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Openbare vergaderingen 
 

Gemeenteraad  
De gemeenteraad komt in een openbare raadsvergadering bijeen op maandag 17 maart 
2014 om 19.30 uur, in de raadszaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen. 
De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken voor de raadsvergadering liggen voor 
iedereen ter inzage op het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. 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 be-
stuurlijke informatie.  
Het is niet mogelijk voor het publiek om in een raadsvergadering het woord te voeren. 
Agenda  
1. Opening. 
2. Vaststellen agenda. 
3. Mededelingen. 
4. Vragenuurtje. 
5. Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 17 februari 2014. 
6. Vaststellen lijst ingekomen stukken. 
7. Vaststellen nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente. 
8. Vaststellen bestemmingsplan “Reutum, Zoekeweg 18”. 
9. Vaststellen bestemmingsplan “Albergen, Zuidesweg 5”. 
10. Vaststellen bestemmingsplan “Geesteren, TMZ Geesteren”. 
11. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Mander, Plasdijk 25a”. 
12. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Tubbergen, Oldenzaalseweg 8” en “Beeldkwali-

teitsplan + Inrichtingsplan Oldenzaalseweg 8 Tubbergen”. 
13. Governance jeugdzorg Twente. 
14. Vaststellen wijziging Verordening op het gemeenteblad. 
15. Rondvraag. 
16. Sluiting. 
 
 

Actualiteiten 
 

Collectes en inzamelingen 
Waar? Waarvoor / waardoor? Wanneer? 

Albergen Muziekvereniging Concordia 16 t/m 29 maart 2014 
Gehele gemeente 
Tubbergen 

Reumafonds 09 t/m 15 maart 2014 

Gehele gemeente 
Tubbergen 

Stichting Simavi 16 t/m 22 maart 2014 

Gehele gemeente 
Tubbergen 

Stichting ZOA 23 t/m 29 maart 2014 

Tubbergen Basisschool de Wiekslag 17 t/m 21 maart 2014 
 
Deze kennisgeving is alleen informatief. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk. 
 

Diverse aanvragen en meldingen 
Waar? Waarvoor? Wanneer? 

Albergen Kemnaweg Schenken van zwak-
alcoholhoudende drank 
tijdens de demoraces 
historische motoren 

16 en 17 augus-
tus 2014 

Fleringen Oldenzaalseweg 
86  

Kleedjesmarkt  26 april 2014 

http://www.tubbergen.nl/
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Geesteren Dorpsstraat 2 Concours Hippique 25 t/m 27 april 
(dressuur) en 1 
t/m 4 mei 2014 
(springen) 

Langeveen Heppenweg Paasvuur Langeveen 20 april 2014 
Reutum F.J. Groothuis-

weg 
Paasvuur Reutum 20 april 2014 

 
Heeft u vragen over deze aanvragen? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum, 
team Wonen en Leven. Deze kennisgeving is alleen informatief. Er is geen bezwaar of be-
roep mogelijk. 
 

Verleende vergunningen en ontheffingen 
Waar? Waarvoor / waardoor? Verzonden 

Fleringen Hoek Oldenzaal-
seweg - Ootmar-
sumseweg  

Beachparty op 29 maart 2014 03-03-2014 

Fleringen Hoek Oldenzaal-
seweg - Ootmar-
sumseweg  

Schenken van zwak-
alcoholhoudende drank t.b.v. 
de Beachparty op 29 maart 
2014 

03-03-2014 

Fleringen Oldenzaalseweg 
100 

Standplaats voor verkoop van 
aardappelen, groente en fruit 
op dinsdagmiddagen van 15 
maart 2014 t/m 15 maart 2017 

04-03-2014 

Reutum dorp Verkoop van potgrond door VV 
Kadoeng op 14 en 15 maart 
2014 

25-02-2014 

Tubbergen dorp Verkoop van paaseitjes door 
basisschool De Wiekslag van 
17 t/m 21 maart 2014 

04-03-2014 

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

Verloren en gevonden voorwerpen 
Verloren: 2 x jassen, mobiel 
  
Gevonden:  3 x mobiel, tas 
 

Uw stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 
Stempas kwijt of niet ontvangen? Kan ik nu wel stemmen? 
Uiterlijk 5 maart 2014 krijgt u uw stempas in de brievenbus. Raakt u de stempas kwijt? 
Dan kunt u op twee manieren een vervangende stempas aanvragen. 
a.  Het aanvraagformulier vervangende stempas (J8) kunt u via www.tubbergen.nl downloa-

den, uitprinten, invullen, ondertekenen. Stuur het formulier naar gemeente Tubbergen, af-
deling KCC, taakveld Burgerzaken, Antwoordnummer 26, 7620 VS Tubbergen. Het aan-
vraagformulier moet uiterlijk vrijdag 14 maart 2014 in ons bezit zijn. De nieuwe stempas 
kan alleen worden toegezonden naar het officiële woonadres waar u staat ingeschreven in 
de Basisregistratie Personen (BRP). 

b. Ook kunt u een vervangende stempas persoonlijk aanvragen bij het Klant Contact Cen-
trum,  taakveld Burgerzaken. Hierbij moet u zich identificeren door middel van een geldig 
legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).Dit kan tot en met dinsdag 18 maart 
2014 (tot uiterlijk 12.30 uur). Bent u op 19 maart uw stempas kwijt? Dan kunt u helaas niet 
stemmen. 

