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Openbare vergaderingen 

Commissie Ruimte en Economie 
De commissie Ruimte en Economie komt in een openbare vergadering bijeen op dinsdag 7 
april 2015 om 19.30 uur in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen. 
De commissie bereidt de maandelijkse raadsvergadering voor en verzamelt alle informatie die 
de raad nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. Belangstellenden kunnen bij het begin 
van de vergadering van een commissie gedurende maximaal vijf minuten het woord voeren 
over de onderwerpen op de agenda. Wie het woord wenst te voeren kan dat tot kort voor de 
vergadering melden bij griffier van de commissie. 
Agenda 
1. Opening en vaststellen agenda. 
2. Vaststellen van verslag van de vergadering van 16 maart 2015. 
3. Mededelingen. 
4. Rondvraag. 
 Ter informatie: 
5. Informatie vanuit het college. 
6. Toelichting op Gebiedsontwikkeling 3.0 (presentatie door mevrouw Ankersmid). 

 Ter voorbereiding op de raadsvergadering: 
7. Instemmen met het vervangen van de openbare verlichting Ootmarsumseweg in Albergen 
8. Vaststellen van de Kapverordening Tubbergen 2015. 
9. Vaststellen bebouwde kommen ingevolge de Boswet. 
10. Sluiting. 

Commissie Samenleving en Bestuur 
De commissie Ruimte en Economie komt in een openbare vergadering bijeen op dinsdag 7 
april 2015 om 19.30 uur in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen. 
De commissie bereidt de maandelijkse raadsvergadering voor en verzamelt alle informatie die 
de raad nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. Belangstellenden kunnen bij het begin 
van de vergadering van een commissie gedurende maximaal vijf minuten het woord voeren 
over de onderwerpen op de agenda. Wie het woord wenst te voeren kan dat tot kort voor de 
vergadering melden bij griffier van de commissie. 
Agenda 
1. Opening en vaststellen agenda. 
2. Vaststellen van verslag van de vergadering van 10 februari 2015. 
3. Mededelingen. 
4. Rondvraag. 
 Ter informatie: 
5. Informatie vanuit het college. 
 Ter voorbereiding op de raadsvergadering: 
6. Vaststellen van de nota Reserves en Voorzieningen 2015-2018 gemeente Tubbergen. 
7. Sluiting. 

Actualiteiten 

Ingekomen aanvragen en meldingen 
Waar? Betreft: 

Geesteren Denekamperweg / Meyersweg C.S.I. Twente van 24 tot en met 
28 juni 2015 

Manderveen Plasdijk, Holtenplasweg, Broekdijk, 
Vasserdijk, Pöttersweg 

klootschietwedstrijd Ronde van 
Manderveen op 11 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.  
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Verleende vergunningen en ontheffingen 
Waar? Betreft: Verzonden: 

Albergen Bakenweg, Assinks-
hoekweg, Hagweg 
en Kemnaweg 

demoraces historische motoren op 30 
augustus 2015 

24-03-2015 

Albergen Kemnaweg Paaspop Albergen op 5 april 2015 23-03-2015 
Albergen Kemnaweg Schenken van zwak-alcoholhoudende 

drank tijdens Paaspop Albergen op 5 
april 2015 

23-03-2015 

 
Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij het gemeentebestuur. Dat kan ge-
durende 6 weken na de verzending aan de aanvrager. 

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

Tubbergen In verband met de afronding van de herinrichting van het centrum wordt de 
Grotestraat tussen de Molenstraat en de Almeloseweg afgesloten voor alle 
verkeer. De afsluiting duurt van 7 april t/m 8 mei 2015. Onvoorziene omstan-
digheden kunnen een langere uitvoeringstermijn vragen. Aanliggende percelen 
en winkels blijven in ieder geval te voet bereikbaar. De kruising Almeloseweg-
Grotestraat-Van Langenstraat blijft voor alle verkeer toegankelijk. 

Tubbergen Op 6 april 2015 wordt een gedeelte van het Raadhuisplein en de Grotestraat 
afgesloten voor alle verkeer in verband met het Rode Loper Event. 

 
Als in verband met de verkeersmaatregel een verkeersbesluit moest worden genomen, is dat 
verkeersbesluit inmiddels bekendgemaakt in de Staatscourant. Verkeersbesluiten worden 
bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant, te vinden op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant. Belanghebbenden kunnen ge-
durende 6 weken na de datum van publicatie in de Staatscourant bezwaar maken tegen een 
verkeersbesluit bij burgemeester en wethouders. 

