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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 Papsleef'ndag op 7 februari 2016 
Langeveen centrum en omgeving  Turvenloop op 27 december 2015 
Reutum Kerkstraat 77 het schenken van zwak- alcoholhoudende drank 

tijdens de Kerstfair op 13 december 2015 
Tubbergen centrum carnavalsoptocht op 8 februari 2016 

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 personen:  
Voorletter(s) en naam Geboren Adres van registratie Uitschrijving per: 

I.C.M. Voss 12-03-1988 Librijestraat 3 Albergen 05-10-2015 

Uitgeschreven uit de basisregistratie personen  
Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 2.22 van de Wet basisregistratie 
personen iemand uitschrijven als zijnde “vertrokken uit Nederland”, als blijkt dat iemand niet 
meer woont op het adres waar hij/zij was geregistreerd. Die uitschrijving kan ook gevolgen 
hebben voor het recht op overheidsvoorzieningen!  
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij onderstaande persoon (personen) hebben 
uitgeschreven. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van deze publicatie 
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het betreft:  
Voorletter(s) en naam Geboren Adres van registratie Uitschrijving per: 

G.J. van der Heijde 16-06-1977 Denekamperweg 118 Vasse 23-07-2015 

Verloren en gevonden voorwerpen 
Verloren: 2 x portemonnee, camera en statief, persoonsalarmering, geld, fiets 
Gevonden:  fietstas, horloge 

http://www.cbf.nl/collecterooster/
http://www.cbf.nl/collecterooster/
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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: 

Fleringen Ootmarsumseweg 228 bouwen van een opslagloods 01-10-2015 
Geesteren Vermolenweg 2 a kappen van 3 eiken 30-09-2015 
Geesteren Vermolenweg 2 kappen van 3 eiken 01-10-2015 
Geesteren Witteveensweg 6 verbouwen van een woning 30-09-2015 
Langeveen Balkenbeltsweg 7 a wijzigen van de inrichting (beperk-

te milieutoets) 
02-10-2015 

Tubbergen hoek Grotestraat / Molen-
straat, sectie L nr 8097 

aanpassen van een winkelpui 01-10-2015 

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: 

Geesteren Vermolenweg 49 kappen van 4 eiken 07-10-2015 
Tubbergen Reutummerweg 35 aanleggen visvijver met wal 05-10-2015 
Tubbergen Reutummerweg 43 a gewijzigd uitvoeren van een 

uitbreiding trainingsstal 
06-10-2015 

Vasse  de Rietakker 25 (Steenbrei 
III, sectie P nr 1169) 

bouwen woning met schuur 02-10-2015 

Omgevingsvergunningen; geweigerde vergunning 
Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van de zogenaamde reguliere voorbe-
reidingsprocedure een omgevingsvergunning geweigerd. Tegen deze weigering kunnen be-
langhebbenden schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. 
Een bezwaarschrift moet worden ingediend binnen 6 weken, ingaande de dag na verzending 
aan de aanvrager van het besluit tot weigering.   
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning geweigerd voor: 
Plaats Adres Project Verzonden: 

Geesteren Ossendijk/Berglandsweg, 
sectie A nrs 6927, 7934, 
7124 

dempen van twee sloten ten 
behoeve van perceelontsluiting 

07-10-2015 
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Omgevingsvergunningen; ontwerpbesluit(en) 
Bij de uitgebreide voorbereidingsprocedure, beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht, wordt eerst een ontwerpbesluit bekendgemaakt. Gedurende zes weken kunnen 
dan zienswijzen worden ingediend. Pas daarna wordt het “definitieve” besluit vastgesteld en 
bekendgemaakt. 
Burgemeester en wethouders zijn voornemens met toepassing van deze procedure vergun-
ning te verlenen voor:  
Plaats Adres Project 

Albergen Schopmansweg 2 a veranderen van een inrichting (beperkte milieu-
toets en verklaring van geen bedenkingen) 

Geesteren Langeveenseweg 127 veranderen van een inrichting en het uitbreiden 
van een vleesvarkensstal 

De ontwerpbesluiten daartoe liggen 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. 
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen naar 
voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Wie nalaat om tijdig een 
zienswijze in te brengen, kan later niet alsnog beroep instellen tegen het “definitieve” besluit!  

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 be-
sluit is vastgesteld. Het gaat daarbij dus niet zozeer om rechtsbescherming maar om een 
zorgvuldige 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 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.  
 

mailto: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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