Machtigen 
Als u niet zelf wilt of kunt stemmen, dan kunt een andere kiezer uit de gemeente Tubbergen 

http://www.tubbergen.nl/
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machtigen om voor u te stemmen. Dit kunt u zelf regelen door overdracht van de stempas 
(onderhandse volmacht) of door dit schriftelijk bij de gemeente aan te vragen. 
 
Machtigen van een andere kiezer uit de gemeente Tubbergen 
U kunt op twee manieren een andere kiezer uit de gemeente Tubbergen machtigen om voor u 
te stemmen: 
1. Onderhandse volmacht 

Door invulling en ondertekening van het volmacht bewijs op de achterzijde van uw stem-
pas, degene die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van uw identiteitsbewijs mee-
nemen en op het stembureau laten zien. Dit identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlo-
pen zijn. 

2. Schriftelijk verzoek om bij volmacht te stemmen 
U kunt het hiervoor het aanvraagformulier Stemmen bij volmacht( L8) www.tubbergen.nl 
downloaden, uitprinten, invullen, ondertekenen en versturen naar de gemeente Tubber-
gen, afdeling KCC, taakveld Burgerzaken, Antwoordnummer 26, 7620 VS Tubbergen. Het 
aanvraagformulier is ook verkrijgbaar bij de afdeling KCC, taakveld Burgerzaken, Raad-
huisplein 1 te Tubbergen. Het aanvraagformulier moet uiterlijk vrijdag 14 maart 2014 door 
de gemeente zijn ontvangen. 

Heeft u nog vragen neem contact op met afdeling Klant Contact Centrum, het taakveld Bur-
gerzaken, telefoonnummer (0546) 62 80 00. 
 
 

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: 

Geesteren Krikhaarsweg en 
Bothofweg 

afzetten van elzen en een es 20-02-2014 

Geesteren Lutkeberg 23 verbouwen van een hal 20-02-2014 
Geesteren Vinckenweg 45 toepassen van een luchtwasser 03-03-2014 
Langeveen Ossendijk 35 bouwen van een mestopslag ter ver-

vanging van een bestaand mestop-
slag 

03-02-2014 

Mander. Bergweg 9 slopen van een monumentaal kip-
penhok 

19-02-2014 

Manderveen Plasdijk 15 kappen van bomen 18-02-2014 
Tubbergen Hardenbergerweg 

72 
bouwen van een bijgebouw 19-02-2014 

 
Deze kennisgeving is alleen informatief.  
 

Omgevingsvergunningen, verleend met de reguliere voorbe-
reidingsprocedure 
Adres  Project Verzonden 

Geesteren Geermanstraat 
43 

kappen van 2 eiken 05-03-2014 

Geesteren Huyerenseweg 
35 

afzetten van een houtwal 05-03-2014 

Manderveen. Plasdijk 6 kappen van een eik en het afzetten 
van elzen, berken en een houtwal 

05-03-2014 

Reutum Ootmarsumse-
weg 375 

kappen van twee eiken 05-03-2014 

Tubbergen Boerhave 9 en 
11 

bouwen van een dubbelblok 05-03-2014 

Gemeente verschillende het kappen van 22 dode en zieke 06-03-2014 



 

 
Gemeenteblad Tubbergen 2014, nr.16- week 11. Uitgifte: 11-03-2014 5/7 

Tubbergen locaties bomen 
Tubbergen Hunzeweg 6 uitbreiden van een schuur   05-03-2014 
Tubbergen Monniken-

braakweg 11 
verbouwen van een woning 04-03-2014 

 
De vergunningen zijn inmiddels toegezonden aan de aanvragers. Belanghebbenden kunnen 
gedurende 6 weken na de datum van die toezending schriftelijk bezwaar maken bij het colle-
ge van burgemeester en wethouders. Nadere informatie vindt u in de rubriek “Inspraak, 
zienswijzen, 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. 
 

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 Vleerboersweg 28 afzetten van minder vitale bomen en herstellen poel 
Geesteren Vinckenweg 46 betreft het afzetten van hakhout 
Tubbergen Kloosteresweg 6 kapmelding groene en blauwe diensten 
 
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. 
 
 

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 worden voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure bedoeld in 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage 
gelegd. Met betrekking tot dit ontwerpbesluit kunnen  tijdens de inzagetermijn van 6 weken 
mondeling of schriftelijk zienswijzen worden ingediend. Wie nalaat om tijdig een zienswijze in 
te dienen, kan later niet in beroep gaan als het besluit is genomen. Als u mondeling een 
zienswijze wilt indienen, verdient het aanbeveling om eerst telefonisch een afspraak te maken. 



 

 
Gemeenteblad Tubbergen 2014, nr.16- week 11. Uitgifte: 11-03-2014 6/7 

 
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 steeds vermeld bij het besluit. Doorgaans is de be-
stuursrechter 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 de beslissing op het bezwaarschrift is bekendgemaakt. Voor de 
behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Voor de mogelijkheid om digitaal be-
roep 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: 

 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, wordt steeds vermeld bij het besluit. Doorgaans is de be-
stuursrechter 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 griffierecht 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 te schorsen of om 
een andere voorlopige maatregel te treffen. Maar soms is het ook mogelijk om tijdelijke af-
spraken 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. 
 
  

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


 

 
Gemeenteblad Tubbergen 2014, nr.16- week 11. Uitgifte: 11-03-2014 7/7 

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 
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