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Actualiteiten 
 

Ingekomen aanvragen en meldingen 
Waar? Betreft: 

Albergen Ootmarsumse-
weg 

Zomercarnaval op 13 september 2014 en Solexrit op 
14 september 2014 

Albergen Ootmarsumse-
weg 

aanvraag schenken zwakalcoholhoudende drank tij-
dens Zomercarnaval 13 september 2014 en Solexrit op 
14 september 2014 

Tubbergen Almeloseweg / 
Grotestraat 

Noabermarkt op 1 juni, 3 juli, 27 juli, 7 september, 5 
oktober, 2 november 2014 

 
De stukken kunnen worden ingezien op het gemeentehuis. Zolang er nog geen beslissing is 
genomen, kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar voren brengen bij het gemeente-
bestuur. Nadere informatie vindt u in de rubriek “Inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep”, 
onderdeel A. 
 

Verleende vergunningen en ontheffingen 
Waar? Betreft: Verzonden: 

Reutum Kerkstraat 78 Zomerfeesten op 22, 23, 24 en 25 
mei 2014 

07-05-2014 

 
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: 

Tubbergen Sportlaan 10 Concept drank- en horecavergunning kantine T.V.C.’28 
 
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. 
 

Tijdelijke omleiding doorgaand verkeer Weerselo-Ootmarsum 
via Fleringen 
De Legtenbergerstraat te Weerselo wordt ter hoogte van de ingang naar het plan Reestman 
vanaf 19 mei tot begin juni tijdelijk afgesloten. Dit heeft te maken met rioolwerkzaamheden 
voor de eerste fase van plan ’t Spikkert. Op diverse plaatsen in en om Weerselo, Reutum en 
Ootmarsum zullen hiervoor verkeersborden geplaatst worden.  
Het doorgaande verkeer wordt via Fleringen omgeleid. Het bestemmingsverkeer van en naar 
plan Reestman moet gedurende deze periode via de bouwweg, langs Reinders. We hopen op 
begrip voor deze werkzaamheden, we proberen de overlast zo veel mogelijk te beperken 
 

Verkiezing Europees Parlement 
Op donderdag 22 mei 2014 wordt de verkiezing voor het Europese Parlement gehouden. U 
kunt dan uw stem uitbrengen op één van de kandidaten van de 19 deelnemende partijen. In 
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de gemeente Tubbergen zijn 13 stembureaus waar u uw stem kunt uitbrengen. Op uw stem-
pas staat het dichtstbijzijnde stembureau. De volgende stembureaus zijn speciaal geschikt 
voor mindervaliden: 

 Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 Tubbergen 

 De Aanleg, De Aanleg 7 Geesteren 

 ’t Eschhoes, Hooidijk 21 Vasse 

 Rabo kultuurhoes, Kerkstraat 77 Reutum. 
 
Wat moet u meenemen ? 
Als u gaat stemmen moet u meenemen: 

 uw stempas 

 uw identiteitsbewijs 
 
Identificatieplicht 

Om te kunnen stemmen moet u zich altijd identificeren met uw: 
1. paspoort 
2. identiteitskaart of 
3. rijbewijs 
Uw paspoort of ID-kaart mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Zonder uw identiteitsbewijs kunt u 
geen stem uitbrengen!  
 
Stemmen bij volmacht 
Kunt u zelf niet stemmen of wilt u in een andere gemeente gaan stemmen? 
 
1. Onderhandse volmacht op de stempas 
U vult de achterkant van uw stempas in met de gegevens van degene die namens u gaat 
stemmen, de gemachtigde. U beiden ondertekent de stempas. Geef aan de gemachtigde (een 
kopie van) uw ID-bewijs mee. Let op: dit kan alleen als u beide in de gemeente Tubbergen 
moet stemmen. De gemachtigde mag maximaal twee volmachten aannemen. 
 
2. Schriftelijke volmacht 
U kunt ook iemand, die niet in de gemeente Tubbergen moet stemmen, machtigen namens u 
te stemmen. Dit gebeurt met een schriftelijke volmacht. Het verzoek hiervoor moe, uiterlijk 
maandag 19 mei 2014 zijn ontvangen. Als u geen geldig identiteitsbewijs heeft is dit de enige 
manier om uw stem uit te brengen. 
Wat zijn de voorwaarden? 

 De gemachtigde moet als kiezer zijn geregistreerd in Nederland; 

 De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen 
stem; 

 De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen; 

 Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als iemand een andere 
persoon machtigt, mag hij vervolgens zelf niet meer stemmen. 

 
3. Kiezerspas als volmacht 
U kunt ook met een aan u verstrekte kiezerspas iemand buiten de gemeente Tubbergen 
machtigen om voor u te stemmen. Om iemand te machtigen (volmacht), vult u de achterkant 
van uw kiezerspas in. U en de gemachtigde moeten de kiezerspas ondertekenen. 
Wat zijn de voorwaarden voor een volmacht via een kiezerspas? 

 De persoon die u machtigt moet als kiezer geregistreerd staan in een Nederlandse ge-
meente. 

 Bij het stemmen moet de persoon die voor u stemt (een kopie van) uw identiteitsbewijs 
laten zien. 

Heeft u geen identiteitsbewijs? Dan kunt u met een aanvraagformulier een volmacht bewijs 
aanvragen. Degene die u machtigt krijgt dan een schriftelijk volmachtbewijs toegestuurd. 
 
