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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? 

Reutum dorp carnavalsoptocht op 6 februari 2016 
Tubbergen gehele gemeente Knieperkestocht op 10 januari 2016 
Tubbergen gehele gemeente mountainbiketocht WTCG op 6 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 we-
ken na de verzending aan de aanvrager. Het betreft: 
Waar? Wat en wanneer? Verzonden: 

Tubbergen dorp carnavalsoptocht  op 8 februari 2016 09-11-2015 
Tubbergen Schouwdijk ontsteken paasvuur op eerste Paas-

dag in 2016, 2017 en 2018 
09-11-2015 

Vasse Denekamperweg carnavalsactiviteiten van 6 tot en met 
8 februari 2016 

05-11-2015 

Ontwerpbesluiten, uitgebreide voorbereidingsprocedure 
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. 
Het navolgende ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter inza-
ge in het gemeentehuis. U kunt de stukken ook vinden op www.tubbergen.nl onder “Uitgelicht”. 
De termijn van terinzagelegging van 6 weken gaat in op de dag na de datum van deze publica-
tie. Tijdens die termijn kan iedereen mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren bren-
gen bij het gemeentebestuur. Wie nalaat om een zienswijze in te brengen, kan later niet als-
nog beroep instellen als het definitieve besluit is genomen!  
Het ontwerpbesluit betreft: 

Tubbergen  Sportlaan 3 ontwerpbeschikking Drank- en horecavergunning 

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

GB 2015-68 Officiele bekendmakingen week 43 d.d. 20-10-2015.pdf 
GB 2015-69 Officiele bekendmakingen week 44 d.d. 27-10-2015.pdf 
GB 2015-70 Officiele bekendmakingen week 45 d.d. 03-11-2015.pdf 
GB 2015-71 Officiele bekendmakingen week 46 d.d. 10-11-2015.pdf 
GB 2015-72 Correctieblad inzake - Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015.pdf 

http://www.cbf.nl/collecterooster/
http://www.cbf.nl/collecterooster/
http://www.tubbergen.nl/
http://www.tubbergen.nl/over-de-gemeente/gemeentebladen
http://www.tubbergen.nl/fileadmin/user_upload/Gemeentebladen_2015/GB_2015-68_Officiele_bekendmakingen_week_43_d.d._20-10-2015.pdf
http://www.tubbergen.nl/fileadmin/user_upload/Gemeentebladen_2015/GB_2015-69_Officiele_bekendmakingen_week_44_d.d._27-10-2015.pdf
http://www.tubbergen.nl/fileadmin/user_upload/Gemeentebladen_2015/GB_2015-70_Officiele_bekendmakingen_week_45_d.d._03-11-2015.pdf
http://www.tubbergen.nl/fileadmin/user_upload/Gemeentebladen_2015/GB_2015-71_Officiele_bekendmakingen_week_46_d.d._10-11-2015.pdf
http://www.tubbergen.nl/fileadmin/user_upload/Gemeentebladen_2015/GB_2015-72_Correctieblad_inzake_-_Verordening_maatschappelijke_ondersteuning_2015.pdf
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Verloren en gevonden voorwerpen 
Verloren: portemonnee, bril, reclamebord 
Gevonden:  mobiel 

Aanwijzing toezichthouders Wet basisregistratie  
Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van15 augustus 2015 de medewerkers van: 

 de afdeling Integrale handhaving en Veiligheid; en van 

 het team Burgerzaken, 
met toepassing van artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen aangewezen als ambte-
naren  belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge 
hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van die wet. 

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: 

Geesteren Erve Mensman, perceel 
sectie K nr 9772, 9773 

bouwen van woningen met 24-uurs 
zorg 

30-10-2015 

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: 

Albergen Broekzijdeweg 8 plaatsen van een mestbassin  11-11-2015 
Fleringen Ootmarsumseweg 283 verbouwen van een bedrijfshal 10-11-2015 
Geesteren Witteveensweg 6 verbouwen van een woning 06-11-2015 
Hezingen Goudkampsweg 4 plaatsen van een woonunit 10-11-2015 
Tubbergen Staringstraat 7 plaatsen van een tuinhuisje 06-11-2015 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0033715
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Omgevingsvergunningen; ontwerpbesluit tot weigering  
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 een om-
gevingsvergunning te weigeren. Het ontwerpbesluit daartoe 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. 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!  
Het betreft een voornemen tot weigering van vergunning voor het project: 
Plaats  Project 

Tubbergen Van Langenstraat 8-
10-12-14-16-18 

het bouwen van appartementen en winkelruimte en het 
veranderen van een bestaande inrit 

Ruimtelijk beleid 

Ontwerp “gedeeltelijke aanpassing KGO-beleid” en ontwerp-
beleid “Schuur voor Schuur” 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken in overeenstemming met de Inspraak-
verordening bekend dat de ontwerp-beleidsnotitie “gedeeltelijke aanpassing KGO-beleid” en 
de ontwerp-beleidsnotitie “Schuur voor Schuur” ter inzage worden gelegd. Beide beleidsnota’s 
voorzien in beleidsregels voor aanvragen om extra bebouwing te realiseren in ruil voor de 
sloop van een veelvoud daarvan elders, dan wel om sloop elders aan te merken als een in-
vestering in de groene omgeving, zoals bedoeld in het bestaande KGO-beleid.  
 
