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Actualiteiten 
 

Nationale Dodenherdenking zondag 4 mei 
Op 4 mei wordt jaarlijks herdacht dat alle burgers en militairen, die sinds 10 mei 1940, wan-
neer of waar ook ter wereld, in het belang van het Koninkrijk of tijdens vredesmissies van in-
ternationale organisaties zijn gevallen, dan wel door oorlogshandelingen en terreur zijn omge-
komen. De Nationale Dodenherdenking is niet alleen herdenken van diegenen die hun leven 
verloren, maar houdt ook bezinning in op heden en toekomst.  
 
Herdenkingsplechtigheid te Langeveen 
In de gemeente Tubbergen zal ook dit jaar op gepaste wijze aandacht besteed worden aan de 
Nationale Dodenherdenking. Hiertoe zal op zondag 4 mei een herdenkingsplechtigheid ge-
houden worden in de St. Pancratiuskerk te Langeveen. Verzamelen om 19.30 uur op het 
dorpsplein in Langeveen. 
 
Wij nodigen alle burgers uit de gemeente Tubbergen uit hierbij aanwezig te zijn. 
 
Vlagprotocol 
Op Nationale Dodenherdenking wordt 's avonds van 18.00 uur tot zonsondergang van alle 
openbare gebouwen de vlag halfstok gehangen. Particulieren worden verzocht deze gedrags-
lijn te volgen. Van 20.00 uur tot 20.02 uur zal op de herdenkingsplaatsen en naaste omgeving 
volkomen stilte in acht genomen worden. Ook elders wordt men verzocht deze plechtige stilte 
in acht te nemen.  
 

Gemeentehuis gesloten op maandag 5 mei 
Maandag 5 mei (Bevrijdingsdag) is het gemeentehuis gesloten en dus ook telefonisch niet 
bereikbaar. 
 

Verleende vergunningen en ontheffingen 
Waar? Betreft: Verzonden 

op: 

Albergen Weversweg schenken zwak-alcoholhoudende 
drank tijdens Albercross op 27 april 
2014 

22-04-2014 

Tubbergen Arkeweg/  
Reutummerweg 

Jumping Schröder van 7 t/m 10 mei 
2014 

24-04-2014 

Tubbergen Arkeweg/  
Reutummerweg 

schenken zwak-alcoholhoudende 
drank tijdens Jumping Schröder 7 t/m 
10 juni 2014 

24-04-2014 

 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken bij het gemeentebestuur. Dat kan gedurende 6 
weken na de verzending aan de aanvrager. Nadere informatie vindt u in de rubriek “Inspraak, 
zienswijzen, bezwaar en beroep”, onderdelen A, D en G. 
 

Ontwerpbesluiten, uitgebreide voorbereidingsprocedure 
Navolgende ontwerpbesluit ligt - of navolgende ontwerpbesluiten liggen - met de bijbehorende 
stukken, gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis: 
Waar?  Betreft: 

Mariaparochie Almeloseweg 211 drank- en horecavergunning voor kantine en terras, 
volleybalvereniging Krekkers 

 
De termijn van terinzagelegging van 6 weken gaat in op de dag na de datum van deze publica-
tie. Tijdens die termijn kan iedereen mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren bren-
gen bij het gemeentebestuur. Nadere informatie vindt u in de rubriek “Inspraak, zienswijzen, 
bezwaar en beroep”, onderdelen A en C. 
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Verkeersmaatregelen 
De navolgende tijdelijke verkeersmaatregelen worden getroffen: 
Langeveen afsluiting gedeelte Bruinehaarsweg op woensdag 7 mei 2014 van 07.30 tot 

13.00 uur voor doorgaand verkeer in verband met Streetwise. 
 
Als in verband met de verkeersmaatregel een verkeersbesluit moest worden genomen, is dat 
verkeersbesluit inmiddels bekendgemaakt in de Staatscourant. De Staatscourant wordt elek-
tronisch gepubliceerd op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant.  
Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de datum van publicatie in de Staatscourant 
bezwaar maken tegen een verkeersbesluit bij het gemeentebestuur. Nadere informatie vindt u 
in de rubriek “Inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep”, onderdelen A, D en G. 
 

