
 

 

 
Gemeenteblad Tubbergen 2015, nr. 28- week 17. Uitgifte: 21-04-2015 1/6 

 

Gemeenteblad 

 

van de gemeente Tubbergen 
 

 

Jaargang:  2015 
  

Nummer: 29 - Week 17 
  

Uitgifte: 21 april 2015 
 

 

Officiële publicaties week 17 
 

 
 

Inhoud 

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

Ingekomen aanvragen en meldingen ....................................................................................... 2 

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

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

Verloren en gevonden voorwerpen .......................................................................................... 3 

Onlangs uitgegeven gemeentebladen ..................................................................................... 3 

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

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

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

Omgevingsvergunning; ontwerpbeschikking (Oude Bornsedijk 5, Reutum) ........................... 4 

Omgevingsvergunning; ontwerpbeschikking (Hof van Plegt, Langeveen) .............................. 4 

Meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer ................................................................................. 4 

Ruimtelijk beleid ........................................................................................................................ 5 

Ontwerpbestemmingsplan Geesteren, Vriezenveenseweg 87 ................................................ 5 

Rechtsbescherming .................................................................................................................. 5 
 
 
 



 

 

 
Gemeenteblad Tubbergen 2015, nr. 29- week 17. Uitgifte: 21-04-2015 2/6 

Actualiteiten 

Ingekomen aanvragen en meldingen 
Waar? Betreft: 

Fleringen Oldenzaalseweg 186 Kleedjesmarkt op Koningsdag 
Reutum Oldenzaalseweg 163 Braderie op 23 mei 2015 
Tubbergen gehele gemeente Essentocht op 9 mei 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: 

Albergen Hobergenstraat Dodenherdenking op 4 mei 2015 14-04-2015 
Geesteren Denekamperweg 2  Hippisch Geesteren van 30 april tot en 

met 10 mei 2015 

 schenken van zwak alcoholhoudende 
drank tijdens Hippisch Geesteren van 
30 april tot en met 10 mei 2015 

13-04-2014 

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

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

Albergen Op 27 april 2015 wordt de Refterstraat afgesloten voor alle verkeer in verband 
met Koningsdag 

Albergen Op 4 mei 2015 tussen 19.00 uur en 21.00 uur wordt een gedeelte van de 
Hobergenstraat en de Philippus Robbenstraat afgesloten voor alle verkeer in 
verband met Dodenherdenking 

Reutum Op 14 mei 2015 is er een parkeerverbod ingesteld aan de Kleisenweg in 
verband met Hemelsedag. 

Tubbergen Van 23 april tot zondag 26 april 2015 wordt een gedeelte van het Raadhuisplein 
en de Grotestraat afgesloten voor alle verkeer. Op 25 april 2015 wordt de 
Grotestraat, gedeelte Markt en Almeloseweg afgesloten in verband met de 
opening van Tubbergen Bruist 

Tubbergen Op 2 mei 2015 wordt een gedeelte van de Markt afgesloten voor alle verkeer in 
verband met de groenmarkt. 

Tubbergen Van 6 mei tot en met 10 mei 2015 wordt op de Arkeweg éénrichtingsverkeer 
ingesteld. Tevens wordt op een gedeelte van de Reutummerweg, Arkeweg en 
Wieschertweg een parkeerverbod ingesteld in verband met de Jumping 
Schröder Tubbergen.. 

Tubbergen Aan het Raadhuisplein worden 2 parkeerplaatsen gereserveerd voor de Politie. 
 
Als in verband met de verkeersmaatregel een verkeersbesluit moest worden genomen, is dat 
verkeersbesluit inmiddels bekendgemaakt in de Staatscourant. Verkeersbesluiten worden be-
kendgemaakt 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. 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant
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Verloren en gevonden voorwerpen 
Verloren: kentekenplaat, horloge, 2 x mobiele telefoon 
Gevonden:  fiets 

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 2015-26 Afvalbeleidsplan Van Afval naar Grondstof Van Idee naar Aanpak Van Betalen 
naar Belonen  

GB 2015-27 Officiele bekendmakingen week 16 d.d. 14-04-2015  
GB 2015-28 Wijziging Leidraad Handhavingsacties en begunstigingstermijnen  
 

Omgeving en milieu  

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

Albergen Bakenweg 7 uitbreiden van een ligboxenstal 07-04-2015 
Albergen Kanaal Z.Z. 54 houden van vleeskuikens of traag 

groeiende ouderdieren 
09-04-2015 

Fleringen Oude Maatsweg 4a bouwen van een schuur 03-04-2015 
 
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 Boerhave 11 bouwen van een overkapping 14-04-2015 
Tubbergen Oldenzaalseweg 8 kappen van diverse bomen 14-04-2015 
 
Vergunning is verleend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Toezending aan de aanvragers 
heeft plaatsgevonden op de aangegeven datum. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 we-
ken na de datum van die toezending schriftelijk bezwaar maken bij het college van burge-
meester 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.  

http://www.tubbergen.nl/over-de-gemeente/gemeentebladen
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2015/?cid=56640&did=13297&sechash=67498c5c
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2015/?cid=56640&did=13297&sechash=67498c5c
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2015/?cid=56640&did=13308&sechash=cc2be1c4
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2015/?cid=56640&did=13324&sechash=bf94bd9b
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Omgevingsvergunning; ontwerpbeschikking (Oude Bornsedijk 
5, Reutum) 
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 

Reutum Oude Bornsedijk 5 beëindigen van de varkenstak en het uitbreiden van de 
rundveetak (OBM + verklaring van geen bedenkingen) 

 
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. 

Omgevingsvergunning; ontwerpbeschikking (Hof van Plegt, 
Langeveen) 
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. 
De ontwerpbeschikking  strekt er (mede) toe om “buitenplanse” vergunning te verlenen voor 
afwijking van het bestemmingsplan. U kunt u de ontwerpbeschikking daarom ook digitaal in-
zien op http://ruimtelijkeplannen.nl/?planid=NL.IMRO.0183.1418316-ow01. 
 
Plaats  Project 

Langeveen Hof van Plegt bouwen van 5 woningen 
 
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. 

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 Watereggeweg 6 bouwen van een kapschuur nee 
Fleringen Oude Maatsweg 4 veranderen van een inrichting; bou-

wen van een werktuigenberging 
nee 

Geesteren Voshaarsweg 8 verminderen van het aantal dieren nee  
Langeveen Ossendijk 47 wijzigen van de dieraantallen nee 
Mander Plasdijk 34 veranderen van een bedrijf; de lig-

boxenstal wordt uitgebreid 
nee 

Vasse Hooidijk 31 veranderen van een bedrijf; boven-
bouw op stal 

nee 

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

http://ruimtelijkeplannen.nl/?planid=NL.IMRO.0183.1418316-ow01
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Ruimtelijk beleid 

Ontwerpbestemmingsplan Geesteren, Vriezenveenseweg 87 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat met ingang van 22 april 
2015, gedurende zes weken ter inzage ligt: 
- het ontwerp van het bestemmingsplan “Geesteren, Vriezenveenseweg 87”.  
Het bestemmingsplan heeft tot doel om een bedrijfsuitbreiding mogelijk te maken. 
 
Ter inzage 
Het papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 22 april 2015 
voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. 
U kunt het ontwerpbestemmingsplan 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.0183.1417957-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 8000. 

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 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.tubbergen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0183.1417957-ow01
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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