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Openbare vergaderingen 

Gemeenteraad  
De gemeenteraad komt in een openbare raadsvergadering bijeen op maandag 15 juni 2015 
om 19.30 uur, in de raadszaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen. De 
voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken voor de raadsvergadering liggen voor 
iedereen ter inzage bij  het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Het is mogelijk dat er 
onderwerpen aan de voorlopige agenda worden toegevoegd of daarvan worden afgevoerd. 
De meest actuele agenda vindt u op de gemeentelijke website www.tubbergen.nl onder be-
stuurlijke informatie. Het is niet mogelijk voor het publiek om in een raadsvergadering het 
woord te voeren. 
Agenda  
1. Opening. 
2. Vaststellen agenda. 
3. Mededelingen. 
4. Vragenuurtje. 
5. Vaststellen lijst ingekomen stukken. 
6. Instemmen met de wijziging van de rechtsvorm van Euregio in een grensoverschrijdend 

openbaar lichaam en aanpassing van de lidmaatschapsbijdrage.  
7. Vaststellen wijziging Forensenbelasting 2015, 1e wijziging. 
8. Vaststellen van de re-integratieverordening participatiewet gemeente Tubbergen 2015. 
9. Ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Crematoria Twente. 
10. Vaststellen jaarstukken 2014 gemeente Tubbergen. 
11. Kennisnemen van de jaarstukken 2014 Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland –

Tubbergen. 
12. Programmabegroting 2016 Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland – Tubbergen. 
13. Vaststellen 1

e
 Programmajournaal 2015 gemeente Tubbergen. 

14. Rondvraag. 
15. Sluiting. 

Commissie Ruimte en Economie 
De commissie Ruimte en Economie komt in een openbare vergadering bijeen op dinsdag 16 
juni 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. U heeft de mogelijkheid om tijdens de 

commissievergadering uw mening uit te spreken over onderwerpen die op de agenda staan. Degene, die 

van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit vooraf bij de commissiegriffier. De meest actuele 
agenda en de daarbij behorende stukken voor de commissievergadering vindt u op de ge-
meentelijke website www.tubbergen.nl onder bestuurlijke informatie. 
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. Informatie vanuit: 

Euregioraad 
Regio Twente  
Veiligheidsregio 
Politie-overleg 

Ter voorbereiding op de raadsvergadering: 
7. Instemmen met deelneming in NV ROVA Holding per 1 januari 2016 en geen gebruik te 

maken van de mogelijkheid om wensen en bedenkingen in te dienen. 
8. Vaststellen bestemmingsplan “Geesteren, Langeveenseweg 39”. 
9. Vaststellen bestemmingsplan 'Manderveen, Manderveenseweg 59'. 

http://www.tubbergen.nl/politiek-en-bestuur/bestuurlijke-stukken/
http://www.tubbergen.nl/
http://www.tubbergen.nl/politiek-en-bestuur/bestuurlijke-stukken/
http://www.tubbergen.nl/politiek-en-bestuur/bestuurlijke-stukken/
http://www.tubbergen.nl/
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10. Vaststellen bestemmingsplan 'Geesteren, Hutten' en Beeldkwaliteitsplan 'Plan Hutten 
Geesteren'. 

11. Sluiting. 

Actualiteiten 

Ingekomen aanvragen en meldingen 
Waar? Betreft: 

Geesteren Denekamperweg het schenken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens 
Jumping Twente van 11 tot en met 16 augustus 2015 

Geesteren Peuverstraat buurtfeest op 4 juli 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: 

Mander  Oosteriksweg 26 Fietstival op 20 en 21 juni 2015 02-06-2015 
Reutum Kerkstraat 78 Zomerfeesten Reutum van 11 t/m 14 

juni 2015 
01-06-2015 

Langeveen Veldboersweg loterij op 13 september 2015 04-06-2015 
 
Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij het gemeentebestuur. Dat kan 
gedurende 6 weken na de verzending aan de aanvrager. 

Kennisgeving meerjarenvergunning 
Waar? Betreft: 

Langeveen Hardenbergerweg / 
Vasserdijk en het 
voetbalveld 

meerjarenvergunning voor 5 jaar voor Volksfeesten 
Langeveen Bruinehaar. In 2015 van 7 t/m 14 juni 2015. 

