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Openbare vergaderingen 

Commissie Ruimte en Economie 
De commissie Ruimte en Economie van maandag 18 mei 2015 komt te vervallen. De eerstvol-
gende commissievergadering Ruimte en Economie staat gepland voor dinsdag 16 juni 2015. 

Commissie Samenleving en Bestuur 
De commissie Ruimte en Economie komt in een openbare vergadering bijeen op dinsdag 19 
mei 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 7 april 2015. 
3. Mededelingen. 
4. Rondvraag. 
Ter informatie: 
5. Informatie vanuit het college. 
6. Toelichting op jaarverslag handhaving 2014: presentatie door de heer R. Klein Bleumink. 

7. Evenementenbeleid Tubbergen: presentatie door mevrouw F. Heithuis. 

Ter voorbereiding op de raadsvergadering 
8. Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening 2015. 
9. Veiligheidsregio Twente: Regionaal Risicoprofiel Twente,  

Beleidsplan VRT 2016-2019 en programmabegroting 2016. 
10. Begrotingen 2016 Gemeentelijke Regelingen. 
11. Sluiting. 

Actualiteiten 

Ingekomen aanvragen en meldingen 
Waar? Betreft: 

Tubbergen hele gemeente fietstocht door RTC Hengelo op 14 juni 2015 
Tubbergen hele gemeente Elfdorpentocht op 29 augustus 2015 
Tubbergen Raadhuisplein Volks- en Schuttersfeesten Tubbergen van 18 tot en 

met 20 september 2015 
Tubbergen diverse locaties activiteiten bij 4 watermolens op 20 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 gemeente-
bestuur.  

Verleende vergunningen en ontheffingen 
Waar? Betreft: Verzonden: 

Harbrinkhoek Almeloseweg 147 School- en Volksfeesten van 29 tot en 
met 31 mei 2015; en 
 het schenken van zwak- alcoholhouden-
de drank tijdens School- en Volksfeesten 
van 29 t/m 31 mei 2015. 

06-05-2015 

Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij het gemeentebestuur. Dat kan 
gedurende 6 weken na de verzending aan de aanvrager. 
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Kennisgeving meerjarenvergunning 
Waar? Betreft: 

Tubbergen Sportlaan 10 meerjarenvergunning voor Bruisend Weekend TVC ‘28. 
In 2015 van 5 t/m 7 juni. 

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

Verloren en gevonden voorwerpen 
Verloren: tas met kleding, horloge, cameralens 
Gevonden:  camera, herenfiets 

Omgeving en milieu  

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

Fleringen Pleijhuisstraat 9 verbouwen van een woning 28-04-2015 
Langeveen Hardenbergerweg 207 plaatsen van een dakkapel 24-04-2015 
Reutum Kleijsenweg 7 bouwen van een sanitairgebouw 23-04-2015 
 
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 Watereggeweg 6 bouwen van een kapschuur ter vervan-
ging van een bestaande schuur 

06-05-2015 

Harbrinkhoek Klimop 10 bouwen 2 onder 1 kap woning (rechter 
helft) 

06-05-2015 

Harbrinkhoek Klimop 12 bouwen 2 onder 1 kap woning (linker 
helft) 

06-05-2015 

Langeveen Hoek Witteweg/ Vas-
serdijk, perceel sectie 
A, 7917 en 7427 

verplaatsen van twee landschapsele-
menten; de gevraagde vergunning is 
geweigerd: 

30-04-2015 

Mander Uelserweg 110 bouwen karakteristieke woning ter ver-
vanging van bestaande woning 

04-05-2015 

 
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 
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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? 

Langeveen Ossendijk 45 verminderen van het aantal dieren nee 
Manderveen Pöttersweg 5 wijzigen van het aantal dieren nee 
Reutum Kleijsenweg 7 veranderen van het bedrijf; bereiden 

van voedingsmiddelen 
nee 

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

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.  

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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