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Actualiteiten 
 

Diverse aanvragen en meldingen 
Waar? Waarvoor? Wanneer? 

Vasse Binnenveldsweg Ponyconcours Bosrui-
ters Vasse 

06-04-2014 

 
Deze kennisgeving is alleen informatief. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk. 
 

Diverse vergunningen en ontheffingen 
Waar? Waarvoor / waardoor? Wanneer? 

Albergen  Carnavalsoptocht  
CV De Alberger Bökke 

zo 23-02-2014 

Albergen Ootmarsumseweg 157 Noaberbal/carnavalsfeest 
Morshuis Evenementen 

zo 23-02-2014 

Albergen Ootmarsumseweg 157 Schenken van zwak alco-
holhoudende drank tij-
dens het Noaberbal;  

zo 23-02-2014 

Albergen Evenemententerrein Hoek 
Ootmarsumweg/Kemnaweg 

Mega carnavalsfeest; 
Zalencentrum Morshuis 
BV 

zo 23-02-2014 

Albergen Evenemententerrein Hoek 
Ootmarsumweg/Kemnaweg 

Schenken van zwak alco-
holhoudende drank tij-
dens het mega carnavals-
feest; 

zo 23-02-2014 

Fleringen Lansinksweg, Kroezeboom Standplaats voor verkoop 
van ijs; 

zon- en feestda-
gen 

Langeveen Drieschicht Intrekken standplaatsver-
gunning voor verkoop van 
loempia’s 

woensdagmid-
dag 

Langeveen  carnavalsoptocht zat 22-02-2014 
Langeveen Langeveen Verkoop van perkgoed; 

Handbalvereniging Lan-
geveen 

vr 09-05-2014 

 
De vergunning of ontheffing is inmiddels verzonden aan de aanvrager. Belanghebbenden 
kunnen gedurende 6 weken na de datum van die verzending bezwaar maken bij burgemees-
ter en wethouders. Nadere informatie vindt u in de rubriek “Inspraak, zienswijzen, bezwaar 
en beroep”, onderdelen A, D en G. 
 

Verloren en gevonden voorwerpen 
Verloren: portemonnee, fietsdisplay 
Gevonden:  - 
 

Onlangs uitgegeven gemeentebladen 
Dit jaar zijn uitgegeven de gemeentebladen 
Nummer      Onderwerp: 

GB 2014-01  Verordening onroerende-zaakbelastingen 2014  
GB 2014-02  Wijziging Besluit maatschappelijke ondersteuning 2012 (1)  
GB 2014-03  Wijziging Besluit maatschappelijke ondersteuning 2012 (2)  
GB 2014-04  Beleidsnotitie Bouwen & Parkeren 2014  
GB 2014-05  Interventiebeleid Drank- en Horecawet  
GB 2014-06  Nota Omzien Naar Elkaar  
GB 2014-07  Afvalbeleidsvisie afval is grondstof  
GB 2014-08  Nadere subsidieregeling 2014  
 
 

http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55174&did=11994&sechash=222440a2
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55174&did=12028&sechash=cfcfc4b6
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55174&did=12029&sechash=dac76e69
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55174&did=12086&sechash=e6c4d9b9
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55174&did=12087&sechash=d0702853
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55174&did=12130&sechash=93d1e447
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55174&did=12131&sechash=2270ff7c
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55174&did=12133&sechash=e4b4a614
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Voornemen uitschrijving uit de Basisregistratie personen  
 

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de onderstaande personen niet meer woonachtig 
zijn op het adres waar zij in de Basisregistratie personen  zijn geregistreerd: 

Voorletter(s) en naam Geboren: Adres Geplande uitschrijf-
datum 

T.R. Musampa 28-10-1942 Hattinkstraat 19 Tubbergen 18 februari 2014 

A.Musampa-Nseya 11-11-1942 Hattinkstraat19 Tubbergen 18 februari 2014 

 

