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Openbare vergaderingen 

Commissie Ruimte en Economie 
De commissie Ruimte en Economie komt in een openbare vergadering bijeen op maandag 31 
augustus 2015 om 20.00 uur in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen. De com-
missie bereidt de maandelijkse raadsvergadering voor en verzamelt alle informatie die de raad 
nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen.  
Belangstellenden kunnen gedurende maximaal vijf minuten het woord voeren over de onder-
werpen op de agenda. Wie het woord wenst te voeren kan dat tot kort voor de vergadering mel-
den bij griffier van de commissie. Het is mogelijk dat er onderwerpen aan de voorlopige agenda 
worden toegevoegd of daarvan worden afgevoerd. De meest actuele agenda 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 16 juni 2015. 
3. Mededelingen. 
4. Rondvraag 
Ter informatie: 
5. Informatie vanuit het college. 
Ter voorbereiding op de raadsvergadering: 
6. Concept Strategische Beleidsplan Twence 2016-2019, instemmen met het indienen van een 

zienswijze.Toelichting op het concept beleidsplan door Twence.  
7. Vaststellen afvalstoffenverordening Tubbergen 2016. 
8. Vaststellen bestemmingsplan Geesteren, Vriezenveenseweg 87. 
9. Vaststellen bestemmingsplan Hezingen, Goudkampsweg 4 en rood voor rood beeldkwali-

teitsplan. 
10. Vaststellen bestemmingsplan Geesteren, Vinckenweg 17 en Hardenbergerweg 75 en rood 

voor rood beeldkwaliteitsplan. 
11. Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Bruinehaarsweg 68-70, Langeveen. 
12. Vaststellen bestemmingsplan Fleringen, Ootmarsumseweg 226, 228, 230 en 234. 
13. Vaststellen bestemmingsplan Fleringen, Ootmarsumseweg 281-283. 
14. Sluiting. 

Commissie Samenleving en Bestuur 
De commissie Samenleving en Bestuur komt in een openbare vergadering bijeen op dinsdag 1 
september 2015 om 19.30 uur in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen. De com-
missie bereidt de maandelijkse raadsvergadering voor en verzamelt alle informatie die de raad 
nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen.  
Belangstellenden kunnen gedurende maximaal vijf minuten het woord voeren over de onder-
werpen op de agenda. Wie het woord wenst te voeren kan dat tot kort voor de vergadering mel-
den bij griffier van de commissie. Het is mogelijk dat er onderwerpen aan de voorlopige agenda 
worden toegevoegd of daarvan worden afgevoerd. De meest actuele agenda 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 8 juni 2015. 
3. Mededelingen. 
4. Rondvraag. 
Ter informatie: 
5. Presentatie: Belevingsonderzoeken; wat vindt de inwoner/de ondernemer/toerist van onze 

producten en/of dienstverlening, de heer Van der Veer (Newcom). 
6. Presentatie: Dienstverlening gemeente Tubbergen, de heer Oosterhuis (manager Klant 

Contact Centrum). 
7. Informatie vanuit het college. 
8. Sluiting. 

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/
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Actualiteiten 

Collectes en inzamelingen 
Voor het houden van een collecte is geen vergunning vereist. Er is wel een landelijk collecte-
rooster van het Centraal Bureau Fondsenverwerving dat u kunt raadplegen. Collecteren is niet 
toegestaan op zondagen en op maandag t/m zaterdag tussen 21.00 en 08.00 uur.  

Ingekomen aanvragen  
Afgelopen periode zijn een of meer aanvragen binnengekomen. De stukken kunnen worden 
ingezien in het gemeentehuis. Zolang er nog geen beslissing is genomen, kunnen belangheb-
benden hun zienswijze naar voren brengen bij het gemeentebestuur. Het betreft: 
Waar? Wat en wanneer? 

Geesteren Dorpsstraat 36  
(parkeerplaats) 

Après Ski Party Geesteren op 12 december 2015 

Verleende vergunningen en/of ontheffingen 
Afgelopen periode zijn een of meer vergunningen en/of ontheffingen verleend. Belanghebben-
den kunnen een bezwaarschrift indienen bij het gemeentebestuur. Dat kan gedurende 6 weken 
na de verzending aan de aanvrager. Het betreft: 
Waar? Wat en wanneer? Verzonden: 

Tubbergen 
Albergen 
Geesteren 
Langeveen 

Raadhuisplein, weekmarkt 
en minimarkten 

Standplaatsvergunning voor 
promotie van glasvezel op vijf 
standplaatsen in augustus en 
september 

