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Actualiteiten 

Ingekomen aanvragen en meldingen 
Waar? Betreft: 

Geesteren centrum kermis van 5 tot en met 7 juni 2015 
Geesteren Oude Hoevenweg 146 muziekevenement op 9, 16 mei en 23 mei, 4, 18 en 

25 juli, 1 en 8 augustus 2015 
Tubbergen Arkeweg Jumping Schröder Tubbergen van 6 tot en met 10 

mei 2015 
Tubbergen  Newtonstraat 20 FESTIBALL van 12 tot en met 14 juni 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 gemeentebe-
stuur.  

Verleende vergunningen en ontheffingen 
Waar? Betreft: Verzonden: 

Geesteren Denekamperweg 2  Concours Hippique Twentse Ros van 
16 tot en met 19 april 2015; 

 het schenken van zwak alcoholhou-
dende drank tijdens Concours Hippi-
que Twentse Ros van 16 tot en met 
19 april 2015 

30-03-2015 

Geesteren Denekamperweg 2 het schenken van zwak-alcoholhoudende 
drank tijdens NK Eieren Gooien op 5 april 
2015 

31-03-2015 

Geesteren Vermolenweg/ 
Heetkampweg 

 muziekevenement op 5 april 2015; 

 het schenken van zwak- alcoholhou-
dende drank tijdens muziekevene-
ment op 5 april 2015 

31-03-2015 

Harbrinkhoek Oude Almeloseweg ontsteken paasvuur op 5 april 2015 01-04-2015 
Mander Manderseweg 16  Concours De Bosruiters Vasse op 11 

en 12 april 2015; 

 het schenken van zwak alcoholhou-
dende drank tijdens concours De 
Bosruiters Vasse op 11 en 12 april 
2015 

31-03-2015 

Reutum Kerkplein standplaatsvergunning voor 3 jaar voor 
verkoop van vlees en vleeswaren op de 
vrijdagmiddag 

31-03-2015 

Tubbergen centrum Noabermarkt op 6 april, 3 mei, 7 juni, 5 
juli, 2 augustus, 6 september en 1 no-
vember 2015 

31-03-2015 

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

Kennisgeving meerjarenvergunning 
Waar? Betreft: 

Reutum Oldenzaalseweg 176 meerjarenvergunning voor 5 jaar voor de Hemelsedag. 
In 2015 op 14 mei. 

Geesteren Hardenbergerweg 
92/94 

meerjarenvergunning voor de Grote Geesterse Molen. 
In 2015  op 12 en 13 september. 

 
Deze kennisgeving is alleen informatief. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk 
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Ontwerpbesluiten, uitgebreide voorbereidingsprocedure 
Onderstaand ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken, gedurende 6 weken ter inzage 
in  het gemeentehuis: 
Waar?  Betreft: 

Geesteren Kampboerlaan 6 ontwerpvergunning Drank- en Horecawet 
 
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.  

Verkeersmaatregelen 
Burgemeester en wethouders zijn voornemens navolgend verkeersmaatregelen te nemen: 
Waar? Wat?  

Albergen Op 18 en 19 april 2015 wordt een gedeelte van de Weversweg en Vleerweg 
afgesloten voor alle verkeer. Tevens zal aan een gedeelte van de Oude Alme-
loseweg, Weversweg en Vleerweg een parkeerverbod worden ingesteld in 
verband met een autocross. 

Langeveen Op 12 april 2015 wordt de Rouweweg afgesloten voor alle verkeer. Tevens zal 
aan een gedeelte van de Vasserdijk een parkeerverbod worden ingesteld in 
verband met Autocross Langeveen. 

 
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 
gedurende 6 weken na de datum van publicatie in de Staatscourant bezwaar maken tegen een 
verkeersbesluit bij burgemeester en wethouders. 

