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Actualiteiten 
 

Ingekomen aanvragen en meldingen 
Waar? Betreft: 

Langeveen Tiemansweg 3 Funtifest op 4 oktober 2014 
Mander Oosteriksweg 26 Oogstdag op 10 augustus 2014 
Manderveen Manderveenseweg 

/ Veendijk 
Jabafeest op 30 augustus 2014 

Tubbergen Galvanistraat Volks- en Schuttersfeest van 19, 20 en 21 juni 2014 
Tubbergen Reutummerweg 6 Open dag op 6 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 gemeentebe-
stuur. Nadere informatie vindt u in de rubriek “Inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep”, on-
derdeel A. 
 

Verleende vergunningen en ontheffingen 
Waar? Betreft: Verzonden: 

Geesteren Meijersweg 8 Bouwvak BBQ op 3 augustus 2014 15-07-2014 
Geesteren Meijersweg 8 ontheffing schenken van zwakalcoholhou-

dende drank tijdens de Bouwvak BBQ op 3 
augustus 2014 

15-07-2014 

Vasse Hooidijk 19 Houtdorp en eindfeest Sport- en Spelweek 
op 13, 14 en 15 augustus 2014 

11-07-2014 

Vasse Hooidijk 19 ontheffing schenken van zwakalcoholhou-
dende drank tijdens de feestavond van de 
Sport- en Spelweek op 15 augustus 2014 

11-07-2014 

 
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 (afde-
ling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) 
Navolgende ontwerpbesluit ligt - of navolgende ontwerpbesluiten liggen - met de bijbehorende 
stukken, gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis: 
Waar?  Betreft: 

Geesteren Vinckenweg 14 ontwerp Drank- en Horecavergunning Sporthal de Ransuil 
 
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. 
 

Verkeersmaatregelen 
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de navolgende verkeersmaatregelen te 
nemen: 
Waar? Wat?  

Langeveen Op zondag 10 augustus 2014 wordt aan de Rouweweg het parkeren verboden 
in verband met de Trekkertrekwedstrijden 

Mander Op zondag 10 augustus 2014 wordt het parkeren verboden aan de Oosteriks-
weg en de Bergweg in verband met de Oogstdag 
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Tubbergen Op zondag 27 juli en 3 en 4 augustus 2014 wordt het Raadhuisplein afgesloten 
voor alle verkeer in verband met de Tubbergse Paardendagen. Tevens wordt 
van maandag 4 tot en met vrijdag 8 augustus 2014 gedeeltes van de Grotestraat 
en Raadhuisplein afgesloten voor alle verkeer. 

 
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. 
 

Verloren en gevonden voorwerpen 
Verloren: 2 x portemonnee, mobiel 
Gevonden:  elektrische fiets 
 

Onderzoeksresultaten gemeentelijk vrijwilligersbeleid Tubber-
gen 
De komende jaren wordt de inzet van vrijwilligers steeds belangrijker. De gemeente neemt 
veel taken van het rijk over en is er verantwoordelijk voor dat alle inwoners actief kunnen 
meedoen in onze samenleving. Hiervoor zijn in eerste instantie de burgers zelf verantwoorde-
lijk, maar er is natuurlijk extra aandacht en ondersteuning nodig voor mensen die kwetsbaar 
zijn en een zetje in de rug nodig hebben. Die extra aandacht zullen we in Tubbergen alleen 
kunnen geven als we samen aan de slag gaan en er wordt samengewerkt door iedereen die 
iets wil of kan betekenen voor een ander: burgers, vrijwilligersorganisaties, zorgorganisaties, 
maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en gemeente.’ 
 
Het toenemend belang van vrijwillige inzet betekent voor de gemeente om de huidige onder-
steuning van het vrijwilligerswerk goed tegen het licht te houden. Voldoet het vrijwilligersbeleid 
nog wel of moet de gemeente een aantal zaken anders organiseren? De gemeente Tubber-
gen heeft door middel van een enquête onder inwoners en vrijwilligersorganisaties van Tub-
bergen onderzoek gedaan naar het gemeentelijk vrijwilligersbeleid en uitvoering van dit vrijwil-
ligersbeleid. De resultaten zijn verwoord in de onderzoeksnota “Vrijwillig Tubbergen”. Deze 
resultaten zullen na de zomervakantieperiode op een nog nader aan te geven datum worden 
gepresenteerd aan inwoners en vrijwilligersorganisaties in Tubbergen. Vooruitlopend hierop 
wordt de nota “Vrijwillig Tubbergen” ter kennisname aangeboden op de gemeentelijke website 
www.tubbergen.nl en ligt ter inzage bij de bibliotheek, dorpshuis/kulturhus en gemeentehuis. 
 

