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Actualiteiten 

Ingekomen aanvragen en meldingen 
Waar? Betreft: 

Albergen hoek Ootmarsumseweg 
/ Kemnaweg  

Megacarnavalsfeest op 8 februari 2015  

Albergen hoek Ootmarsumse-
weg/ Kemnaweg  

schenken van zwak alcoholhoudende drank 
tijdens Megacarnavalsfeest op 8 februari 2015 

Albergen Ootmarsumseweg 157 Noaberbal op 8 februari 2015 
Albergen dorp Sinterklaasintocht op 16 november 2014 
Geesteren dorp Carnavalsoptocht CV De Papsleefn op 15 februari 

2015 
Harbrinkhoek Almeloseweg 113 Kiekersdag CV De Dubbelkiekers op 14 febru-

ari 2015 
Harbrinkhoek Almeloseweg 113 plaatsen tent tbv gemeentegala CV De Dub-

belkiekers op 17 januari 2015 
Harbrinkhoek Almeloseweg 113 galavoorstellingen CV de Dubbelkiekers op 24 

en 25 januari 2015 
Langeveen dorp  Wandel-hardloopevenement op 28 december 

2014 
Vasse dorp carnavalsoptocht op 14 en 16 februari 2015 en 

de carnavalsfeesten CV De Spekscheeters  op 
14 en 16 februari 2015 

 
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: 

Harbrinkhoek Almeloseweg 113 bekendmaking prins CV De 
Dubbelkiekers op 14 november 
2014  

06-11-2014 

Harbrinkhoek dorp verkoopactie bakleverworst op 28 
november 2014 door MVV ’29 

05-11-2014 

Tubbergen dorp verkoopactie rookworst op 12 
december 2014 door TVC ’28 

04-11-2014 

 
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. 
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Verloren en gevonden voorwerpen 
Verloren: 2 x portemonnee, agenda, parkiet 
Gevonden:  horloge 

Onlangs uitgegeven gemeentebladen 
Het gemeenteblad wordt elektronisch uitgegeven. U vindt het op het internetadres 
www.tubbergen.nl/over-de-gemeente/gemeentebladen. Onlangs is uitgegeven gemeenteblad: 
Nummer     Onderwerp: 

GB 2014-60   Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater  
GB 2014-61   Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Tubbergen 2014  
GB 2014-62   Verordening winkeltijden gemeente Tubbergen 2014  
GB 2014-63   Beleidsregels standplaats- en ventvergunningen gemeente Tubbergen 2014  
GB 2014-64   Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 gemeente Tubbergen  
GB 2014-65   Officiele bekendmakingen week 43 d.d. 21-10-2014  
GB 2014-66   Officiele bekendmakingen week 44 d.d. 28-10-2014  
GB 2014-67   Besluit informatiebeheer gemeente Tubbergen 2014  
GB 2014-68-I Beleidsnota Omzien naar Elkaar bekendmaking  
GB 2014-68-II Beleidsnota Omzien naar Elkaar  
GB 2014-69   Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015  
GB 2014-70   Verordening jeugdhulp  
GB 2014-71   Reglement burgerlijke stand gemeente Tubbergen 2014  
GB 2014-72   Beleidsregel eenmalige koopkrachttegemoetkoming lage inkomens Tubbergen 

2014  
GB 2014-73   Treasurystatuut  
GB 2014-74   Officiele bekendmakingen week 45 d.d. 04-11-2014  
GB 2014-75   Correctieblad inzake -Beleidsnota omzien naar elkaar  

Woningbouw plan Hutten Geesteren 
De gemeente Tubbergen wil zo snel mogelijk overgaan tot kaveluitgifte in het plan Hutten te 
Geesteren. Daartoe wordt nu verder gegaan met de bestemmingsplan procedure. In het be-
stemmingsplan houdt de gemeente zoveel mogelijk rekening met de wensen van de potentiele 
kavelkopers als de wensen van direct omwonenden van het gebied.  
 
Vraaggericht 
De gemeente heeft getoetst waar de behoefte in Geesteren ligt als het gaat om nieuwbouw in 
het dorp. “Bij veel projecten waar de gemeente mee te maken heeft, gaan we in overleg met 
de betrokkenen. Voor woningbouw is dat heel belangrijk, wij kunnen wel grote bouwkavels 
voor vrijstaande woningen aanbieden, maar is daar vraag naar? Wij werken dus vraaggericht 
en niet aanbodgericht” licht wethouder Erik Volmerink toe. “We hebben o.a. een enquête on-
der de ingeschrevenen voor een bouwkavel in Geesteren gehouden. Zo hebben wij in beeld 
gekregen aan welk type bouwkavels behoefte is in Geesteren. En dat zijn in grote lijnen 
bouwkavels (grotere en kleinere) voor grondgebonden woningen. Concrete behoefte aan 
huurwoningen is hieruit niet gebleken.” aldus Volmerink. 
 
CPO 
Ook is onderzocht of er behoefte is aan CPO. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is een 
vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtge-
ver zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. “Uiteindelijk hebben zich hiervoor zeven concrete 
belangstellenden gemeld.” aldus wethouder Roy de Witte. Met deze groep heeft een startover-
leg plaatsgevonden en de groep is nu aan het onderzoeken of er daadwerkelijk een CPO-
initiatief in het bestemmingsplan Hutten van de grond kan komen. 
 
