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Actualiteiten 

Ingekomen aanvragen en meldingen 
Waar? Betreft: 

Albergen Kemnaweg schenken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens 
de demoraces historische motoren op 30 augustus 
2015 

Langeveen  Vasserdijk schenken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens 
Autocross Langeveen op 12 april 2015 

Mander  weiland nabij  
Manderseweg 16  

paarden- en ponyconcours op 11 en 12 april 2015 

Tubbergen Dr. Schaepmanstraat  Oranjedag op veld nabij de Canisius op 27 april 2015 
Tubbergen Raadhuisplein Rode Loper Event op 6 april 2015 
De stukken kunnen worden ingezien in  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 Sportpark de Peuver-
weide 

loterijvergunning door v.v. Tornado 
op 31 mei 2015 

05-03-2015 

Langeveen Vasserdijk schenken van zwak-alcoholhoudende 
drank tijdens de Autocross Langeveen 
op 12 april 2015 

10-03-2015 

Tubbergen Uelserweg 36 Live muziek op 7 en 10 maart 2015 
en 4 april 2015 

05-03-2015 

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, fiets 
Gevonden:  - 

Ontwerpverkeersmaatregelen  
Burgemeester en wethouders zijn van plan de navolgende de verkeersmaatregel te nemen: 
Waar? Wat houdt het ontwerpbesluit in? 

Tubbergen aan het Raadhuisplein 2 parkeerplaatsen aanwijzen als gereserveerde parkeer-
plaats voor de politie 

Deze stukken liggen vanaf vandaag gedurende twee weken ter inzage in  het gemeentehuis. 
Gedurende die termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen naar 
voren brengen  bij burgemeester en wethouders. Nadere informatie vindt u in de rubriek “In-
spraak, zienswijzen, bezwaar en beroep”, onderdelen A en B. 

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

Albergen Op zondag 29 maart 2015 wordt de Vleerweg en de Weversweg afgesloten voor 
alle verkeer. Tevens wordt het parkeren aan gedeelten van de Weversweg en 
de Oude Almeloseweg verboden in verband met de Autorodeo. 



 

 

 
Gemeenteblad Tubbergen 2015, nr. 22- week 12. Uitgifte: 17-03-2015 3/8 

Geesteren Op donderdag 19 maart 2015 wordt de Kampboerlaan en de L. ten Catelaan 
afgesloten van 17.00 uur tot 18.00 uur voor alle verkeer behalve voetgangers in 
verband met een sponsorloop. 

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. 

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 Vinckenweg 50 kappen van 2 bomen 03-03-2015 
Geesteren Weitemansweg 25 kappen van een eik 04-03-2015 
Manderveen Langemaatsweg nabij 

nr. 18 perceel sectie B, 
nummer 3702 

kappen van 5 eiken 05-03-2015 

Reutum Brokmansweg 24 bouwen overkapping voor bestaan-
de mestopslagplaats 

04-03-2015 

Tubbergen Casparhof 4 verbouwen woning 04-03-2015 
Tubbergen Boerhave 11 bouwen overkapping 04-03-2015 
Tubbergen Denekamperweg 87 a kappen van 6 eiken 26-02-2015 
Vasse Manderseweg 19 uitbreiden woning aan de achterzij-

de met berging/schuur met zolder 
05-03-2015 

Deze kennisgeving is alleen informatief.  

Omgevingsvergunningen; afgegeven beschikkingen, reguliere 
voorbereidingsprocedure 
Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van de reguliere voorbereidingsproce-
dure de navolgende beschikkingen afgegeven: 
Plaats  Project Verzonden: 

Albergen Ringoven 5 (kavel 5) bouwen van een woning 10-03-2015 
Albergen Weemselerweg 27 bouwen van een wagenberging 10-03-2015 
Hezingen Schaapskooiweg 9 verwijderen van bomen 06-03-2015 
Langeveen Ossendijk 31 kappen van 2 eiken 09-03-2015 
De gevraagde vergunningen zijn verleend. Toezending aan de aanvragers heeft plaatsge-
vonden op de aangegeven datum. 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 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 

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

Omgevingsvergunningen; intrekking of wijziging, reguliere 
voorbereidingsprocedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten om navolgende omgevingsvergunning(en) in 
te trekken of te wijzigen: 
Plaats  Betreft Verzonden: 

Geesteren Meijersweg 3 intrekken van een omgevingsvergun-
ning onderdeel milieu (OBM) 

05-03-2015 

Reutum  Ootmarsumseweg 388 intrekken van een omgevingsvergun-
ning onderdeel milieu (OBM) 

05-03-2015 

Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Dat 
kan gedurende 6 weken na verzending aan de geadresseerde van het intrekkings- of wijzi-
gingsbesluit. Nadere informatie vindt u in de rubriek “Inspraak, zienswijzen, bezwaar en be-
roep”, onderdelen A, D en G. 

Meldingen vellen van houtopstanden 
Er is geen omgevingsvergunning vereist voor het afzetten van hakhout en het vellen van 
houtsopstanden in het kader van de uitvoering van een overeenkomst tot het verrichten van 
groene en blauwe diensten. Wel dient vooraf een melding plaats te vinden. Burgemeester en 
wethouders hebben navolgende melding(en) ontvangen: 
Plaats:  Betreft: 

Geesteren Krikhaarsweg 13 snoeien en kappen op basis van groene blauwe dien-
sten 

Mander Plasdijk 34 kappen van snoeihout in het kader van groene en 
blauwe diensten 

Deze kennisgeving is alleen informatief. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk. 