18-08-2015 

Gevonden en verloren voorwerpen 
Gevonden: niets 
Verloren: 1 mobiel 

Onlangs uitgegeven gemeentebladen 
Het gemeenteblad wordt elektronisch uitgegeven. U vindt de gemeenteblad op het internet-
adres www.tubbergen.nl/over-de-gemeente/gemeentebladen. In de afgelopen periode is (zijn) 
uitgegeven gemeenteblad: 
Nummer Onderwerp: 

GB 2015-55A     Beleidsregels evenementen 
GB 2015-55B     Beleidsregels evenementen kaarten 

Voornemen uitschrijving uit de basisregistratie personen 
Als iemand niet meer woont is op het adres waar hij/zij is geregistreerd, kunnen burgemeester 
en wethouders op grond van artikel 2.22 van de Wet basisregistratie personen deze persoon 
uitschrijven als zijnde “vertrokken uit Nederland”. Dit kan ook gevolgen hebben voor het recht 
op overheidsvoorzieningen! 
Voordat burgemeester en wethouders iemand uitschrijven, maken zij hun voornemen daartoe 
bekend. Belanghebbenden kunnen dan gedurende vier weken na die bekendmaking hun 
zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Dat kan schriftelijk of mondeling via het 
Klant Contact Centrum op het gemeentehuis. Burgemeester en wethouders zijn voornemens 
om uit te schrijven uit de basisregistratie : 
Voorletter(s) en 
naam 

Geboren Adres van registratie Uitschrijving 
per: 

 J. Fokke 14-05-1983 Geerskamp 16  7666 NK  Fleringen 13-08-2015 
 

http://www.cbf.nl/collecterooster/
http://www.cbf.nl/collecterooster/
http://www.tubbergen.nl/over-de-gemeente/gemeentebladen
http://www.tubbergen.nl/fileadmin/user_upload/Gemeentebladen_2015/GB_2015-55A_Beleidsregels_evenementen.pdf
http://www.tubbergen.nl/fileadmin/user_upload/Gemeentebladen_2015/GB_2015-55B_Beleidsregels_evenementen__kaarten.PDF
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Omgeving en milieu  

Omgevingsvergunningen; aanvragen (reguliere procedure) 
Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de zogenaamde regulie-
re voorbereidingsprocedure. Er moet dan in principe binnen 8 weken na ontvangst van de 
aanvraag worden beslist. Bij de gemeente is binnengekomen een aanvraag – reguliere pro-
cedure - voor: 
Plaats Adres Project Ingekomen: 

Albergen Broekzijdeweg 8 realiseren van een mestbassin 17-07-2015 
Tubbergen Wieschertsweg 3 kappen van een eik 04-08-2015 

Omgevingsvergunningen; verleende vergunningen 
Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van de zogenaamde reguliere voorbe-
reidingsprocedure omgevingsvergunning verleend. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 
weken na de datum van verzending aan de aanvrager schriftelijk bezwaar maken bij het colle-
ge van burgemeester en wethouders. Wie bezwaar maakt, kan de voorzieningenrechter van 
de rechtbank zo nodig vragen om een voorlopige voorziening. Een omgevingsvergunning voor 
het uitvoeren van een vergunningplichtig werk of vergunningplichtige werkzaamheden, voor 
sloopwerkzaamheden, voor werkzaamheden aan een monument en/of voor het vellen van een 
houtopstand treedt niet eerder in werking dan na afloop van de bezwarentermijn.  
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor: 
Plaats Adres Project Verzonden: 

Hezingen Brunninkhuisweg 3 verbouwen van een schuur tot ont-
moetingsruimte en 2 appartementen 

17-08-2015 

Langeveen nabij Hardenber-
gerweg 174 

kappen van een berk en een eik 17-08-2015 

Manderveen Bovenbroeksweg 9 bouwen van een jongveestal 20-08-2015 

Rechtsbescherming 
 
Contactgegevens, ook 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 besluit 
is vastgesteld. Het gaat daarbij dus niet zozeer om rechtsbescherming maar om een zorgvuldi-
ge voorbereiding van het nog te nemen besluit.  
 
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. 
 

mailto:gemeente@tubbergen.nl
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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Voorlopige voorziening 
Meestal treedt een besluit meteen in werking nadat het is bekendgemaakt. Dat kan onomkeer-
bare gevolgen hebben. Wie bezwaar of beroep heeft ingesteld en de beslissing op bezwaar 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.  

Elektronische uitgifte 
 
Deze officiële mededelingen zijn ook opgenomen in het gemeenteblad, te vinden op de ge-
meentelijke website onder www.tubbergen.nl/over-de-gemeente/gemeentebladen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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://www.tubbergen.nl/over-de-gemeente/gemeentebladen
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