Overleg 
In de afgelopen periode heeft de gemeente tevens intensief overleg gevoerd met direct om-
wonenden van het toekomstige bestemmingsplan Hutten te Geesteren. Deze gesprekken 
hebben in alle gevallen tot overeenstemming geleid. De gemeente gaat nu verder met de be-
stemmingsplanprocedure om zo snel mogelijk te komen tot kaveluitgifte in Geesteren. “Ook bij 
de verdere uitwerking zullen wij met de direct betrokkenen in contact blijven.” aldus Volmerink. 

http://www.tubbergen.nl/over-de-gemeente/gemeentebladen
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55172&did=12769&sechash=bcac2b26
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55172&did=12770&sechash=e1b6d500
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55172&did=12771&sechash=41c4f61d
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55172&did=12773&sechash=3e84de37
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55172&did=12774&sechash=6380990b
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55172&did=12783&sechash=467712af
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55172&did=12792&sechash=35684220
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55172&did=12802&sechash=4ed80dd9
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55172&did=12804&sechash=1daa7b56
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55172&did=12803&sechash=84eaa759
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55172&did=12805&sechash=1cd97264
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55172&did=12806&sechash=11843238
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55172&did=12807&sechash=0177b0f7
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55172&did=12809&sechash=d6c7edc8
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55172&did=12809&sechash=d6c7edc8
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55172&did=12810&sechash=2c0d2b8d
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55172&did=12812&sechash=36a7d052
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55172&did=12813&sechash=59037b66
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Bestemmingsplan en bouwkaveluitgifte 
Het voorontwerp van het bestemmingsplan Hutten ligt  in november 2014 ter inzage. Nadat 
het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden kan worden gestart met het bouwrijp maken 
van het plangebied en kan tevens worden gestart met de bouwkaveluitgifte. De start van de 
bouwkaveluitgifte is gepland voor september 2015. In de bovenstaande planning is geen re-
kening gehouden met mogelijke inspraakreacties, zienswijzen en beroepsprocedures. 

Omgeving en milieu  

Omgevingsvergunningen; afgegeven beschikkingen, reguliere 
voorbereidingsprocedure 
Plaats  Project Verzonden: 

Fleringen Geerskamp 19 bouwen woonhuis met carport en  
berging 

03-11-2014 

Fleringen Oldenzaalseweg 
nabij nummer 75  

vervangen duiker 30-10-2014 

Mander Oosteriksweg 20 bouwen van een woning met inwoning 
ter vervanging van een bestaande 
woning 

05-11-2014 

Tubbergen Almeloseweg 93 kappen van 3 bomen 04-11-2014 
Tubbergen Binnenveldsweg 76 het handelen in strijd met regels ruim-

telijke ordening in verband met inwo-
ningssituatie 

03-11-2014 

Tubbergen E. van Weemsel-
straat 7 

aanleggen van een inrit 03-11-2014 

 
Er is vergunning verleend. De beschikkingen zijn inmiddels toegezonden aan de aanvrager. 
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 
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 
Voor het “oprichten of veranderen” van bepaalde categorieën van inrichtingen is geen omge-
vingsvergunning vereist. Wel moet op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer vooraf 
een melding worden ingediend en moeten landelijk vastgestelde voorschriften worden nage-
leefd. Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot deze bedrijven wel nog zoge-
noemde “maatwerkvoorschriften” vaststellen. 
Een melding is ingediend voor een inrichting te: 
Plaats:  Betreft: Maatwerk? 

Geesteren Ossendijk 5 verminderen aantal vleesvarkens nee 
Geesteren Voorboersweg 8 wijzigen stalcode nee 
 
Deze kennisgeving is alleen informatief. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk. 
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Ruimtelijk beleid 

Vastgesteld bestemmingsplan “Tubbergen” 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken in overeenstemming met artikel 3.8, lid 3 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “Tubber-
gen” op 3 november 2014 gewijzigd heeft vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde plan met de 
daarbij behorende stukken ligt met ingang van 13 november 2014 voor een periode van 6 
weken ter inzage. 
 
Waar gaat het bestemmingsplan over? 
Het betreft een integrale herziening van de planologische regelingen voor de bebouwde kom 
van Tubbergen en heeft een conserverend en beheersmatig karakter. Dat wil zeggen dat in dit 
bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen (bijv. 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 bestemmingsplan is ook te raadplegen via 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl , onder het kopje “direct naar”, daarna klikken op ‘ruimtelijke 
plannen’ en dan op “ruimtelijke plannen ter inzage’. Daarnaast is het plan ook te raadplegen 
via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0183.1317010-vg01. 
 
Bent u het met het bestemmingsplan niet eens?  
Gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken kunt u een beroepschrift indienen tegen 
het vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag, wanneer u: 

 tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebt ingediend; 

 belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig 
zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen;  

 bezwaar heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbe-
stemmingsplan zijn aangebracht. 

Voor het behandelen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. De Raad van State 
geeft bericht over de hoogte van het griffierecht en de wijze waarop dit moet worden betaald. 
Wie beroep heeft ingesteld kan, in spoedeisende gevallen, bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening, waar-
mee de werking van het vaststellingsbesluit wordt opgeschort totdat over het verzoek voor een 
voorlopige voorziening is beslist. 

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 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?dossierid=NL.IMRO.0183.1317010
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0183.1317010-vg01
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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. 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 

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

 

 
 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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