
 

 

 
Gemeenteblad Tubbergen 2014, nr. 49- week 32. Uitgifte: 05-08-2014 1/6 

 

Gemeenteblad 

 

van de gemeente Tubbergen 
 

 

Jaargang:  2014 
  

Nummer: 49 - Week 32 
  

Uitgifte: 5 augustus 2014  
 

 

Officiële publicaties week 32 
 

 
 

Inhoud 

Actualiteiten ............................................................................................................................... 2 

Verleende vergunningen en ontheffingen ................................................................................ 2 

Verkeersmaatregelen ............................................................................................................... 2 

Verloren en gevonden voorwerpen .......................................................................................... 2 

Omgeving en milieu .................................................................................................................. 3 

Omgevingsvergunningen; ingekomen aanvragen, reguliere voorbereidingsprocedure .......... 3 

Omgevingsvergunningen; afgegeven beschikkingen, reguliere voorbereidingsprocedure ..... 3 

Omgevingsvergunningen; ontwerpbeschikking, uitgebreide voorbereidingsprocedure; 
kapsalon Reutummerweg ........................................................................................................ 4 

Inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep ............................................................................. 4 
 
 



 

 

 
Gemeenteblad Tubbergen 2014, nr. 49- week 32. Uitgifte: 05-08-2014 2/6 

Actualiteiten 

Verleende vergunningen en ontheffingen 
Waar? Betreft: Verzonden: 

Mander Oosteriksweg 26  Oogstdag bij de Molen van Frans op 10 
augustus 2014 

24 juli 2014 

Reutum Velinksweg Reünie Teun op ’n Hook op 23 augustus 
2014 

24 juli 2014 

Reutum Velinksweg schenken van zwak-alcoholhoudende 
drank tijdens de Reünie van Teun op ‘n 
Hook 

24 juli 2014 

Tubbergen Markt standplaatsvergunning voor de verkoop 
van brood/banket op donderdagmorgen 
voor 3 jaar.  

29 juli 2014 

Tubbergen Elsweg GKM Party 2014 op 23 augustus 2014 30 juli 2014 
Tubbergen Elsweg schenken van zwak alcoholhoudende 

drank tijdens de GKM Party 2014 op 23 
augustus 2014 

30 juli 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. 
 

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

Tubbergen Op zaterdag 6 september 2014 wordt een gedeelte van de Reutumerweg 
afgesloten in verband met de open dag van de brandweer Tubbergen. 

Tubbergen Op zondag 7 september 2014 van 08.00 uur tot 20.30 uur is een gedeelte 
van de Grotestraat en Almeloseweg afgesloten voor alle verkeer in verband 
met Preuf Tubbig. 

Albergen Op 31 augustus 2014 worden gedeelten van de Hagweg, Assinkshoekweg, 
Bakenweg en de Kemnaweg afgesloten voor alle verkeer in verband met 
regelmatigheidsdemo historische motoren. 

De Pollen- 
West Geesteren 

Op 29 en 30 augustus 2014 worden gedeelten van de Vinckenweg en 
Greftenweg het parkeren verboden in verband met de zomerfeesten. 

 
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: Rijbewijs 
 Mobiele telefoon 
 Portemonnee 
 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant
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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: 

 Albergen Hofmaatsweg 9 bouwen van een woning met inwoning 
ter vervanging van een bestaande 
woning 

21-07-2014 

Albergen Ringoven 6  
(kavel 15) 

bouwen van een woning 18-07-2014 

Tubbergen Eeshoflaan 21 kappen van 7 eiken en 1 beuk 21-07-2014 
 
Deze kennisgeving is alleen informatief.  
 

Omgevingsvergunningen; afgegeven beschikkingen, reguliere 
voorbereidingsprocedure 
Plaats  Project Verzonden: 

Albergen Diepegoorsweg 4a bouwen van een machineberging en 
het kappen van 2 eiken 

28-07-2014 

Albergen Ringoven 8 bouwen van een woning 31-07-2014 
Albergen Ringoven 9 bouwen van een woning met garage 30-07-2014 
Geesteren Delenweg 15 bouwen van een woonhuis ter ver-

vanging van de bestaande woning en 
het aanleggen van een inrit 

25-07-2014 

Geesteren Langeveenseweg 108 kappen van een linde 30-07-2014 
Geesteren Oude Lutkeberg 6 verbouwen van een woning 28-07-2014 
Geesteren Vinckenweg 9 plaatsen van een dakkapel 28-07-2014 
Langeveen Grensweg 15 a het bouwen van een bijgebouw 31-07-2014 
Mander Uelserweg 113 kappen van een boom 31-07-2014 
 
De gevraagde vergunningen zijn verleend. De beschikkingen zijn inmiddels toegezonden aan 
de aanvragers. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de datum van die toezen-
ding 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 
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.  
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Omgevingsvergunningen; ontwerpbeschikking, uitgebreide 
voorbereidingsprocedure; kapsalon Reutummerweg  
Met ingang van donderdag 7 augustus 2014 ligt gedurende een termijn van zes weken voor 
een ieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum de ontwerpbeschikking op de aanvraag om 
omgevingsvergunning voor een project op de locatie: 
  

 Reutummerweg in Tubbergen, sectie L nrs. 9682 en 9683.  
 
Het betreft het bouwen van een kapsalon. De strekking van het ontwerp is dat de vergunning 
wordt verleend. Aan de vergunning worden voorschriften verbonden. Omdat de aanvraag (me-
de) betrekking heeft op een “projectbesluit” als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid onderdeel a, 
onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt de ontwerpbeschikking ook 
digitaal gepubliceerd. Het ontwerpbesluit kunt u inzien via RO-online 
(http://ruimtelijkeplannen.nl/?dossierid=NL.IMRO.0183.1403251) 
en op de gemeentelijke website www.tubbergen.nl. Op de gemeentelijke website kunt u ook 
een directe link vinden naar het ontwerpbesluit op RO-online. 
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen naar 
voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Nadere informatie vindt u in 
de rubriek “Inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep”, onderdelen A en C. 
 

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 

http://ruimtelijkeplannen.nl/?dossierid=NL.IMRO.0183.1403251
http://www.tubbergen.nl/
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bezwaarschriftencommissie. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift kan vervolgens nog 
weer beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. Ook kan het zijn dat bezwaarmakers en 
overige betrokkenen worden gebeld voor een informeel gesprek om te bezien of het geschil 
op een andere wijze kan worden opgelost.  
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. 
 
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. 
 

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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