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Actualiteiten 

Ingekomen aanvragen en meldingen 
Waar? Betreft: 

Geesteren Langemaatweg  NK Klootschieten Jeugd op 14 juni 2015 

 het schenken van zwak alcoholhoudende drank tijdens 
NK Klootschieten Jeugd op 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: 

Tubbergen Arkeweg Jumping Schröder Tubbergen van 6 t/m 
10 mei 2015 

30-04-2015 

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

Ontwerpverkeersbesluiten  
Burgemeester en wethouders zijn voornemens navolgende verkeersbesluit te nemen: 
Waar Wat houdt het ontwerpbesluit in? 

Geesteren aanleg van een zebrapad in de Vriezenveenseweg, in het weggedeelte tussen 
de RK Kerk en De Aanleg 

 
Deze stukken liggen vanaf vandaag gedurende twee weken ter inzage op het gemeentehuis. 
Gedurende die termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen 
bij burgemeester en wethouders.  

Verloren en gevonden voorwerpen 
Verloren: handtasje, gehoorapparaat 
Gevonden:  2 x mobiele telefoon 

Voornemen uitschrijving uit de basisregistratie personen  
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat niet meer woonachtig is op het adres waar hij/zij in 
de basisregistratie personen is geregistreerd: 
Voorletter(s) en naam Geboren Adres van registratie Uitschrijving per: 

F. Candelo Lasso 21-02-1960 Steenstraat 21, Langeveen 29-04-2015 
P. Przykota, 10-09-1980 Oldenzaalseweg 171, Reutum 29-04-2015 
 
Burgemeester en wethouders zijn daarom voornemens om betrokkene(n) op grond van artikel 
2.22 van de Wet basisregistratie personen uit de basisregistratie personen uit te schrijven als 
zijnde “vertrokken uit Nederland”. Dit kan ook gevolgen hebben voor het recht op overheids-
voorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in de basisregistratie.  
Belanghebbenden kunnen met betrekking tot dit voornemen hun zienswijze indienen bij bur-
gemeester en wethouders. Dat kan schriftelijk of mondeling via het Klant Contact Centrum op 
het gemeentehuis gedurende vier weken na deze publicatie. 
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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 Vleerboersweg 24- 26 verbouwen en uitbreiden van een lig-
boxenstal 

17-04-2015 

Geesteren Haarbrinksweg 19 het bouwen van een stal 22-04-2015 
Mander Bergweg 9 uitbreiden van de keuken van Water-

molen Bels 
24-04-2015 

 
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; verlenging beslissingstermijn 
Burgemeester en wethouders hebben de termijn om te beslissen op onderstaande aanvraag of 
aanvragen om omgevingsvergunning verlengd: 
Plaats  Project Ingekomen: 

Geesteren Vinckenweg 50 kappen van 2 bomen 03-03-2015 
 
Tegen een beslissing om een beslissingstermijn te verlengen kan alleen bezwaar gemaakt 
worden door degene die daarbij een belang heeft dat los staat van het te nemen besluit. 

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 16 en 18 (kavel 20 en 21) bouwen dubbele woning 23-04-2015 
Albergen Ringoven 16 en 18 (kavel 20 en 21) bouwen dubbele woning 23-04-2015 
Geesteren nabij Weitemansweg 25 kappen van een eik 24-04-2015 

 
Geesteren nabij Weitemansweg 25 kappen van een eik 24-04-2015 
Langeveen Witteweg 32 bouwen kapschuur 23-04-2015 
Langeveen Witteweg 32 bouwen kapschuur 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.  
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Gedoogbeschikking (bezwaar mogelijk) 
Burgemeester en wethouders hebben besloten onderstaande activiteit, die in strijd is met de 
van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tijdelijk te gedogen. Zij hebben daartoe een ge-
doogbeschikking vastgesteld en verzonden aan betrokkene. 
Plaats:   Onderwerpen en uiterste termijn: Verzonden: 
Manderveen Bloomsweg 4 het in werking hebben van kippenstallen, die 

niet voldoen aan het Besluit ammoniakemis-
sie huisvesting veehouderij tot 1 juli 2015 

24-04-2015 

 
Met ingang van de dag na verzending kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken een  
bezwaarschrift indienen tegen dit besluit bij het college van burgemeester en wethouders.  

Rechtsbescherming 
 
 
Zienswijzen en bedenkingen 
Zienswijzen en bedenkingen kunnen worden ingediend op een moment dat er nog geen be-
sluit is vastgesteld. Het gaat daarbij dus niet zozeer om rechtsbescherming maar om een 
zorgvuldige voorbereiding van het nog te nemen besluit.  
 
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 zienswijzen en bezwaarschriften: 
Gemeente Tubbergen: Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen / Postbus 30, 7650 AA 
Tubbergen. Tel: 0546-628000 Fax: 0546-628111 E-mail: gemeente@tubbergen.nl 
 
 
 

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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