
  

 
 
 
 
WOM Besluit 
 
 
 
DE BURGEMEESTER VAN TUBBERGEN, 
 
 
 
OVERWEGENDE 
 

 Dat staatsecretaris Van Den Burg heeft aangekondigd om Hotel ‘t Elshuys, gelegen aan de 
Gravendijk 6 te Albergen aan te wijzen als locatie voor de opvang van circa 300 asielzoekers; 

 deze aankondiging maatschappelijke onrust veroorzaakt in de kern Albergen, de gemeente 
Tubbergen en daarbuiten; 

 er in de afgelopen weken meermaals maatschappelijke onrust is ontstaan door landelijk 
beleid; 

 dat bovengenoemde heeft geleidt tot ernstige openbare ordeverstoringen; 
 de burgemeester verantwoordelijk is voor de veiligheid van inwoners en bedrijven, voor 

personen die binnen de gemeente verblijven en hun eigendommen; 
 er op 16 augustus ’s avonds al meerdere personen bij Hotel ‘t Elshuys aanwezig zijn geweest 

om hun ongenoegen te uiten door onder andere het ontsteken van vuurwerk en het ophangen 
van protestborden 

 er op 17, 18 en 19 augustus opnieuw mensen personen bij Hotel ‘t Elshuys aanwezig zijn 
geweest om hun ongenoegen te uiten; 

 dat via sociale media wordt opgeroepen tot een protestactie (manifestatie) bij de locatie van 
Hotel ‘t Elshuys aan de Gravendijk 6 te Albergen op 21 augustus 2022 om 14:00 uur; 

 dat er een mondelinge kennisgeving is gedaan voor het houden van de manifestatie; 
 dat het manifestatierecht is verankerd in artikel 9 van de Grondwet; 
 dat hoewel de kennisgeving mondeling is gedaan de manifestatie toch doorgang kan 

vinden; 
 dat de aangekondigde manifestatie aan de Gravendijk 6 te Albergen gelet op de ervaringen 

elders kan leiden verkeersproblemen en wanordelijkheden; 
 dat in geval van nood toegangswegen begaanbaar moeten blijven; 
 dat gelet op het voorgaande en in het belang van het verkeer en ter bestrijding of 

voorkoming van wanordelijkheden er voorwaarden en beperkingen aan de manifestatie 
worden verbonden; 

 dat voorafgaand aan dit besluit overleg heeft plaatsgevonden in de lokale driehoek. 
 
 
B E S L U I T 
 
Op grond van het artikel 2 en 5, eerste en derde lid, van de Wet openbare manifestaties worden 
de volgende voorschriften en beperkingen aan de manifestatie verbonden: 
 
1.  De manifestatie mag enkel en uitsluitend plaatsvinden op het evenemententerrein in Albergen 

aan de Ootmarsumseweg, hoek Kemnaweg en de route vanaf dit terrein naar de Gravendijk 
via de N349, Tichelweg, Gravendijk, Braakvenweg terug naar de Ootmarsumseweg richting 
het evenemententerrein; 

2.  De manifestatie mag plaatsvinden uiterlijk van zondag 21 augustus 2022 om 13.30 uur tot 
zondag 21 augustus 2022 een kwartier na het slotwoord van de organisatie, maar uiterlijk om 
16.00 uur; 

3.  De opkomstlocatie van de manifestatie is op het evenemententerrein van Albergen, gelegen 
aan de Ootmarsumseweg. De organisatie dient er zorg voor te dragen dat deelnemers zich 
niet op of rond de openbare weg bevinden ten behoeve van de doorstroom van het verkeer. 



Een uur voorafgaand aan de manifestatie tot een uur na het einde van de manifestatie geldt 
een verbod op het nuttigen en voorhanden hebben van alcoholhoudende dranken. 

4.  Na afloop van de manifestatie dienen de deelnemers de locatie zo spoedig mogelijk te 
verlaten, en wel uiterlijk op zondag 21 augustus 16.00 uur; 

5.  Bij de manifestatie mogen geen motorvoertuigen meegevoerd worden (maximaal 2 ter 
begeleiding van de deelnemers); 

6.  Anders dan met inachtneming van het voorgaande voorschrift mogen geen 
landbouwvoertuigen of andere voertuigen geplaatst worden, tenzij deze voertuigen 
ondubbelzinnig niet behoren tot de manifestatie en daar met een redelijk en duidelijk 
kenbaar ander doel geplaatst dienen te zijn; 

7. Het maximum aantal deelnemers bij de manifestatie is bepaald op 1000. De locatie voor 
de manifestatie is geschikt voor dit aantal deelnemers; 

8.  Het is de deelnemers niet toegestaan om voorwerpen te verbranden of tot ontbranding 
te brengen voorafgaand, tijdens of na beëindiging van de manifestatie. Tevens geldt een 
verbod op het voorhanden hebben of ontsteken van vuurwerk, carbid of andere stoffen. 