Beide ontwerpen liggen met ingang van 20 november 2015 tot en met 10 december 2015 voor 
een ieder tijdens de openingsuren ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeente-
huis te Tubbergen. Ook zijn de beleidsnota’s te raadplegen via www.tubbergen.nl 

Ontwerp-bestemmingsplan “Geesteren, Haarbrinksweg 26a” 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat het volgende ontwerp-
bestemmingsplan ter inzage ligt: 
 

 “Geesteren, Haarbrinksweg 26a”. 
 
Het ontwerp-bestemmingsplan heeft tot doel het vergroten van het maximaal te bebouwen 
oppervlak van een tuincentrum. 
 
Ter inzage 
Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 18 november 
2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van 
het gemeentehuis.  
 
U kunt het ontwerp-bestemmingsplan digitaal inzien op de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl -> een plan bekijken -> bestemmingsplannen -> ID -> type dan: 
NL.IMRO.0183.1106879-ow01   
 
Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl onder 
het kopje “direct naar”, daarna klikken op ‘ruimtelijke plannen’ en dan op “ruimtelijke plannen 
ter inzage”.  
 

http://www.tubbergen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0183.1106879-ow01
http://www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen/ruimtelijke-plannen-ter-inzage/
http://www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen/ruimtelijke-plannen-ter-inzage/
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Zienswijze 
Tijdens bovengenoemde termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar 
voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad, post-
bus 30, 7650 AA Tubbergen en dienen voor het einde van de termijn te worden ingediend dan 
wel per post te zijn bezorgd. Mondelinge zienswijzen kunt u binnen bovengenoemde termijn 
indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met mevr. J. Koerselman van de afde-
ling Maatschappelijke Effecten via het telefoonnummer (0546) 628000. 

Ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Eeshof 
Tubbergen 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat ter inzage ligt: 
 

 het ontwerp van het bestemmingsplan “Eeshof Tubbergen”; 

 het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan “Eeshof Tubbergen”. 
 
Het bestemmingsplan heeft tot doel om de uitvoering van een project mogelijk te maken 
waarbij gedeeltelijke sloop en herbouw van zorgwoningen plaatsvindt op het terrein De Eeshof 
aan de Eeshoflaan in Tubbergen. Het beeldkwaliteitsplan heeft tot doel om de gewenste 
beeldkwaliteit te waarborgen. 
 
Ter inzage 
De papieren exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan en het -beeldkwaliteitsplan liggen 
met ingang van 18 november 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de 
reguliere openingstijden van het gemeentehuis.  
 
U kunt het ontwerpbestemmingsplan en -beeldkwaliteitsplan tevens digitaal inzien op de lan-
delijke website www.ruimtelijkeplannen.nl -> een plan bekijken -> bestemmingsplannen -> ID -
> type dan: NL.IMRO.0183.1503728-ow01 
 
Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl onder 
het kopje “direct naar”, daarna klikken op ‘ruimtelijke plannen’ en dan op “ruimtelijke plannen 
ter inzage”.  
 
Zienswijze 
Tijdens bovengenoemde termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar 
voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad, post-
bus 30, 7650 AA Tubbergen en dienen voor het einde van de termijn te worden ingediend dan 
wel per post te zijn bezorgd. Mondelinge zienswijzen kunt u binnen bovengenoemde termijn 
indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met de heer M. Proper van de afdeling 
Maatschappelijke Effecten via het telefoonnummer (0546) 628000. 

Vastgesteld bestemmingsplan “Harbrinkhoek, Noordegraaf-
singel 16” en besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat de gemeenteraad op 3 no-
vember 2015 het volgende bestemmingsplan heeft vastgesteld: 
 

 “Harbrinkhoek, Noordegraafsingel 16”. 
 
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om de bestaande woning aan de Noordegraafsingel 
16 te Harbrinkhoek te kunnen vervangen door een nieuwe woning op grotere afstand van de 
Noordegraafsingel. 
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om op grond van art. 83 van de 
Wet geluidhinder een hogere grenswaarde vast te stellen om de bouw van de woning mogelijk 
te maken. 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0183.1503728-ow01
http://www.tubbergen.nl/
http://www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen/ruimtelijke-plannen-ter-inzage/
http://www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen/ruimtelijke-plannen-ter-inzage/
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Ter inzage 
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarde liggen 
met ingang van 18 november 2015 ter inzage totdat de beroepstermijn is verstreken. U kunt 
deze inzien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. 
 
U kunt het bestemmingsplan ook digitaal inzien op de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl -> een plan bekijken -> bestemmingsplannen -> ID -> type dan: 
NL.IMRO.0183.1412969-vg01 Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke 
website www.tubbergen.nl onder het kopje “direct naar”, daarna klikken op “ruimtelijke plan-
nen” en dan op “ruimtelijke plannen ter inzage”.  
 
Beroep 
Van 19 november 2015 tot en met 30 december 2015 kan tegen het bestemmingsplan en het 
besluit hogere grenswaarde beroep worden ingediend door:  

 belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht; 

 belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om over-
eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algeme-
ne wet bestuursrecht tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen; 

 belanghebbenden die het niet eens zijn met de door de raad aangebrachte wijzigingen. 
Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal 
beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op 
www.raadvanstate.nl. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking 
daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een 
voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. 
 
Vragen? 
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Prins van de afdeling 
Maatschappelijke Effecten via het telefoonnummer (0546) 628000. 

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. 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0183.1412969-vg01
http://www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen/ruimtelijke-plannen-ter-inzage/
http://www.raadvanstate.nl/
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 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 
 


