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Actualiteiten 
 

Ingekomen aanvragen en meldingen 
Waar? Betreft: 

Langeveen Hardenbergerweg/ 
Rouweweg 

Trekkertrek op 10 augustus 2014 

Manderveen Manderveenseweg Zeepkistenrace op 10 augustus 2014 
Tubbergen centrum Preuf Tubbig op 7 september 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: 

Geesteren Denekamperweg 92/94 vergunning voor 5 jaar voor Grote 
Geesterse Molendagen. In 2014 op 
13 en 14 september 2014 

26-06-2014 

Geesteren Denekamperweg 92/94 Vergunning voor 5 jaar voor het 
schenken van zwak alcoholhou-
dende drank tijdens de Grote 
Geesterse Molendagen. In 2014 op 
13 en 14 september. 

26-06-2014 

Tubbergen centrum Tubbergse Paardendagen op 27 
juli en van  2 tot en met 7 augustus 
2014 

26-06-2014 

 
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 
Navolgend ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter inzage op 
het gemeentehuis: 
Waar?  Betreft: 

Vasse Denekamperweg 123 ontwerpbeschikking op de aanvraag van een drank- 
en horecavergunning voor de kantine en het terras 
van de Katholieke Sport Vereniging Vasse  

 
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. 
 

Verloren en gevonden voorwerpen 
Verloren: horloge, portemonnee, fototoestel, mobiel 
  
Gevonden:  portemonnee, herenfiets 
 



 

 

 
Gemeenteblad Tubbergen 2014, nr. 39- week 27. Uitgifte: 01-07-2014 3/8 

Voornemen uitschrijving uit de basisregistratie personen  
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat niet meer woonachtig is op het adres waar hij/zij in 
de basisregistratie personen is geregistreerd: 
Voorletter(s) en naam Geboren Adres van registratie Uitschrijving per: 

H.G. Wolf 03-06-1971 De Dijnsel 9 Albergen 20-06-2014 
E. Mossel 04-06-1972 Grotestraat 43 A Tubbergen 20-06-2014 
 
Burgemeester en wethouders zijn daarom voornemens om betrokkene(n) op grond van arti-
kel 2.22 van de Wet basisregistratie personen uit de basisregistratie personen uit te schrijven 
als zijnde “vertrokken uit Nederland”. Dit kan ook gevolgen hebben voor het recht op over-
heidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in de basisregistratie.  
Belanghebbenden kunnen met betrekking tot dit voornemen hun zienswijze indienen bij bur-
gemeester en wethouders. Dat kan schriftelijk of mondeling via het Klant Contact Centrum op 
het gemeentehuis gedurende vier weken na deze publicatie. 
 

Uitgeschreven uit de basisregistratie personen  
Uit onderzoek is naar voren gebleken dat niet meer woonachtig is op het adres waar hij/zij in 
de basisregistratie personen is geregistreerd: 
Voorletter(s) en naam Geboren Adres van registratie Uitschrijving per: 

B.J. Bies 17-02-1962 Hekkertsweg 11 Tubbergen 25-06-2014 
 
Burgemeester en wethouders hebben daarom betrokkene(n) op grond van artikel 2.22 van de 
Wet basisregistratie personen uitgeschreven uit de basisregistratie personen als zijnde “ver-
trokken uit Nederland”. Dit kan ook gevolgen hebben voor het recht op overheidsvoorzienin-
gen die afhankelijk zijn van de inschrijving in de basisregistratie. 
Een belanghebbende kan binnen zes weken na de datum van deze publicatie een bezwaar-
schrift indienen bij burgemeester en wethouders. Nadere informatie hierover vindt u in de 
rubriek “Inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep”, onderdelen A, D en G. 
 

Parkeren bij evenementen 
De tijd van het jaar is aangebroken waarin in onze regio een groot aantal lokale evenementen 
plaatsvinden. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de plaatselijke dorpsfeesten en het CSI 
Geesteren. Om dit soort evenementen te kunnen organiseren zal in veel gevallen een tijdelijke 
verkeersmaatregel (tijdelijk verkeersbesluit)  genomen moeten worden. Een tijdelijk verkeers-
besluit wordt gepubliceerd op de gemeentepagina in Op en Rond de Essen en op onze websi-
te. Omdat de evenementen jaarlijks plaatsvinden op dezelfde locatie, zijn aanwonenden vaak 
op de hoogte van de gewijzigde situatie en de eventuele overlast die de evenementen met 
zich mee kunnen brengen. 
 
Onze Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA) zullen, zoals dat in de dagelijkse praktijk 
ook gebeurt, controleren op de naleving van o.a. parkeerregels. Wij gaan ervan uit dat ieder-
een zich aan de regels houdt. Mocht iemand zich niet aan de parkeerregels houden dan zal 
een boete volgen. De boetebedragen zijn vanaf  € 97,-- (inclusief administratiekosten). Naast 
begrip vragen wij dus ook uw medewerking om parkeeroverlast te voorkomen. Ook de hulp-
diensten zullen u dankbaar zijn als u zich aan de voorgeschreven parkeerregels houdt.  
Samen met u zorgen wij ervoor! 
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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: 

Geesteren Delmaweg 14 realiseren van 12 camperplek-
ken en 4 lodges 

04-06-2014 

Geesteren Langeveenseweg 108 kappen van een linde 12-06-2014 
Langeveen Grensweg 15 a bouwen van een bijgebouw 17-06-2014 
 
Deze kennisgeving is alleen informatief.  
 

