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Actualiteiten 

Ingekomen aanvragen en meldingen 
Waar? Betreft: 

Albergen Kemnaweg 14 wereldrecordpoging op 24 en 25 mei 2015 
Geesteren Denekamperweg 2 het schenken van zwak alcoholhoudende drank 

tijdens CSI Twente van 5 tot en met 7 juni 2015 
Geesteren centrum Kermis en Schoolfeest van 5 tot en met 7 juni 2015 
Reutum centrum Dom Verdan Loop op 28 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.  

Ontwerpbesluiten, uitgebreide voorbereidingsprocedure 
Onderstaand ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken, gedurende 6 weken ter inzage 
in  het gemeentehuis: 
Waar?  Betreft: 

Tubbergen Sportlaan 8 drank- en horecavergunning TV de Acehof 
 
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.  

Verloren en gevonden voorwerpen 
Verloren: herenfiets, 2 x bril, portemonnee, mobiel 
Gevon-
den:  

horloge, geldbedrag, winkelwagentje, tas met inhoud 

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 2015-29 Officiele bekendmakingen week 17 d.d. 21-04-2015  
GB 2015-30 Intrekking beleidsregels plaatsen tijdelijke woonruimte 3.22 Wro en toepassing 

artikel 3.23 Wro  
GB 2015-31 Kapverordening Tubbergen 2015  

Omgeving en milieu  

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

Albergen Tichelweg 20 vervangen van een bestaand dak 
en constructie van een bedrijfspand 

25-03-2015 

Albergen De Zonnedauw 36 plaatsen van een erker 13-04-2015 
Geesteren Vinckenweg 46 uitbreiden van een opslagruimte 17-04-2015 
Geesteren Weitemansweg 31 uitbreiden van een ligboxenstal 06-03-2015 
Reutum Reutummerweg 65 ZH 25 uitbreiden van een zomerhuis 15-04-2015 

http://www.tubbergen.nl/over-de-gemeente/gemeentebladen
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2015/?cid=56640&did=13351&sechash=d1b6a9eb
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2015/?cid=56640&did=13352&sechash=0fc99a76
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2015/?cid=56640&did=13352&sechash=0fc99a76
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2015/?cid=56640&did=13366&sechash=c70213c5
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Tubbergen Almeloseweg 90 handelen in strijd regels ruimtelijke 
ordening 

14-04-2015 

 
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: 

Albergen Molendijk 9 kappen van een kastanjeboom 23-04-2015 
Albergen Vlamoven 1 bouwen van een woning 2 onder 

1 kap 
16-04-2015 

Albergen Vlamoven 3 bouwen van een woning 2 onder 
1 kap 

16-04-2015 

Manderveen Langemaatsweg nabij 
nr. 18 perceel sectie B, 
nr. 3702 

kappen van 5 eiken 22-04-2015 

Reutum Brokmansweg 24 bouwen van een overkapping 
voor bestaande mestopslagplaats 

23-04-2015 

 
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.  

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 Markgravenweg 5 verminderen van het aantal dieren nee 
 
Deze kennisgeving is alleen informatief. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk. 
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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 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 vragen 
om het besluit te schorsen of om een andere voorlopige maatregel te treffen.  
 
 
Contactgegevens voor het indienen van een bezwaarschrift: 
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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