Ruimtelijk beleid 

Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat met ingang van19 maart 
2015 het volgende voorontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage ligt: 
- het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied”. 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op alle gronden gelegen buiten de dorps-
kernen met uitzondering van enkele gronden waarvoor afzonderlijke bestemmingsplannen 
gelden (bijvoorbeeld gebied Mekkelenbergweg) en voorziet in het actualiseren van de be-
stemmingen voor deze gronden. 
 
Ter inzage 
Het papieren exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage 
bij het Klant Contact Centrum tijdens de reguliere openingstijden in het gemeentehuis. U kunt 
het voorontwerpbestemmingsplan 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”.  
Daarnaast kunt u het voorontwerpbestemmingsplan ook digitaal inzien via de landelijke websi-
te http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is 
NL.IMRO.0183.1410621-vo01. 
 
Inspraak 
Tijdens bovengenoemde termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar 
voren brengen. Schriftelijke inspraakreacties moeten worden gericht aan het college van bur-

http://www.tubbergen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0183.1410621-vo01
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gemeester en wethouders, postbus 30, 7650 AA Tubbergen en dienen voor het einde van de 
termijn te worden ingediend dan wel per post te zijn bezorgd. Mondelinge inspraakreacties 
kunt u binnen bovengenoemde termijn indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt 
met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0546) 62 80 00. 

Ontwerpbestemmingsplan “Kleine Kernen” 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimte-
lijke ordening, bekend, dat met ingang van 19 maart 2015 voor een ieder voor een periode 
van 6 weken het ontwerpbestemmingsplan “Kleine Kernen” ter inzage ligt. 
 
Waar gaat het bestemmingsplan over? 
Het ontwerp betreft een integrale herziening van de planologische regelingen voor de be-
bouwde kom van Harbrinkhoek-Mariaparochie, Manderveen, Langeveen, Fleringen, Reutum, 
Vasse met inbegrip van Mekkelenberg. Als gevolg van landelijke wetgeving moeten alle plan-
nen, die ouder zijn dan tien jaar worden geactualiseerd. Het bestemmingsplan heeft een be-
houdend en beheersmatig karakter. Dat wil zeggen dat in dit bestemmingsplan geen nieuwe 
ontwikkelingen (bijv. woningbouw) mogelijk wordt gemaakt.  
Opvallende verschillen met huidige regels zijn bijvoorbeeld dat: 
- er geen bouwvlakken, maar bouwstroken zijn opgenomen; 
- er bij oprichting van bijbehorende bouwwerken een afstand bij hoekpercelen wordt aan-

gehouden van 2 meter uit het openbaar gebied; 
- bijbehorende bouwwerken kunnen worden gebouwd vanaf 3 meter uit de voorgevelrooi-

lijn.  
Voor vragen of om te zien wat deze regels inhouden voor u, wordt aangeraden om het in-
loopmoment te bezoeken. 
 
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’. Daarnaast is het ontwerp ook te raadplegen via 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0183.1317009-ow01. 
  
 
 
Wanneer is er een inloopmoment? 
Naast de terinzagelegging biedt de gemeente inwoners en overige belanghebbenden de mo-
gelijkheid om tijdens een inloopavond kennis te nemen van het bestemmingsplan. Het inloop-
moment vindt plaats op: 
 
Maandag 13 april 2015 van 17.00 uur tot 19.00 uur 
Locatie: gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen 
 
Tijdens dit inloopmoment zijn medewerkers van de afdeling Maatschappelijke Effecten aan-
wezig om aanwezig om een toelichting op het plan te geven en eventuele vragen te beant-
woorden. 
 
Wilt u een reactie hierop geven? 
Als u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan “Kleine Kernen” dan kunt u monde-
ling of schriftelijk een zienswijze indienen, gedurende bovengenoemde termijn van 6 weken 
(19 maart t/m 29 april 2015). Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij gemeenteraad van 
Tubbergen, postbus 30, 7650 AA Tubbergen. Voor het geven van een toelichting of het indie-
nen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer R.C. van der 
Spek van de afdeling Maatschappelijke Effecten, telefoonnummer (0546) 62 80 00. Wij ver-
zoeken u om tijdig een afspraak te maken, bij voorkeur 14 dagen voor het einde van de tervi-
sielegging om termijnoverschrijding te voorkomen.  

http://www.tubbergen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0183.1317009-ow01
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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. 

Ontwerpuitwerkingsplan Albergen, Weemselerveld Zuid fase 3 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat met ingang van 18 maart 
2015 gedurende zes weken ter inzage ligt: 
 
het ontwerp van het uitwerkingsplan “Albergen, Weemselerveld Zuid fase 3”.  
 
Dit plan betreft de nadere uitwerking van een gedeelte van Weemselerveld Zuid fase 3, waar-
binnen de bouw van maximaal 53 woningen mogelijk wordt gemaakt. 
 
Ter inzage 
Het papieren exemplaar van het uitwerkingsplan ligt met ingang van 18 maart 2015 voor een 
ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. 
U kunt het plan digitaal inzien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en op de 
gemeentelijke website www.tubbergen.nl onder het kopje “direct naar”, daarna klikken op 
‘ruimtelijke plannen’ en dan op “ruimtelijke plannen ter inzage”. Het identificatienummer van 
het plan is NL.IMRO.0183.1416275-ow01. 
 
Zienswijze 
Tijdens bovengenoemde termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar 
voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burge-
meester en wethouders, postbus 30, 7650 AA Tubbergen en dienen voor het einde van de 
termijn te worden ingediend dan wel per post te zijn bezorgd. Mondelinge zienswijzen kunt u 
binnen bovengenoemde termijn indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met 
het Klant Contact Centrum 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 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 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.tubbergen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=%20NL.IMRO.0183.1416275-ow01
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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 
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 

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


 

 

 
Gemeenteblad Tubbergen 2015, nr. 22- week 12. Uitgifte: 17-03-2015 8/8 

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 
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