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 juli 
wordt het kca op vrijdag 25 juli en zaterdag 26 juli ingezameld. 
De chemokar staat deze maand op de volgende locaties: 

 Albergen: vrijdagmorgen 25 juli van 09.00 tot 12.30 uur aan de Eenhuisstraat, in de nabij-
heid van de papiercontainer; 

 Tubbergen: vrijdagmiddag 25 juli van 13.00 uur tot 16.30 uur en zaterdag 26 juli 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. 
 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant
http://www.tubbergen.nl/
http://www.tubbergen.nl/
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Omgeving en milieu  
 

Omgevingsvergunningen; ingekomen aanvragen, reguliere 
voorbereidingsprocedure 
Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de reguliere voorberei-
dingsprocedure. Voor de afhandeling van andere omgevingsvergunningen is wettelijk een 
uitgebreide voorbereidingsprocedure voorgeschreven. Op een aanvraag waarvoor de regu-
liere voorbereidingsprocedure geldt, moet in principe binnen 8 weken na ontvangst worden 
beslist. Bij de gemeente is binnengekomen een aanvraag – reguliere procedure - voor: 
Plaats  Project Ingekomen: 

Geesteren De Veldstegge kappen van 1 zuilbeuk 03-07-2014 
Reutum Molenhofweg 10 bouwen van 3 recreatiewoningen 

en het kappen van houtopstanden 
03-07-2014 

Tubbergen Everlostraat, kavel 29 bouwen van een woning, aanleg-
gen van een inrit en het handelen 
in strijd regels ruimtelijke ordening 

02-07-2014 

 
Deze kennisgeving is alleen informatief.  
 

Omgevingsvergunningen; verlenging beslissingstermijn 
Burgemeester en wethouders hebben de termijn om te beslissen op onderstaande aanvraag of 
aanvragen om omgevingsvergunning verlengd: 
Plaats  Project Ingekomen: 

Geesteren Veldkaamp 4 bouwen van een bedrijfshal 09-05-2014 
 
Tegen een beslissing om een beslissingstermijn te verlengen kan alleen bezwaar gemaakt 
worden door degene die daarbij een belang heeft dat los staat van het te nemen besluit. 
 

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

Albergen Kanaal N.Z. 45 bouwen van een vrijstaande wo-
ning met inwoning ter vervanging 
van de bestaande woning 

17-07-2014 

Geesteren Vinckenweg 45 plaatsen van een luchtwasser en 
uitbreiden van vleesvarkens 

17-07-2014 

Haarle Snoeymansweg 6 uitbreiden van een woonhuis 15-07-2014 
Tubbergen Binnenveldsweg 31 (ZH1) plaatsen van een  overkapping 17-07-2014 
Tubbergen Denekamperweg 77 verbouwen en uitbreiden van een 

ligboxenstal en rooien van be-
staande bosbeplanting 

16-07-2014 

Tubbergen Barendtszenstraat 15 / L. 
von Bönninghausenstraat 
17 

kappen van een den 16-07-2014 

 
Er is vergunning verleend. De beschikkingen zijn inmiddels toegezonden aan de aanvragers. 
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 beroep”, onderdelen A, D en G. 
Een vergunning die uitsluitend of mede betrekking heeft op 

 het uitvoeren van een vergunningplichtig werk of van vergunningplichtige 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 
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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 voorzieningenrechter 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 Vinckenweg 45 plaatsen van een luchtwasser 
en uitbreiden van vleesvarkens 

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.  
Tegen een besluit met betrekking tot maatwerkvoorschriften is hetzij bezwaar dan wel be-
roep mogelijk. Of bezwaar dan wel beroep mogelijk is, wordt steeds vermeld bij het besluit. 
Zie ook ”Inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep, onderdelen A, D en G (bezwaar) of A,F 
en G (beroep). 
 
 

Ruimtelijk beleid 
 

Onherroepelijke wijzigingsplannen  

Onherroepelijk wijzigingsplan “Geesteren, Zekteweg 8/8a” 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat het  wijzigingsplan “Geeste-
ren, Zekteweg 8/8a” vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 15 april 
2014, onherroepelijk is met ingang van 11 juni 2014. 
 
Doel van het plan 
Het wijzigingsplan heeft tot doel om op dit perceel een buggy- en quadverhuurbedrijf toe te 
staan. 
 
Onherroepelijk 
Gedurende de beroepstermijn is er geen beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, zodat het wijzigingsplan onherroepelijk is geworden.  
 
Inzien wijzigingsplan 
Het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken zijn beschikbaar op  
- de gemeentelijke website 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/).  
 
Vragen? 
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. J. Koerselman van de af-
deling Maatschappelijke Effecten via het telefoonnummer 0546-628000. 
 
 

http://www.tubbergen.nl/
http://www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen/ruimtelijke-plannen-ter-inzage/
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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 in  het 
gemeentehuis. Ook alle bijbehorende stukken liggen hier ter inzage. Tegen betaling van de 
kosten kunnen kopieën hiervan verkregen worden. U kunt in  het gemeentehuis ook een toe-
lichting 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 zienswijze  naar voren brengen. Als u mondeling uw zienswijze 
naar voren wilt brengen, verdient het aanbeveling om eerst telefonisch een afspraak te ma-
ken. 
 
C. Zienswijze met betrekking tot ontwerpbesluiten, die worden voorbereid met de “uit-

gebreide 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 naar voren worden gebracht . Wie nalaat om tijdig een 
zienswijze naar voren te brengen, kan later niet in beroep gaan als het besluit is genomen. Als 
u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen, verdient het aanbeveling om eerst tele-
fonisch 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 bij  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 bij  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 afspraken 
te maken zonder bemoeienis van de rechter. U kunt dit desgewenst bespreken met de behan-
delend 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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