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Actualiteiten 
 

Ingekomen aanvragen en meldingen 
Waar? Betreft: 

Tubbergen Pastoor Bloemenstraat 1 Jubileumfeest V.V Dynamo Tubbergen 
 
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: 

Langeveen Vasserdijk Evenementenvergunning voor 5 jaar 
voor Volksfeesten Langeveen Bruine-
haar  

15-05-2014 

Manderveen Manderveenseweg loterij door Stichting Gemeenschaps-
ruimte Manderveen 

06-05-2014 

Reutum Kerkstraat 78 schenken van zwak-alcoholhoudende 
drank tijdens de Zomerfeesten van 22 
t/m 25 mei 2014 

15-05-2014 

 
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. 
 

Verloren en gevonden voorwerpen 
Verloren: mobiel, ketting, agenda organizer 
  
Gevonden:  - 
 
 

Sluiting gemeentehuis op donderdag 29 mei en vrijdag 30 mei 
Op donderdag 29 mei, Hemelvaartsdag, en vrijdag 30 mei is het gemeentehuis gesloten. Ook 
is het gemeentehuis telefonisch niet bereikbaar. De storingsdiensten zijn telefonisch wel be-
reikbaar. 
 
 

Wijziging afvalinzameling in verband met Hemelvaart 
Afvalinzameling 
In verband met Hemelvaart is de afvalinzameling gewijzigd. In plaats van donderdag 29 mei 
wordt het afval achteraf ingezameld op zaterdag 31 mei.  
 
Afvalbrengpunt  
Het afvalbrengpunt in Tubbergen is gesloten op donderdag 29 mei, Hemelvaartsdag. 
 
 

WMO loket gesloten op 3, 5 en 6 juni 
Vanwege een cursus van de medewerkers is op 3, 5 en 6 juni is het WMO loket gesloten. 
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Sluiting gemeentehuis op Tweede Pinksterdag 
Op maandag 9 juni, Tweede Pinksterdag, is het gemeentehuis gesloten. Ook is het gemeen-
tehuis telefonisch niet bereikbaar. De storingsdiensten zijn telefonisch wel bereikbaar. 
 
 

Wijziging afvalinzameling in verband met Pinksteren 
Afvalinzameling 
In verband met Tweede Pinksterdag is de afvalinzameling gewijzigd. In plaats van maandag 9 
juni wordt het afval vooraf ingezameld op zaterdag 7 juni. De medewerkers van de afvalop-
haaldienst beginnen ’s morgens vroeg met hun werk. Wij adviseren u daarom om uw afvalcon-
tainers en/of het plastic op de inzameldag om 07.00 uur aan straat te hebben staan. Uw con-
tainer staat dan op tijd aan straat en wordt dus geleegd. Dank voor uw medewerking! 
 
Afvalbrengpunt  
Het afvalbrengpunt in Tubbergen is gesloten op maandag 9 juni, Tweede Pinksterdag. 
 
 

Inzameling kca 
U kunt klein chemisch afval op bepaalde tijden gratis afgeven bij de chemokar. Elke laatste 
vrijdag en zaterdag van de maand komt de chemokar in onze gemeente. Voor de maand mei 
wordt het kca op vrijdag 30 mei en zaterdag 31 mei ingezameld. 
De chemokar staat deze maand op de volgende locaties: 

 Albergen: vrijdagmorgen 30 mei van 09.00 tot 12.30 uur standplaats op de parkeerplaats 
aan Eenhuisstraat (bij de papiercontainer). 

 Tubbergen: vrijdagmiddag 30 mei van 13.00 uur tot 16.30 uur en zaterdag 31 mei van 
10.00 uur tot 14.00 uur op de parkeerplaats bij de gemeentewerf aan de Galvanistraat 4. 

Op de website www.tubbergen.nl kunt u de overige data waarop het kca ingezameld wordt, 
zien. Daar staat ook aangegeven welke producten tot kca worden gerekend. 
 
 

College B&W stemt in met jaarstukken 2013 
Het college van B&W heeft ingestemd met de jaarrekening en het jaarverslag 2013. De stuk-
ken zijn inmiddels aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming. De jaarstukken 2013 
van de gemeente Tubbergen kennen een positief resultaat van € 1.133.335 
 
Het resultaat zal conform bestaand beleid wordt gedoteerd aan de reserve incidenteel be-
schikbaar algemene middelen. Wethouder Tom Vleerbos: “We willen een stabiel financieel 
beleid voeren, zeker nu de overheid het de komende jaren met veel minder geld moet doen. 
We zijn voorzichtig met de portemonnee van de gemeente omgegaan en volgens de accoun-
tant is alles keurig verlopen: we zijn tevreden met dit resultaat. De boeken zien er over 2013 
netjes uit, maar er komen de komende jaren stevige ontwikkelingen op de gemeente af: wat 
dat betreft staan we nog voor een grote uitdaging.” 
 