Omgeving en milieu  

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

Fleringen Lansinksweg 8 kappen van een boom 26-03-2015 
Geesteren De Milt 20 het gebruiken van kantoorruimte als 

uitzendbureau 
30-03-2015 

Geesteren Dorpsstraat 67 verbouwen van een winkel 19-03-2015 
Geesteren Zurinkstraat 3 uitbreiden van een woning 26-03-2015 
Hezingen Hooidijk (nabij), sectie D nr 

1833 
plaatsen van een seismisch monito-
ringspunt TW04 

26-03-2015 

Langeveen Dollerweg (nabij), sectie A 
nr 7528 

plaatsen van een seismisch monito-
ringspunt TW01 

26-03-2015 

Tubbergen E. van Weemselstraat 7 plaatsen van een dakkapel 24-03-2015 
Tubbergen Elsweg, sectie B nr. 1996 plaatsen van een  seismisch monito-

ringspunt TW03 
26-03-2015 

Tubbergen Oldenzaalseweg 8 kappen van diverse bomen 30-03-2015 
 
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.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant
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Omgevingsvergunningen; afgegeven beschikkingen, reguliere 
voorbereidingsprocedure 
Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van de reguliere voorbereidingsproce-
dure de navolgende beschikkingen afgegeven: 
Plaats  Project Verzonden: 

Geesteren Bragersweg 17 veranderen van een inrichting 
(OBM) 

01-04-2015 

Geesteren Hamveldsweg 5 verbouwen van een boerderij 02-04-2015 
Geesteren Langeveenseweg 30a kappen van een kastanjeboom 01-04-2015 
Geesteren Zurinkstraat 3 uitbreiden van een woning 27-03-2015 
Harbrinkhoek Klimop 9, 11, 13 en 13a bouwen van vier woningen 31-03-2015 
 
Vergunning is verleend. Toezending aan de aanvragers 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.  
 

Omgevingsvergunningen; ontwerpbeschikking, uitgebreide 
voorbereidingsprocedure  
De volgende ontwerpbeschikking op aanvraag om omgevingsvergunning ligt gedurende 6 
weken ter inzage in  het gemeentehuis. De termijn van terinzagelegging van 6 weken gaat in 
op de dag na de datum van deze publicatie. Burgemeester en wethouders zijn voornemens 
vergunning te verlenen. 
Plaats  Project 

Geesteren Langeveenseweg 133 veranderen van een inrichting 
 
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen naar 
voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders.  
N.B. Wie nalaat om tijdig een zienswijze in te brengen kan later geen beroep instellen. 

Omgevingsvergunningen; afgegeven beschikkingen, uitge-
breide voorbereidingsprocedure  
Onderstaand besluit ligt gedurende 6 weken ter inzage in  het gemeente huis. De termijn van 
terinzagelegging van 6 weken gaat in op de dag na de datum van deze publicatie. Burge-
meester en wethouders hebben vergunning verleend. 
Plaats:  Project 

Langeveen Witteweg 30 wijzigingen van het aantal dieren 
 
Met ingang van de dag na terinzagelegging kan gedurende 6 weken beroep worden ingesteld 
bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, door belanghebbenden die: 

 eerder een zienswijze hebben ingediend met betrekking tot het ontwerpbesluit; 

 die er niets aan konden doen dat zij niet eerder zienswijzen hebben ingebracht; 

 het niet eens zijn met eventuele wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 
De beschikking treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Als gedu-
rende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, 
treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.  
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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? 

Albergen Dashorstweg  5 veranderen van een inrichting nee 
Albergen Markgravenweg 5 verminderen van het aantal dieren nee 
Albergen Schopmansweg 2 en 2A veranderen van een bedrijf nee 
Geesteren Ossendijk 5 veranderen van een bedrijf (OBM) nee 
Geesteren Vermolenweg 49   verminderen van het aantal dieren nee 
Geesteren Weitemansweg 31 veranderen van de inrichting nee 
Geesteren Zielakkersweg 3 verminderen van het aantal dieren nee 
Haarle Snoeymansweg 22 veranderen van dieraantallen nee 
Harbrink-
hoek 