Hoe vraag ik een schriftelijke volmacht aan? 
Download het aanvraagformulier “Stemmen bij volmacht( L8)” via www.tubbergen.nl en ver-
stuur het ingevuld en ondertekend naar de gemeente Tubbergen, afdeling KCC, taakveld Bur-
gerzaken, Postbus 30  7560 AA  Tubbergen. Het aanvraagformulier is ook verkrijgbaar bij de 

http://www.tubbergen.nl/


 

 
Gemeenteblad Tubbergen 2014, nr. 30- week 20. Uitgifte: 13-05-2014 4/7 

balie van de afdeling KCC, Raadhuisplein 1  7651 CV  Tubbergen. Het aanvraagformulier 
moet uiterlijk maandag 19 mei 2014 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ont-
vangt dan een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen. 

 
Zelf stemmen in andere gemeente? 
Bent u 22 mei niet in staat in de gemeente Tubbergen te stemmen omdat u elders in Neder-
land bent? Vraag dan een “kiezerspas” aan. Hiermee kunt u dan wel zelf uw stem uitbrengen 
in elk stembureau in Nederland. U vraagt uw stempas aan bij het Klant Contact Centrum van 
de gemeente Tubbergen. 
Schriftelijk  
Download het aanvraagformulier (K6) via onze website www.tubbergen.nl. Als u al een stem-
pas heeft ontvangen, moet u deze bij het verzoek voegen en naar de gemeente sturen. 
Mondeling 
Tot 21 mei 12.00 uur aan de balie van het Klant Contact Centrum. U moet persoonlijk naar de 
balie van de afdeling Klant Contact Centrum, taakveld Burgerzaken, in het gemeentehuis ko-
men. Daar toont u de stempas, het ingevulde aanvraagformulier (K6) en uw geldige identi-
teitsbewijs.  
 
Wat heb ik nodig om een kiezerspas aan te vragen:  
1. Stempas; 
2. Het ingevulde aanvraagformulier (K6); 
3. Een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, of een rijbewijs.  
U kunt geen nieuwe kiezerspas aanvragen als u de kiezerspas bent kwijtgeraakt! 
 
Stempas kwijt? 
Geen stempas of uw stempas is zoekgeraakt? Dan kunt u op twee manieren een vervangen-
de stempas aanvragen. Ook als uw stempas ernstig beschadigd is, kunt u een nieuwe stem-
pas aanvragen.  
Hoe kunt u een nieuwe stempas aanvragen?  
Schriftelijk: Download het aanvraagformulier (J8) via onze website www.tubbergen.nl .Dit 
formulier moet uiterlijk maandag 19 mei 2014 door de gemeente zijn ontvangen.  
Mondeling 
Aan de balie van de afdeling Klant Contact Centrum, taakveld Burgerzaken, Raadhuisplein 1  
7651 CV  Tubbergen kunt u uiterlijk woensdag 21 mei 2014 tot 12:00 uur met een geldig iden-
titeitsbewijs een vervangende stempas aanvragen.  
 
Vragen 
Heeft u nog vragen over de Europese Parlementsverkiezing ? Bel het Klant contact Centrum 
van de gemeente, telefoon (0546) 62 8000, kijk op de website www.tubbergen.nl of mail naar : 
gemeente@tubbergen.nl  
 

Omgeving en milieu  
 

Omgevingsvergunningen; ingekomen aanvragen, reguliere 
voorbereidingsprocedure 
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 omgeving Vleerweg / 
Hamweg; sectie I nr. 
2104 

vellen en compenseren van een 
bomenrij 

26-04-2014 

Albergen Ringoven 11 bouwen van een vrijstaande woning 03-05-2014 
Fleringen Herinckhaveweg 6 verbouwen van het monument 

Herinckhave 
24-04-2014 

Haarle Snoeymansweg 6 uitbreiden van een woonhuis 04-05-2014 
 

http://www.tubbergen.nl/
http://www.tubbergen.nl/
http://www.tubbergen.nl/
mailto:gemeente@tubbergen.nl
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Deze kennisgeving is alleen informatief.  
 

Omgevingsvergunningen; afgegeven beschikkingen, reguliere 
voorbereidingsprocedure 
Plaats  Project Verzonden  

Fleringen Essenhuisweg 5 a bouwen van een woonhuis 08-05-2014 
Harbrinkhoek Voshaarsweg 15 bouwen van een machineberging 01-05-2014 
 
Voor genoemd(e) project(en) is vergunning verleend. 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 “Inspraak, zienswijzen, bezwaar en be-
roep”, 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? 

Geesteren Huyerensebroekweg 3 verminderen van het aantal dieren nee 
Geesteren Vinckenweg 66 veranderen van een inrichting nee  
Hezingen Maatmansweg 11 beëindiging bedrijfsactiviteiten nee 
 
Toelichting: voor het “oprichten of veranderen” van bepaalde categorieën van inrichtingen is 
geen omgevingsvergunning vereist. Wel moet vooraf een melding worden ingediend en moe-
ten landelijk vastgestelde voorschriften worden nageleefd. Burgemeester en wethouders 
kunnen bovendien besluiten om zogenoemde “maatwerkvoorschriften” op te leggen. 
 

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. 
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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 
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 

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