De jaarstukken 2013 laten zien dat er veel projecten gerealiseerd of opgepakt zijn. Er is aan 
de weg getimmerd: de herinrichting van het centrum in Tubbergen is in volle gang en in Gees-
teren is een kulturplein aangelegd, de verbouwde gymzaal in Reutum is geopend, de werk-
zaamheden bij de Gaarf in Langeveen zijn bijna afgerond, het nieuwe Eschhoes in Vasse is in 
gebruik genomen. De verkeersveiligheid is verder verbeterd volgens de principes van Duur-
zaam Veilig Verkeer ( o.a. inrichting wegen, fietsroutes en -voorzieningen, verkeerseducatie, 
schoolomgeving) en de busverbinding Tubbergen-Hengelo is tot stand gekomen. Maar ook op 
andere gebieden is veel gerealiseerd. Zo is een Energieloket 2.0 ingericht, een detailhandels-
visie opgesteld, zijn er acht nieuwe Toeristische Informatie Punten en verschillende toeristi-
sche routes gerealiseerd. Naast deze projecten, is ook hard gewerkt aan de voorbereidingen 
voor de nieuwe taken die op de gemeente afkomen met de veranderingen in de Wmo, Jeugd-
zorg en Participatiewet. Daarvoor is de integrale visie ‘Omzien naar elkaar’ ontwikkeld.  
 
Het college legt over ieder begrotingsjaar inhoudelijk en financieel verantwoording af aan de 
gemeenteraad en inwoners over het gevoerde beleid. Dit doet het college met de jaarrekening 

http://www.tubbergen.nl/
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en het jaarverslag. Op maandag 30 juni 2014 behandelt de gemeenteraad de jaarrekening en 
het jaarverslag. De jaarstukken zijn in te zien op www.tubbergen.nl. 
 
 

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 Diepegoorsweg 4 a bouwen van een machineberging 12-05-2014 
Albergen Vleerboersweg 22 a kappen van 2 eiken 14-05-2014 
Geesteren De Veldstegge 5 wijzigen van de luifel 15-05-2014 
 
Deze kennisgeving is alleen informatief.  
 
 

Omgevingsvergunningen;  afgegeven beschikkingen - regulie-
re voorbereidingsprocedure 
Plaats  Project Verzonden: 

Geesteren Koelenbeekweg 4 uitbreiden van een pensionstal 21-05-2014 
Harbrinkhoek Pastoor Eshuisstraat 4 verbouwen van een woonhuis 19-05-2014 
Tubbergen Zandhuisweg 36 kappen van bomen 15-05-2014 
 
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 “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? 

Geesteren Koelenbeekweg 4 veranderen van de inrichting, het 
aanpassen van een schuur en 
gebouw 

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.  

http://www.tubbergen.nl/
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Ruimtelijk beleid 
 

Onherroepelijke  bestemmingsplannen 
 

Onherroepelijk bestemmingsplan “Reutum, Zoekeweg 18” 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat het bestemmingsplan “Reu-
tum, Zoekeweg 18” vastgesteld door de gemeenteraad op 17 maart 2014, met ingang van 8 
mei 2014 onherroepelijk is geworden. 
 
Doel van het plan 
Het bestemmingsplan heeft tot doel om de bestemming ‘agrarische bedrijfsdoeleinden’ te ver-
groten zodat de bouw van een jongveestal en de realisatie van een boerderijkamer mogelijk 
wordt. Bovendien wordt ter plaatse geïnvesteerd in ruimtelijke kwaliteit. 
 
Onherroepelijk 
Gedurende de beroepstermijn is er geen beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, zodat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.  
 
Inzien bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn beschikbaar via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0183.1207543-
vg01. 
 
Vragen? 
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw I.M.J. Leferink van de 
afdeling Maatschappelijke Effecten via het telefoonnummer 0546-62 80 00. 

 
 

Onherroepelijk bestemmingsplan “Geesteren, TMZ Geesteren” 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat het bestemmingsplan “Gees-
teren, TMZ Geesteren” vastgesteld door de gemeenteraad op 17 maart 2014, met ingang van 
8 mei 2014 onherroepelijk is geworden. 
 
Doel van het plan 
Het bestemmingsplan heeft tot doel de realisatie van een woonzorgcomplex en de transforma-
tie van de karakteristieke boerderij tot restaurant aan de Denekamperweg 2 en ong. te Gees-
teren mogelijk te maken. 
 
Onherroepelijk 
Gedurende de beroepstermijn is er geen beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, zodat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.  
 
Inzien bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn beschikbaar via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan NL.IMRO.0183.1103389-
vg01. 
 
Vragen? 
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw I.M.J. Leferink van de 
afdeling Maatschappelijke Effecten via het telefoonnummer 0546-62 80 00. 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?dossierid=NL.IMRO.0183.1207543
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?dossierid=NL.IMRO.0183.1207543
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0183.1103389-vg01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0183.1103389-vg01
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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 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. 
 

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