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om hen op grond van artikel 2.22 van de Wet 
basisregistratie personen uit  de basisregistratie personen uit te schrijven als zijnde “vertrokken 
uit Nederland”. Uitschrijving uit de basisregistratie personen heeft tot gevolg dat betrokkenen 
niet meer als ingezetene van Nederland staat ingeschreven. Hierdoor kan het recht op over-
heidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland zoals uitkeringen, kin-
derbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen. 
Met ingang van de datum van deze publicatie kunnen de betreffende personen gedurende vier 
weken met betrekking tot dit voornemen schriftelijk hun zienswijze indienen bij burgemeester 
en wethouders. Mondeling kunnen zij hun zienswijze indienen via het Klant Contact Centrum 
op het gemeentehuis 

.  
 
 

Omgeving en milieu 
 

Omgevingsvergunning, ingekomen aanvragen reguliere pro-
cedure 
Onderstaande aanvragen zijn bij de gemeente binnengekomen. In principe moet op deze 
aanvragen binnen 8 weken na de datum van ontvangst worden beslist. 
Adres:  Project Ingekomen: 

Albergen Kemnaweg 12 verbouwen van een berging tot re-
creatiewoning 

06-02-2014 

Albergen. Zenderseweg 49 plaatsen van een dakkapel 30-01-2014 
Geesteren Vermolenweg 

t.o. 47  
kappen en afzetten van elzenhout 03-02-2014 

Langeveen perceel sectie A 
nr 7836 aan de 
Kattenhoeksweg  

afzetten van doorgeschoten hakhout 24-01-2014 

Mander Bergweg 9 bouwen van een paardenstal 31-01-2014 
 
Deze kennisgeving is alleen informatief.  
 

Omgevingsvergunningen, verlenging beslissingstermijn 
Burgemeester en wethouders hebben de termijn om te beslissen op onderstaande aanvragen 
om omgevingsvergunning verlengd: 
Adres Project Ingediend op 

Albergen Kanaal Z.Z. 20 uitbreiden van een recreatiewoning 19-12-2013 
Albergen Kloosteresweg 

21 
uitbreiden van een ligboxenstal 19-12-2013 

Tubbergen Almeloseweg 88 bouwen van 2 woningen met een 
schuur 

27-11-2013 

 
Tegen een beslissing om een beslissingstermijn te verlengen kan alleen bezwaar gemaakt 
worden door degene die daarbij een belang heeft dat los staat van het te nemen besluit. 
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Omgevingsvergunningen, verleend met de reguliere voorbe-
reidingsprocedure 
Adres  Project Verzonden 

Albergen Zenderseweg 
49 

plaatsen van een dakkapel 11-02-2014 

Geesteren De Veldstegge 5 uitbreiden van een winkel 12-02-2014 
Harbrinkhoek Ootmarsumse-

weg 24 
kappen van dennen en coniferen 06-02-2014 

Reutum Ootmarsumse-
weg 355 

bouwen van een carport en een 
overdekte zitplaats 

11-02-2014 

Tubbergen Kapsweg 1 en 3 bouwen van een dubbele woning 11-02-2014 
 
De vergunning is inmiddels toegezonden aan de aanvrager. Belanghebbenden kunnen gedu-
rende 6 weken na de datum van die toezending schriftelijk bezwaar maken bij het college 
van burgemeester en wethouders. Nadere informatie vindt u in de rubriek “Inspraak, ziens-
wijzen, bezwaar en beroep”, onderdelen A, D en G.  
Een vergunning die uitsluitend of mede betrekking heeft op het  uitvoeren van een werk of 
van werkzaamheden, slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht, slopen op grond van 
de bouwverordening, slopen, verstoren, verplaatsen, herstellen of  (laten) gebruiken van een 
monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht’ en/of vellen of 
doen vellen van houtopstand, treedt niet eerder in werking dan op de dag na afloop van de 
termijn voor het indienen van  een bezwaarschrift. 
 

Meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer 
Op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer zijn navolgende meldingen ingediend 
voor het veranderen van een inrichting. 
Adres  Betreft: Maatwerk? 

Geesteren. De Veldstegge 5 het uitbreiden van een winkel Neen 
 
Deze kennisgeving is alleen informatief. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk. 
Toelichting: Voor het “oprichten of veranderen” van bepaalde categorieën van inrichtingen is 
geen omgevingsvergunning. Wel dient vooraf melding te worden gedaan van het oprichten of 
veranderen. Ook moeten er landelijk vastgestelde voorschriften worden nageleefd. Burge-
meester en wethouders kunnen zo nodig ook nog maatwerk verrichten door zogenaamde 
maatwerkvoorschriften vast te stellen. 
 

Melding vellen van houtopstanden 
Op grond van de gemeentelijke kapverordening zijn navolgende meldingen ingediend voor het 
kappen van hakhout en-of het vellen van houtopstanden. Burgemeester en wethouders heb-
ben navolgende meldingen ontvangen: 
Adres  Betreft: 

Albergen Watereggeweg 5 uitdunnen van een houtwal/houtsingel 
Reutum Kanaal Zuidzijde 76 werkzaamheden op basis van groene blauwe dien-

sten 
Vasse Denekamperweg 225 onderhouden van een houtwal en geriefhoutbosje 
Vasse Denekamperweg 238 uitvoeren van achterstallig onderhoud aan een hout-

wal 
 
Deze kennisgeving is alleen informatief. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk. 
Toelichting: er is geen omgevingsvergunning vereist voor het afzetten van hakhout en het vel-
len van houtsopstanden in het kader van de uitvoering van een overeenkomst tot het verrich-
ten van groene en blauwe diensten. Wel dient vooraf een melding plaats te vinden. 
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Inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep 
 
Contactgegevens: 
Gemeentehuis Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen / Postbus 30, 7650 AA Tubbergen.  
Tel: 0546-628000 Fax: 0546-628111 E-mail: gemeente@tubbergen.nl 
 
A. Ter inzagelegging 
Aanvragen, ontwerpbeleidsnota’s, (voor)ontwerpbesluiten en besluiten liggen ter inzage op 
het gemeentehuis. Ook alle bijbehorende stukken liggen hier ter inzage. Tegen betaling van 
de kosten kunnen kopieën hiervan verkregen worden. U kunt op het gemeentehuis ook een 
toelichting op de stukken krijgen. Het  verdient aanbeveling om hiervoor eerst telefonisch een 
afspraak te maken. 
 
B. Inspraak bij de voorbereiding van beleid of van andere besluiten 
Bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid of van andere gemeentelijke besluiten kan het 
gemeentebestuur een inspraakprocedure volgen. Een aanvraag, een ontwerp of een vooront-
werpbesluit wordt dan een bepaalde tijd ter inzage gelegd. Tijdens die inzagetermijn kunt u 
schriftelijk of mondeling uw mening naar voren brengen. Als u mondeling uw zienswijze wilt 
indienen, verdient het aanbeveling om eerst telefonisch een afspraak te maken. 
 
C. Zienswijze indienen met betrekking tot ontwerpbesluiten, die worden voorbereid 

met de “uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure” 
Bij besluiten die met de uitgebreide procedure worden voorbereid, wordt eerst een ontwerpbe-
sluit ter inzage gelegd. Met betrekking tot een ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzagetermijn 
van 6 weken mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen. Wie nalaat om tijdig een zienswijze 
in te dienen, kan later niet in beroep gaan als het besluit is genomen. Als u mondeling uw 
zienswijze wilt indienen, verdient het aanbeveling om eerst telefonisch een afspraak te maken. 
 