Ootmarsumseweg 12 veranderen van de inrichting; plaat-
sen nieuwe hout gestookte kachel 

nee 

Reutum Oude Bornsedijk 5 beëindigen van de varkenstak en 
uitbreiding rundveetak 

nee 

Reutum Zonnebergweg 10 wijzigen van het aantal dieren van de 
rundveetak en het uitbreiden met 
opfokgeiten 

nee  

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

Ruimtelijk beleid 

Ontwerpbestemmingsplan “Geesteren, Hutten” en beeldkwali-
teitsplan “Plan Hutten: Geesteren” 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat met ingang van 8 april 2015 
gedurende zes weken ter inzage ligt: 
-  het ontwerp van het bestemmingsplan “Geesteren, Hutten” 
-  het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan “Plan Hutten: Geesteren” 
 
Het bestemmingsplan voorziet in een woningbouwproject ten noorden van Geesteren, waarbij 
ruimte is voor verschillende woningtypen. Naast de reguliere uitgifte wordt ruimte geboden 
aan de ontwikkeling van een project in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Het beeld-
kwaliteitsplan heeft tot doel om de gewenste beeldkwaliteit te waarborgen. 
 
Ter inzage 
De papieren exemplaren van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan liggen met in-
gang van 8 april 2015 voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het 
gemeentehuis. Wilt u het bestemmingsplan inzien, dan moet u vooraf een afspraak maken. U 
kunt het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan tevens digitaal inzien via de landelijke web-
site 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.0183.1405142-ow01. 
 
Zienswijze 
Tijdens bovengenoemde termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar 
voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad, post-
bus 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. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.tubbergen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0183.1405142-ow01
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Ontwerpbestemmingsplan “Manderveen, Manderveenseweg 
59” 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat met ingang van 8 april 2015 
ter inzage ligt: 
 
het ontwerp van het bestemmingsplan “Manderveen, Manderveenseweg 59”.  
 
Het bestemmingsplan heeft tot doel om een herontwikkeling van de locatie Manderveenseweg 
59 in Manderveen mogelijk te maken. De herontwikkeling voorziet in de sloop van bedrijfs-
panden en de bouw van een dubbele en één vrijstaande woning. Daarnaast krijgt de voorma-
lige bedrijfswoning een reguliere woonbestemming. 
 
Ter inzage 
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 8 april 2015 voor een 
ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. Wilt u het bestem-
mingsplan inzien, dan moet u vooraf een afspraak maken. U kunt het ontwerpbestemmings-
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 plan-
nen’ en dan op “ruimtelijke plannen ter inzage”. Het identificatienummer van het plan is 
NL.IMRO.0183.0904343-ow01. 
 
Zienswijze 
Tijdens bovengenoemde termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar 
voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad, post-
bus 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. 

Onherroepelijk bestemmingsplan “Tubbergen, Oldenzaalse-
weg 8” 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat het bestemmingsplan Tub-
bergen, Oldenzaalseweg 8, vastgesteld door de gemeenteraad op 30 juni 2014, met ingang 
van 25 maart 2015 onherroepelijk is geworden. 
 
Doel van het plan 
Het bestemmingsplan heeft tot doel om de bouw van 12 appartementen mogelijk e maken op 
het perceel Oldenzaalseweg 8 in Tubbergen.  
 
Onherroepelijk 
Gedurende de beroepstermijn is er beroep in gesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Op 25 maart 2015 heeft de Afdeling uitspraak gedaan. Het beroep is on-
gegrond verklaard, zodat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. 
 
Inzien bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn beschikbaar via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is: NL.IMRO.0183.1101193-
vg01. 
 
Vragen? 
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met M. Rutjes van de afdeling Maat-
schappelijke Effecten via het telefoonnummer (0546) 62 80 00. 
  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.tubbergen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0183.0904343-ow01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0183.1101193-vg01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0183.1101193-vg01
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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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