Afspraken van de ‘Werkgroep  Verkeer Geesteren’ en de ge-
meente Tubbergen 
De gemeente Tubbergen en de ‘Werkgroep Verkeer Geesteren’ (onderdeel van Stichting 
Dorpsbelang Geesteren) hebben samen onderzoek verricht naar de verkeersveiligheid in 
Geesteren. Er zijn afspraken gemaakt om een aantal verkeersproblemen in de bebouwde kom 
van Geesteren op te lossen. Belangrijkste maatregelen zijn het instellen van eenrichtingsver-
keer op enkele wegen en de aanleg van zebrapaden en verkeersdrempels. Op de website van 
de gemeente Tubbergen (verkeer en milieu; verkeer en vervoer) kunt u het Eindrapport “Ver-
keer in Geesteren” vinden. 
 
De verkeerssituatie in Geesteren 
De doorgaande wegen in Geesteren zijn op zich goed ingericht voor hun huidige functie. Een 
aantal wegen loopt wel tegen haar grenzen aan wat betreft de hoeveelheid autoverkeer. Om 
te voorkomen dat er problemen ontstaan, worden nu maatregelen uitgevoerd. Ook is het be-
langrijk dat geregeld verkeerstellingen worden gehouden, om te zien of de hoeveelheid auto-
verkeer toeneemt. 
 
Instellen eenrichtingsverkeer 
De verkeerssituatie op een deel van de Vriezenveenseweg is niet goed. Er rijdt teveel auto-
verkeer langs ‘De Aanleg’ en de basisschool. Dit leidt tot gevaarlijke situaties, vooral in combi-
natie met de fietsers die van de weg gebruik maken en de ‘haakse’ parkeerplaatsen bij ‘De 
Aanleg’. De onveiligheid op de Vriezenveenseweg kan worden opgelost door eenrichtingsver-
keer in te stellen. Het wordt daardoor rustiger in de straat. Het verkeer rijdt straks vanuit het 
centrum in westelijke richting. Ook op de Röringstraat en de Kotmanstraat wordt eenrichtings-
verkeer ingesteld, om te voorkomen dat daar sluipverkeer gaat rijden. De gemeente Tubber-
gen neemt een verkeersbesluit en plaatst de verkeersborden.  
 
Zebrapaden en verkeersdrempels 
Op de route Haarbrinksweg-Dorpsstraat wordt iets te snel gereden. Dat zorgt er voor dat men 
soms moeilijker kan oversteken. Daarom is er onlangs een zebrapad aangelegd tussen ‘De 
Aanleg’ en het winkelcentrum. Wij willen binnenkort ook zebrapaden aanleggen op de Haar-
brinksweg (in de buurt van het beweegpark Lutkeberg) en bij de aansluiting Dorpsstraat-
Zurinkstraat. Verder wordt gezocht naar mogelijkheden om nog enkele snelheidsremmers aan 
te leggen in de Dorpsstraat (b.v. in nabij Slagerij Hemmer, nabij  Café Kottink en tussen 
Dorpsstraat 2-4). In de Schotboersweg worden twee busdrempels aangelegd, want ook hier 
wordt te snel gereden. Tenslotte wordt de aansluiting van Langeveenseweg en Schotboers-
weg ‘gelijkwaardig’ gemaakt. Bestuurders van rechts krijgen voorrang net als op de andere 
wegen binnen de bebouwde kom van Geesteren. 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant
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 Eenrichtingsverkeer 
 
 Zebrapad  
 
  Verkeersdrempel 
 

Bestuurders van rechts hebben voorrang  
(net als op de meeste andere wegen in Geesteren 

 
 
 
Planning en uitvoering 
Er moeten eerst verkeersbesluiten worden genomen voor het eenrichtingsverkeer en om de 
zebrapaden aan te mogen leggen. Wij verwachten dat later dit jaar met de uitvoering van de 
maatregelen kan worden gestart. 