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

Albergen Ringoven 11 bouwen van een vrijstaande 
woning 

24-06-2014 

Fleringen Putmansweg 19 vervangen van een bestaande 
kap van een ligboxenstal 

24-06-2014 

Manderveen Bovenbroeksweg 20a veranderen van een voorgevel 19-06-2014 
Harbrinkhoek nabij Hamweg nr. 6, 

perceel sectie I nr. 2104.  
vellen en compenseren van een 
bomenrij 

19-06-2014 

 
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) voor het veran-
deren van een inrichting: 
Plaats:  Betreft: Maatwerk? 

Geesteren Hunzeweg 5 verminderen van dieraantallen nee 
Geesteren Meijersweg 3 het beëindigen van de varkenstak nee 
Mander Plasdijk 25 het veranderen van de inrichting, er 

worden minder vleesstieren gehouden 
nee 

Mander Possenweg 4 bouwen werktuigenberging nee 
Reutum Sluttenweg 8 verminderen van dieraantallen nee 
Tubbergen Bosweg 11 beëindigen van de varkenstak nee 
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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 met betrekking tot deze bedrijven wel nog zogenoemde “maatwerkvoorschriften” 
vaststellen. 
 
 

Ruimtelijk beleid 
 

Ontwerpbestemmingsplannen  
 

Ontwerpbestemmingsplan “Tubbergen” 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimte-
lijke ordening, bekend, dat met ingang van 3 juli 2014 voor een ieder voor een periode van 6 
weken het ontwerpbestemmingsplan “Tubbergen” ter inzage ligt. 
 
Waar gaat het bestemmingsplan over? 
Het ontwerp betreft een integrale herziening van de planologische regelingen voor de be-
bouwde kom van Tubbergen en heeft een conserverend en beheersmatig karakter. Dat wil 
zeggen dat in dit bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld woningbouw) 
mogelijk wordt gemaakt. Als gevolg van landelijke wetgeving moeten alle plannen, die ouder 
zijn dan tien jaar worden geactualiseerd. 
 
Hoe is het plan in te zien?  
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage tijdens de 
reguliere openingstijden van het gemeentehuis. Het ontwerp is ook te raadplegen via 
www.tubbergen.nl, onder het kopje “direct naar”, daarna klikken op ‘ruimtelijke plannen’ en 
dan op “ruimtelijke plannen ter inzage’ (http://www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen/ruimtelijke-
plannen-ter-inzage/). Daarnaast is het ontwerp ook te raadplegen via 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0183.1317010-ow01. 
  
Wanneer is er een inloopmoment? 
Naast de terinzagelegging biedt de gemeente Tubbergen inwoners en overige belanghebben-
den de mogelijkheid om tijdens een inloopavond kennis te nemen van het bestemmingsplan. 
Het inloopmoment vindt plaats op woensdag 30 juli 2014 van 17:00 uur tot 19:00 uur. 
Locatie: Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen. Tijdens dit inloopmoment zijn mede-
werkers van de afdeling Maatschappelijke Effecten aanwezig om aanwezig om een toelichting 
op het plan te geven en eventuele vragen te beantwoorden. 
 
Wilt u een reactie hierop geven? 
Als u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan “Tubbergen” dan kunt u mondeling 
of schriftelijk een zienswijze indienen, gedurende bovengenoemde termijn van 6 weken (3 juli 
tot en met 20 augustus 2014). Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij gemeenteraad 
van Tubbergen, postbus 30, 7650 AA Tubbergen. Voor het geven van een toelichting of het 
indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer R.C. van der 
Spek van de afdeling Maatschappelijke Effecten, tel. 0546 62 80 00. Wij verzoeken u om tijdig 
een afspraak te maken, bij voorkeur 14 dagen voor het einde van de tervisielegging om ter-
mijnoverschrijding te voorkomen.  
 
Hoe verloopt de procedure? 
Alle zienswijzen worden verzameld in een rapport en waar mogelijk verwerkt in het bestem-
mingsplan. Na afhandeling hiervan, kan het bestemmingsplan definitief door de gemeenteraad 
worden vastgesteld. 
 

http://www.tubbergen.nl/
http://www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen/ruimtelijke-plannen-ter-inzage/
http://www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen/ruimtelijke-plannen-ter-inzage/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0183.1317010-ow01
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Vastgestelde wijzigingsplannen 
 

Vastgesteld  wijzigingsplan Vermolenweg 31 Geesteren 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat op 24 juni 2014 het volgende 
wijzigingsplan is vastgesteld: 
 
het wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied 2006, wijziging Vermolenweg 31 Geeste-
ren”. 
 
Het wijzigingsplan heeft tot doel om de agrarische bedrijfsbestemming van het perceel Vermo-
lenweg 31 te Geesteren te wijzigen in een woonbestemming. 
 
Ter inzage 
Het papieren exemplaar van het wijzigingsplan ligt met ingang van 3 juli 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 onder 
het kopje “direct naar”, daarna klikken op “ruimtelijke plannen” en dan op “ruimtelijke plannen 
ter inzage”( http://www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen/ruimtelijke-plannen-ter-inzage/).  
 
Beroep 
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan tegen het wijzigingsplan beroep 
worden ingesteld door: 

- 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 de heer Prins van de afdeling 
Maatschappelijke Effecten via het telefoonnummer 0546-62 80 00. 
 
 

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-

http://www.tubbergen.nl/
http://www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen/ruimtelijke-plannen-ter-inzage/
http://www.raadvanstate.nl/
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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. 
 
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 

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