D. Bezwaar gedurende 6 weken tegen een reeds vastgesteld besluit 
Vanaf de dag nadat een besluit is verzonden aan de geadresseerde of op andere wijze is 
bekendgemaakt, kunnen belanghebbenden doorgaans gedurende 6 weken tegen een besluit 
bezwaar maken bij het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur beslist zelf op het 
bezwaarschrift. Maar het wordt daarbij geadviseerd door een onafhankelijke 
bezwaarschriftencommissie. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift kan vervolgens nog 
weer beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter.  
Een bezwaarschrift kan per post, per fax of per e-mail worden ingediend. Indiening per e-mail 
is alleen mogelijk door verzending naar het algemene e-mailadres van de gemeente. Als u 
een bezwaarschrift per e-mail indient, vermeld dan ook uw gewone postadres.  
 
E. Beroep op de bestuursrechter gedurende 6 weken tegen een besluit op een be-

zwaarschrift 
Tegen een beslissing op een bezwaarschrift kan bij de bestuursrechter beroep worden inge-
steld door belanghebbenden die 

 eerder een bezwaarschrift hebben ingediend tegen het oorspronkelijke besluit; 

 er niets aan konden doen dat zij niet eerder bezwaar hebben gemaakt; 

 het er niet mee eens zijn als het oorspronkelijke besluit is herroepen of gewijzigd bij de 
beslissing op het bezwaarschrift. 

Welke bestuursrechter bevoegd is, wordt vermeld bij het besluit. Doorgaans is de bestuurs-
rechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle bevoegd. Een beroep-
schrift moet worden ingediend binnen 6 weken. Deze termijn van 6 weken gaat lopen met 
ingang van de dag nadat de beslissing op het bezwaarschrift is bekendgemaakt. Voor de be-
handeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Voor de mogelijkheid om digitaal beroep 
in te stellen bij de rechtbank kunt u kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
 
F. Beroep op de bestuursrechter gedurende 6 weken tegen een besluit dat is voorbe-

reid met de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure 
Tegen een besluit dat is genomen na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure 
bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, kan bij de bestuursrechter beroep 
worden ingesteld door belanghebbenden die: 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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 eerder een zienswijze hebben ingediend met betrekking tot het ontwerpbesluit; 

 er niets aan konden doen dat zij niet eerder zienswijzen hebben ingebracht; 

 het niet eens zijn met eventuele wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 
Welke bestuursrechter bevoegd is, is vermeld bij het besluit. Doorgaans is de bestuursrechter 
van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle bevoegd. Een beroepschrift 
moet worden ingediend binnen 6 weken. Deze termijn van 6 weken gaat lopen met ingang van 
de dag nadat een besluit ter inzage is gelegd. Voor de behandeling van het beroep is griffie-
recht verschuldigd. Voor de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen kunt u kijken op 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
 
G. Voorlopige voorziening 
Meestal treedt een besluit door bekendmaking in werking. Wie bezwaar of beroep heeft inge-
steld en de beslissing op bezwaar of de uitspraak van de rechter niet kan afwachten vanwege 
dringende redenen, kan aan de bevoegde rechter vragen om het besluit voorlopig te schorsen 
of om een andere voorlopige maatregel te treffen. Maar soms is het ook mogelijk om tijdelijke 
afspraken te maken zonder bemoeienis van de rechter. U kunt dit desgewenst bespreken met 
de behandelend ambtenaar. Eventuele andere belanghebbenden moeten dan wel met die 
tijdelijke afspraken kunnen instemmen. 
Ook het omgekeerde kan zich voordoen. De wet bepaalt dat sommige besluiten niet meteen in 
werking treden maar pas nadat op een bezwaar- of beroepschrift is beslist. In die gevallen kan 
een belanghebbende vragen aan de  bevoegde rechter om die schorsende werking op te hef-
fen. 
Doorgaans is de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel te Zwolle bevoegd. Voor 
de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor 
de mogelijkheid om digitaal een voorlopige voorziening aan te vragen kunt u kijken op 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit gemeenteblad is uitgegeven door 
burgemeester en wethouders van Tubbergen 
de secretaris, de burgemeester, 

 

 
drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M. K.M. Stegers 
 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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