 

Verloren en gevonden voorwerpen 
Verloren: mobiele telefoon 
Gevonden:  - 
 
 

Omgeving en milieu  
 

Omgevingsvergunningen; ingekomen aanvragen - reguliere 
procedure 
Onderstaande aanvragen zijn bij de gemeente binnengekomen. In principe moet op deze 
aanvragen binnen 8 weken na de datum van ontvangst worden beslist. 
Plaats  Project Ingekomen: 

Albergen Postweg 2 bouwen van een vrijstaande wo-
ning met bijgebouwen, kappen 
van houtopstanden en het aan-
leggen van een inrit 

15-04-2014 
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Fleringen Putmansweg 19 vervangen van een bestaande 
kap van een ligboxenstal 

18-04-2014 

Reutum Kerkstraat 37 uitbreiden en renoveren van een 
schuur 

16-04-2014 

 
Deze kennisgeving is alleen informatief.  
 

Omgevingsvergunningen; beschikkingen - reguliere voorbe-
reidingsprocedure 
Plaats  Project Verzonden op: 

Albergen Weemselerweg 23 bouwen van een jongveestal 24-04-2014 
Geesteren Ketnerweg 6 uitbreiden van een bestaande 

veestal 
22-04-2014 

Manderveen. Bovenbroeksweg 20 verplaatsen van een in-/uitrit 22-04-2014 
 
Voor genoemd(e) project(en) is vergunning verleend, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat ver-
gunning voor een project is geweigerd. 
De beschikking(en) is (zijn) inmiddels toegezonden aan de aanvrager(s). Belanghebbenden 
kunnen gedurende 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 “In-
spraak, 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. De vergunninghouder kan de voorzienin-
genrechter echter verzoeken om de schorsende werking op te heffen. Zie hiervoor rubriek 
“Inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep”, onderdeel G.  
 

Meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer 
Op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer ingediende melding(en) ivoor het veran-
deren van een inrichting: 
Plaats:  Betreft: Maatwerk? 

Reutum Agelerweg 56 veranderen van de inrichting; er zal 
geen vee meer worden gehouden 

nee 

 
Voor het “oprichten of veranderen” van bepaalde categorieën van inrichtingen is geen omge-
vingsvergunning vereist. Wel moet vooraf een melding worden ingediend en moeten landelijk 
vastgestelde voorschriften worden nageleefd. Burgemeester en wethouders kunnen boven-
dien besluiten om zogenoemde “maatwerkvoorschriften” op te leggen.  
 
 

Ruimtelijk beleid 
 

Vastgestelde wijzigingsplannen 
 
Vastgesteld wijzigingsplan “Buitengebied 2006, wijziging Zekteweg 8a te Geesteren” 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat op 15 april 2014 het volgen-
de wijzigingsplan is vastgesteld: 
 
het wijzigingsplan “Buitengebied 2006, wijziging Zekteweg 8a te Geesteren”. 
 
Het wijzigingsplan heeft tot doel om op dit perceel een buggy- en quadverhuurbedrijf toe te 
staan. 
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Ter inzage 
Het papieren exemplaar van het wijzigingsplan ligt met ingang van 30 april 2014 voor een 
ieder zes weken ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.  
U kunt het wijzigingsplan digitaal inzien via de gemeentelijke website “www.tubbergen.nl” on-
der het kopje “direct naar”, daarna klikken op ‘ruimtelijke plannen’ en dan op “ruimtelijke plan-
nen ter inzage”. 
 
Beroep 
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan tegen het wijzigingsplan beroep 
worden ingesteld: 

- belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht; 

- belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om over-
eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Afdeling 
bestuursrecht tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen. 

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 wijzigingsplan treedt in werking daags 
na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voor-
lopige 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 vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met J. Koerselman van de afdeling 
Maatschappelijke Effecten via het telefoonnummer 0541-854100. 

 
 

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. 
 
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 

http://www.tubbergen.nl/
http://www.raadvanstate.nl/
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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
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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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