
toch een keer overvallen.
Daarom vieren we dit jaar de
feestdagen opnieuw in kleine
kring. Gelukkig kan ook dat heel
gezellig zijn. Maak er dus wat van
en probeer er ondanks alles toch
van te genieten. Eet en drink smakelijk, hoewel er daarover natuur-

lijk ook nog wel wat te zeggen valt. Want al ligt de nadruk tegenwoordig vooral op corona, er zijn natuurlijk ook genoeg andere
ernstige aandoeningen die ons kunnen overkomen.
Helaas hebben we onze gezondheid niet zelf in de hand. Maar het
is inmiddels wel algemeen bekend dat weinig beweging, overgewicht en overmatig drankgebruik de gezondheid niet bepaald bevorderen. Dus hopen we dat u tijdens de feestdagen ook in
beweging komt of blijft en al sportend de nodige calorieën verbrandt.
Helemaal in stijl met dit advies, is het coffeeshop-beleid dat we in
de afgelopen week hebben vastgesteld. Waarbij we ons echter wel
realiseerden dat het eigenlijk best gek is dat het openen coffeeshop in onze gemeente niet mogelijk is, terwijl alcohol natuurlijk
net zo ongezond is. Daarom verheugen we ons echt op de aftrap
van het IJslands Preventiemodel, waarbij we samen met de school,
ouders, gemeente en andere lokale partners samenwerken aan
een veilige en prettige omgeving
voor jongeren, op alle plekken
waar zij veel tijd doorbrengen.
We hopen dat een gezonde leefstijl straks zó gewoon is, dat we
er helemaal niet meer over na
hoeven te denken.

We wensen u
hele fijne feestdagen
en een gelukkig,
maar vooral
gezond 2022
College van
Tubbergen

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 21 december 2021

Vervoer Regiotaxi Twente tijdens feestdagen

U kunt een rit boeken via www.regiotaxitwente.nl of telefoon 0900 - 1814.

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!

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 vrijdag 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.

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.

Tubbergen officieel
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, Ketnerweg 6
ontheffing stookverbod
ontheffing stookverbod

Vasse, Hooidijk, 22

ontheffing stookverbod

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
Geesteren,
ontheffing stookverbod t/m 13 december 13-12-2021
Vriezenveenseweg 66a
2024
ontheffing stookverbod t/m 13 december 13-12-2021
2024

Ontwerpbesluit, uitgebreide voorbereidingsprocedure – Geesteren, Haarbrinksweg 58b
Bij de uitgebreide voorbereidingsprocedure, beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht, wordt eerst een ontwerpbesluit bekendgemaakt. Gedurende zes weken
kunnen dan zienswijzen worden ingediend. Pas daarna wordt het “definitieve” besluit vastgesteld en bekendgemaakt. Het navolgende ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Als u de stukken wilt inzien,
verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken. Die termijn van 6
weken gaat in op de dag na de datum van deze publicatie. Tijdens die termijn kan iedereen
mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen bij het gemeentebestuur.
Het ontwerpbesluit betreft:
Model D, para commerciële Alcoholvergunning voor IJsbaan Het Landriet aan de Haarbrinksweg 58b in Geesteren

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,
het verbouwen van een voormalig
09-12-2021
Philippus Robbenstraat 9
kerkgebouw
Mander, Uelserweg 153

het bouwen van een bedrijfsgebouw

Wij wensen u alvast prettige feestdagen en een voorspoedig 2022!

Tubbergen, Binnenveldsweg 33 het verplaatsen van een in-uitweg

09-12-2021

Tubbergen, Grotestraat 34

09-12-2021

het plaatsen van 2 keukens

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
Fleringen, Oldenzaalseweg 134 het veranderen van een opslag met
21-10-2021
vloeibare meststof

Verleende omgevingsvergunning

Verleende vergunning of ontheffing

Vasse, Hooidijk, 22

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

Omgevingsvergunning;
verlenging beslissingstermijn

Actualiteiten

Geesteren,
Vriezenveenseweg 66

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.

