
 

 

 
Gemeenteblad Tubbergen 2015, nr. 83- week 50. Uitgifte: 08-12-2015 1/5 

 

Gemeenteblad 

 

van de gemeente Tubbergen 
 

 

Jaargang:  2015 
  

Nummer: 83 - Week 50 
  

Uitgifte: 8 december 2015 
 

 

Officiële publicaties week 50 
 

 
 

Inhoud 

Openbare vergaderingen .......................................................................................................... 2 

Gemeenteraad ......................................................................................................................... 2 

Actualiteiten ............................................................................................................................... 2 

Collectes en inzamelingen ....................................................................................................... 2 

Ingekomen aanvragen ............................................................................................................. 2 

Uitgeschreven uit de basisregistratie personen ....................................................................... 2 

Verloren en gevonden voorwerpen .......................................................................................... 3 

Omgeving en milieu .................................................................................................................. 3 

Omgevingsvergunningen; aanvragen (reguliere procedure) ................................................... 3 

Omgevingsvergunningen; verleende vergunningen ................................................................ 3 

Omgevingsvergunningen; vergunning voor het bouwen van een woonhuis aan het adres 
Vlasbeekweg 5 te Hezingen ..................................................................................................... 3 

Omgevingsvergunningen; vergunning voor het uitbreiden van een werktuigenberging en het 
omzetten van het huidige gebruik naar een akkerbouw- en landschapsonderhoudsbedrijf 
aan het adres Kerkstraat 19 in Reutum ................................................................................... 4 

Meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer ................................................................................. 5 

Rechtsbescherming .................................................................................................................. 5 
 
  



 

 

 
Gemeenteblad Tubbergen 2015, nr. 83- week 50. Uitgifte: 08-12-2015 2/5 

Openbare vergaderingen 

Gemeenteraad  
De gemeenteraad komt in een openbare raadsvergadering bijeen op maandag 14 december 
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 
“Gemeenteraad Vergaderstukken”. Het is niet mogelijk voor het publiek om in een raadsver-
gadering het woord te voeren. 
Agenda  
1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Mededelingen 
4. Vragenuurtje 
5. Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 9 november 2015 
6. Vaststellen lijst ingekomen stukken 
7. Vaststellen van de Verordening rioolheffing 2016 
8. Vaststellen van de Verordening afvalstoffenheffing 2016 
9. Vaststellen (kavel)uitgifteprijzen voor het kalenderjaar 2016 
10. Beschikbaar stellen budget De Glinstering als publiekstrekker voor versterking vrijetijds-

economie Tubbergen 
11. Wijziging gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematorium Twente (OLCT) 
12. Toestemming te verlenen om de rechtsvorm van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen om 

te zetten van een openbaar lichaam in een bedrijfsvoeringsorganisatie 
13. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Soweco 
14. Intrekken van de verordening WMO-adviesraad per 1 januari 2016 
15. Vaststellen van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2016 
16. Vaststellen van de Legesverordening 2016 

17. Vaststellen van het 2
e
 Programmajournaal 2015 

18. Rondvraag 
19. Sluiting 

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 na telefo-
nische afspraak worden ingezien in het gemeentehuis. Zolang er nog geen beslissing is ge-
nomen, kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar voren brengen bij het gemeentebe-
stuur. Het betreft: 
Waar? Wat en wanneer? 

Albergen omgeving Almelo-Nordhorn kanaal Kerstkuieren op 26 december 2015 
Albergen dorp Vastenloop op 24 februari 2016 
Geesteren Kampboerlaan 6 plaatsen van een tent op 7 februari 2016 

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 

http://www.tubbergen.nl/politiek-en-bestuur/bestuurlijke-stukken/
http://www.cbf.nl/collecterooster/
http://www.cbf.nl/collecterooster/
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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: 

M.J. Wilson 13-11-1981 Monnikenbraakweg 5 a 
7665 RB Albergen 

22-10-2015 

Verloren en gevonden voorwerpen 
Verloren: portemonnee, bril 
Gevonden:  - 

Omgeving en milieu  

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

Albergen Grimbergweg 2, perceel 
sectie H, nr. 3413 

het realiseren van een mestbassin 23-11-2015 

Albergen De Weer 17 het plaatsen van een kap op de garage 27-10-2015 
Fleringen Oldenzaalseweg 125 het verbouwen van een boerderij 23-11-2015 