Tubbergen Hattinkstraat, par-
keerplaats en weide  

meerjarenvergunning voor 5 jaar voor boeken- en rom-
melmarkt. In 2015 op 21 juli 2015. 

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

Verkeersbesluiten 
Burgemeester en wethouders hebben besloten om  navolgende verkeersbesluit(en) te ne-
men:  
Waar Wat? 

Albergen Vanaf week 24 tot week 37 zal de Provincie Overijssel beginnen met het groot 
onderhoud aan de N349 door de kern. Daarom zal te zuiden van Albergen een 
vrachtwagenverbodszone worden ingesteld voor het doorgaand vrachtverkeer. 
In het gebied liggen o.a. de Diekersweg, Weemselerweg, Brakenweg, Zon-
dermansweg, Morsdijk, Kanaal Noordzijde en Kanaal Zuidzijde. Vrachtwagens 
die hun bestemming hebben in dit gebied worden uitgezonderd.  

Geesteren Op 14 juni 2015 wordt de Langemaatsweg afgesloten voor alle verkeer in ver-
band met het NK Klootschieten Jeugd. 

Geesteren Van 23 juni tot en met 28 juni 2015 wordt een parkeerverbod ingesteld aan de 
Huyerenseweg, Meijersweg, Schotboersweg, Booijmansweg, Denekamperweg 
en Dorpsstraat. De wijk Mensinkkamp wordt een parkeersverbodszone inge-
steld, en voor de Meijersweg eenrichtingsverkeer ingesteld. Ook wordt een 
stopverbod ingesteld aan de Dorpsstraat en Denekamperweg tevens wordt op 
de Denekamperweg de maximumsnelheid verlaagd met bord A1 (maximum-
snelheid 50 km) in verband met het C.S.I. Twente. 
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Geesteren Op 20 juni 2015 wordt op een gedeelte van de Booymansweg en Meijersweg 
het parkeren verboden in verband met de First Day of Summer Festival. 

Mander Op 20 en 21 juni 2015 wordt op een gedeeltes van de Bergweg en de Oos-
teriksweg het parkeren verboden in verband met het Leppel Festival. 

Reutum Op 28 juni 2015 wordt een gedeelte van de Kerkstraat ’s morgens afgesloten 
voor alle verkeer in verband met de Dom Verdan Loop. 

 
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. 

Verloren en gevonden voorwerpen 
Verloren: werk-pas, gehoorapparaat 
Gevonden:  - 

Omgeving en milieu  

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

Albergen Weemselerweg 29 a bouwen overdekt terras 26-05-2015 
Vasse Steenbrei III, kavel 5, 

sectie P nr 1169 
bouwen woning met schuur 02-06-2015 

 
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; intrekking op verzoek 
Ingekomen is een aanvraag tot intrekking van een omgevingsvergunning.  
Plaats  In te trekken vergunning Ingekomen: 

Geesteren Vonderakkersweg 2 omgevingsvergunning beperkte milieutoets 20-05-2015 
 
Op deze aanvraag tot intrekking van de vergunning moet in principe binnen 8 weken na ont-
vangst worden beslist. Deze kennisgeving is alleen informatief.  

Omgevingsvergunning Breemorsweg 15; 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. 
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://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-
roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0183.1503438-ow01). 
Plaats  Project 

Fleringen Breemorsweg 15 vernieuwen varkensschuur  
 
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen naar 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0183.1503438-ow01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0183.1503438-ow01
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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, 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 

Haarle F.J. Groothuisweg 14 uitbreiden jongveestal en handelen met gevolgen be-
schermde natuurgebieden 

 
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 Kanaal ZZ 54   veranderen van inrichting nee 
Geesteren Bovenbroeksweg 10 uitbreiden aantal stuks melkrundvee nee 
Reutum Hondenveldsweg 2 oprichten opslagschuur ter vervanging 

van een unit 
nee 

Tubbergen Boskampstraat 31 uitbreiden bedrijfshal nee 
 
Deze kennisgeving is alleen informatief. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk. 

Rechtsbescherming 
 
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 
 
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. 
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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