09-12-2021

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.
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,
het bouwen van een twee onder een kap 13-12-2021
De Bloemenesch 19 en 21
woning
Tubbergen, ten Polstraat 10

het verbouwen van een woning

13-12-2021

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?
Fleringen, Lintersdijk 10
het veranderen van activiteiten, de koeien
Nee
wel weidegang krijgen
Langeveen, Witteweg 28

het veranderen van een bedrijf, bestaande
stallen worden omgebouwd, zodat er
zoogkoeien, vr. jongvee, weidekoeien
(overig rundvee) en schapen kunnen
worden gehouden

Nee

Mander, Oosteriksweg 20

het veranderen van een bedrijf, het
realiseren van een machineberging

Nee

Maatwerkvoorschriften artikel 8.41
Wet milieubeheer (bezwaar mogelijk)
Voor het “oprichten of veranderen” van bepaalde categorieën van inrichtingen is geen omgevingsvergunning vereist. Wel moeten landelijk vastgestelde voorschriften worden nageleefd.
Burgemeester
en
wethouders
kunnen
bovendien
besluiten
om
“maatwerkvoorschriften” vast te stellen. Burgemeester en wethouders hebben van die
bevoegdheid gebruik gemaakt, zoals hierna nader is omschreven.
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Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken tegen dat besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Die termijn gaat in op de dag na verzending van
het besluit aan de houder van de inrichting, 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 besluit om een maatwerkvoorschrift vast te stellen betreft:
Plaats, adres Aard inrichting Omschrijving maatwerkvoorschriftVerzonden
Tubbergen,
voetbalvereniging verzoek maatwerk vetafscheider
16-12-2021
Sportlaan 10
TVC '28

Ruimtelijk beleid
Ontwerp-bestemmingsplan “RVR 4 locaties,
Albergen, Geesteren en Vasse” en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Ootmarsumseweg
184 Albergen en ontwerp-beeldkwaliteitsplannen
Rood voor rood
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
Het ontwerp-bestemmingsplan “RVR 4 locaties, Albergen, Geesteren en Vasse”.
Het ontwerp-bestemmingsplan maakt het mogelijk om de rood voor rood regeling toe te
passen op de percelen Ootmarsumseweg 184 Albergen, Monnikenbraakweg 8 Albergen,
Delmaweg 13 Geesteren en Beekzijdeweg 31 Vasse. Op alle percelen samen wordt in totaal 3.045m² aan landschap ontsierende bebouwing gesloopt binnen de rood voor rood
regeling en geïnvesteerd in ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor kunnen in totaal drie woningen
gerealiseerd worden. De woningen worden gerealiseerd op de slooplocaties aan de Ootmarsumseweg 184 Albergen, Monnikenbraakweg 8 Albergen en Delmaweg 13 Geesteren.
Op het perceel Beekzijdeweg 31 Vasse wordt geen woning gerealiseerd.
Het ontwerp-besluit hogere grenswaarde Ootmarsumseweg 184 Albergen.
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om op grond van de Wet
geluidhinder een hogere grenswaarde vast te stellen. De hogere grenswaarde heeft betrekking op het overschrijden van de grenswaarde voor de nieuw te realiseren woning en
de vervangende nieuwbouw van de bestaande woning aan de Ootmarsumseweg 184 Albergen.
Ter inzage
De papieren exemplaren van het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp-besluit hogere grenswaarde liggen met ingang van 22 december 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 ontwerp-bestemmingsplan 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.BUIBPRVR4ALGEVA-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 m.b.t. het bestemmingsplan moeten worden gericht aan de gemeenteraad, postbus 30, 7650 AA
Tubbergen. Schriftelijke zienswijzen tegen het besluit hogere grenswaarden moeten worden gericht aan het college van Burgmeester en wethouders postbus 30, 7650 AA Tubbergen. Schriftelijke zienswijzen 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. Ook voor vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon contact
opnemen.
Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat ter inzage ligt:
De ontwerp-beeldkwaliteitsplannen Rood voor Rood.
In het gemeentelijk welstandsbeleid is nog geen rekening gehouden met de nieuwe te

realiseren woningen aan de Ootmarsumseweg 184 Albergen, Monnikenbraakweg 8 Albergen en Delmaweg 13 Geesteren. Daarom wordt voor elke locatie het standaard rood
voor rood beeldkwaliteitsplan toegepast. 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.
Ter inzage
De ontwerp-beeldkwaliteitsplannen liggen ter inzage vanaf 22 december 2021. Als u de
stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken
met de receptie van het gemeentehuis. Ook zijn de beeldkwaliteitsplannen te raadplegen
via www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Inspraak
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzagelegging kan een ieder mondeling of schriftelijk een inspraakreactie naar voren brengen tegen de ontwerp beeldkwaliteitsplannen.
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 de heer B. Prins van
het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.
Ook voor vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon contact opnemen.
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.

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.