Omgevingsvergunningen; verleende vergunningen 
Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van de zogenaamde reguliere voorbe-
reidingsprocedure een of meer omgevingsvergunningen verleend. Belanghebbenden kunnen 
gedurende 6 weken na de datum van verzending aan de aanvrager schriftelijk bezwaar maken 
bij het college van burgemeester en wethouders. Wie bezwaar maakt, kan de voorzieningen-
rechter van de rechtbank zo nodig vragen om een voorlopige voorziening. Gedurende de be-
zwarentermijn liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis. Als u de stukken wilt inzien, 
verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken. 
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor: 
Plaats Adres Project Verzonden: 

Albergen De Weer 17 het plaatsen van een kap op de garage 01-12-2015 
Haarle Snoeymansweg 13 kappen van 22 Amerikaanse eiken en 2 

inlandse eiken 
30-11-2015 

Harbrinkhoek Almeloseweg 143 het kappen van een boom 27-11-2015 
Reutum Kleijsenweg 6 en 6a het bouwen van een schuur ter vervan-

ging van bestaande 
26-11-2015 

Tubbergen Hardenbergerweg 66 herbouwen van een woning 30-11-2015 
Vasse De Rietakker 35 en 

37 (kavel 10 en 11) 
het bouwen van een 2 onder 1 kap wo-
ning 

02-12-2015 

Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een vergunningplichtig werk of vergunning-
plichtige werkzaamheden, voor sloopwerkzaamheden, voor werkzaamheden aan een monu-
ment en/of voor het vellen van een houtopstand treedt niet eerder in werking dan na afloop 
van de bezwarentermijn. 

Omgevingsvergunningen; vergunning voor het bouwen van 
een woonhuis aan het adres Vlasbeekweg 5 te Hezingen 
Bij de uitgebreide voorbereidingsprocedure, beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht, wordt eerst een ontwerpbesluit bekendgemaakt. Gedurende zes weken kunnen 
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dan zienswijzen worden ingediend. Pas daarna wordt het “definitieve” besluit vastgesteld en 
bekendgemaakt. Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van deze procedure 
besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor: 
Plaats Adres Project 

Hezingen Vlasbeekweg 5 het bouwen van een woonhuis 
Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit ongewijzigd vastgesteld. 
Met ingang van de dag na deze publicatie ligt het besluit tot het verlenen van vergunning met 
de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het 
gemeentehuis. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een 
afspraak te maken. Omdat de aanvraag (mede) betrekking heeft op een “projectbesluit” als 
bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht wordt het besluit ook digitaal gepubliceerd. U kunt de stukken digitaal inzien 
op http://www.ruimtelijkeplannen.nl -> een plan bekijken -> bestemmingsplannen -> ID -> type 
dan: NL.IMRO.0183.1418465-vg01. 
 
Met ingang van de dag na terinzagelegging kan gedurende 6 weken beroep worden ingesteld 
bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, door eventuele belanghebben-
den: 

 die eerder een zienswijze hebben ingediend met betrekking tot het ontwerpbesluit; 

 die er niets aan konden doen dat zij niet eerder zienswijzen hebben ingebracht. 
Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Als gedurende 
die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het 
besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist. 

Omgevingsvergunningen; vergunning voor het uitbreiden van 
een werktuigenberging en het omzetten van het huidige ge-
bruik naar een akkerbouw- en landschapsonderhoudsbedrijf 
aan het adres Kerkstraat 19 in Reutum 
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 hebben met toepassing van deze procedure 
besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor: 
Plaats Adres Project 

Reutum Kerkstraat 19 het uitbreiden van een werktuigenberging en het omzet-
ten van het huidige gebruik naar een akkerbouw- en 
landschapsonderhoudsbedrijf 

Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit ongewijzigd vastgesteld. 
Met ingang van de dag na deze publicatie ligt het besluit tot het verlenen van vergunning met 
de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het 
gemeentehuis. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een 
afspraak te maken. Omdat de aanvraag (mede) betrekking heeft op een “projectbesluit” als 
bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht wordt het besluit ook digitaal gepubliceerd. U kunt de stukken digitaal inzien 
op http://www.ruimtelijkeplannen.nl -> een plan bekijken -> bestemmingsplannen -> ID -> type 
dan: NL.IMRO.0183.1505150-vg01. 
 
Met ingang van de dag na terinzagelegging kan gedurende 6 weken beroep worden ingesteld 
bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, door eventuele belanghebben-
den: 

 die eerder een zienswijze hebben ingediend met betrekking tot het ontwerpbesluit; 

 die er niets aan konden doen dat zij niet eerder zienswijzen hebben ingebracht. 
 
Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Als gedurende 
die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het 
besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0183.1418465-vg01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0183.1505150-vg01
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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? 

Fleringen Oldenzaalseweg 125 veranderen van een vleesveebedrijf; 
indeling stallen wijzigt. 

nee  

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 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 bij 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.  
 
 
 
 
 
 
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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