Verloren en gevonden voorwerpen 
Verloren: Honda embleem, satellietmeter, bouwmap, geldbedrag, portemonnee 
Gevonden:  kentekenplaat 

Gemeentehuis gesloten op 3 en 6 april 
Vrijdag 3 april (Goede vrijdag) en maandag 6 april (Tweede Paasdag) is het gemeentehuis 
gesloten en dus ook telefonisch niet bereikbaar. 

Sluiting afvalbrengpunt Tweede Paasdag 
Op maandag 6 april (Tweede Paasdag ) is het afvalbrengpunt gesloten. 

Wijzigingen route huisvuilophaaldienst in verband met Twee-
de Paasdag 
Op maandag 6 april (Tweede Paasdag), wordt er géén huisvuil opgehaald. Deze maandag-
route wordt gereden op zaterdag 4 april. 
Omdat de medewerkers van de afvalophaaldienst gewoonlijk vroeg met hun werk beginnen 
adviseren wij u de afvalcontainers op tijd, d.w.z. 's morgens om 07.00 uur aan de weg te heb-
ben staan. Op de inhaaldagen zal 's morgens om 06.00 uur al met de gewijzigde route worden 
begonnen. De ophaaldienst komt daardoor op een andere tijd bij u langs. 

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

Omgevingsvergunningen; ingekomen aanvragen, reguliere 
voorbereidingsprocedure 
Bij de gemeente is binnengekomen een aanvraag – reguliere procedure - voor: 
Plaats  Project Ingekomen: 

Albergen Molendijk 9 kappen van een kastanjeboom 17-03-2015 
Geesteren Hardenbergerweg 123 kappen van een boom 22-03-2015 
Geesteren Langeveenseweg 30 a kappen van een kastanjeboom 20-03-2015 
 
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. 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: 

Tubbergen Denekamperweg 87a kappen van 6 eiken 20-03-2015 
 
Vergunning is verleend. Toezending aan de aanvrager heeft plaatsgevonden op de aangege-
ven datum. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de datum van die toezending 
schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. 
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.  

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? 

Haarle Snoeymansweg 13 uitbreiden van een woonzorgruimte nee 
 
Deze kennisgeving is alleen informatief. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk. 
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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: 

Langeveen Hardenbergerweg 148 uitvoeren van werkzaamheden op basis van groene 
blauwe diensten 

Langeveen Witteweg 30 uitvoeren van werkzaamheden op basis van groene 
blauwe diensten 

 

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

Rechtsbescherming 
 

Bezwaar of beroep? 
Bij de bekendmaking van een besluit is aangegeven of bezwaar of beroep mogelijk is. Maar 
wat is nu eigenlijk het verschil tussen bezwaar en beroep?  
 
Bezwaar 
Een bezwaarschrift wordt ingediend bij de instantie die het besluit genomen heeft. Als het 
tijdig is ingediend, vindt op basis van het bezwaarschrift een heroverweging plaats. Die 
heroverweging kan ertoe kan leiden dat een besluit wordt herroepen en dat in plaats daarvan 
een nieuw besluit wordt genomen. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift staat beroep 
open op de bestuursrechter. 
 
Beroep 
Beroep wordt altijd  ingesteld bij een bestuursrechter. Als beroep openstaat tegen een besluit 
is bij de bekendmaking daarvan vermeld welke bestuursrechter bevoegd is. Ook wordt 
daarbij vermeld wat de voorwaarden zijn om in beroep te kunnen gaan. Voor de mogelijkheid 
om digitaal beroep in te stellen kunt u kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
 
Hoger beroep 
Hoger beroep wordt ingediend bij een hogere rechter tegen een uitspraak van een rechtbank. 
De rechtbank vermeldt de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen bij haar uitspraak. 
 
Voorlopige voorziening 
Meestal treedt een besluit meteen in werking nadat het is bekendgemaakt. Dat kan onom-
keerbare gevolgen hebben. Wie bezwaar of beroep heeft ingesteld en de beslissing op be-
zwaar of de uitspraak van de rechter niet kan afwachten, kan aan de bevoegde rechter vra-
gen om het besluit te schorsen of om een andere voorlopige maatregel te treffen.  
 
 
Contactgegevens: 
Gemeente Tubbergen: Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen / Postbus 30, 7650 AA 
Tubbergen. Tel: 0546-628000 Fax: 0546-628111 E-mail: gemeente@tubbergen.nl 
 

 
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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