9.  Na afloop van de manifestatie moet de locatie schoon en in zijn oorspronkelijke 
toestand worden achtergelaten. Daaronder wordt onder meer verstaan het verwijderen 
van afval, vlaggen en spandoeken; 

10.  Bevelen gegeven door de politie en gemeentelijke toezichthouders, in het belang van de 
openbare orde en veiligheid, dienen direct te worden nageleefd; 

11.  Geluidsapparatuur kan enkel gebruikt worden ter versterking of ondersteuning voor het 
uitdragen van standpunten en meningsuitingen, niet voor versterkte muziek. U mag 
geen geluidshinder veroorzaken; 

12.  Het is niet toegestaan om wegen, kruisingen of splitsingen of in- en uitgangen van 
omliggende woningen of gebouwen te versperren of te blokkeren; 

13.  De politie treedt in ieder geval op bij overtreding van de door mij, aan de manifestatie, 
verbonden voorschriften en beperkingen, bij constatering van strafbare feiten, bij 
blokkades van doorgaande routes, vitale knooppunten of kruisingen en van in- of 
uitgangen van gebouwen; 

14.  Zowel de organisatie als de deelnemers individueel zijn aansprakelijk voor de door hen 
veroorzaakte schade. De gemeente is noch middellijk, noch onmiddellijk, aansprakelijk 
voor directe en/of indirecte aanspraken wegens geleden, dan wel aan derden 
toegebrachte, schade, ontstaan als gevolg van, dan wel in verband met, het afgeven van 
deze ontvangstbevestiging. 

15.  Mocht voorafgaand aan, of tijdens de manifestatie blijken dat de groep van deelnemers een 
dusdanig andere samenstelling gaat krijgen dan vooraf door de organisatie van de 
manifestatie aangegeven, of dat er een groot risico op wanordelijkheden ontstaat, dan heb ik 
de mogelijkheid om de manifestatie direct te beëindigen. 

 

 

Handhaving  

Overtreding van dit besluit is ingevolge artikel 11 van de Wet openbare manifestaties strafbaar gesteld 
met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie.  

Op grond van artikel 6 van de Wet openbare manifestaties kan ik, als burgemeester, tijdens de 
manifestatie nadere aanwijzingen geven die de deelnemers in acht moeten nemen. Op grond van 
artikel 7 van de Wet openbare manifestatie kan ik, als burgemeester, opdracht geven de manifestatie 
terstond te beëindigen en uiteen te gaan, onder andere indien door deelnemers wordt gehandeld in 
strijd met de door mij gegeven voorschriften, beperkingen (zoals hierboven opgenomen) of 
aanwijzingen.  

De politie zal toezien op naleving van dit besluit.  

  



Tegen overtredingen van de Wet openbare manifestaties kan en zal handhavend worden opgetreden.   

 

 

Tubbergen, 20 augustus 2022 

De burgemeester, 
 

 
drs. ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 
 

 

Bijlage: 

- rechtsmiddelenclausule 

  



Rechtsmiddelenclausule 

Iedereen die een direct en persoonlijk belang heeft bij dit besluit, en het met het besluit niet eens is 
kan tegen dit besluit in bezwaar gaan. Dat bent u in ieder geval, maar soms kunnen dat ook nog 
andere mensen of bedrijven zijn. Denk bijvoorbeeld aan een buurman. Wij noemen dat derde 
belanghebbenden. 

Aan wie moet het bezwaarschrift worden gericht? 
Om de vraag te beantwoorden aan wie u uw bezwaarschrift moet sturen, kijkt u naar de ondertekening 
van het besluit. Meestal is dat het college, maar het kan ook de burgemeester of de gemeenteraad 
zijn.  
 
Hoe moet het bezwaarschrift worden ingediend? 
Weet u aan wie u uw bezwaarschrift moet richten dan kunt u vervolgens het bezwaarschrift per post, 
per fax of per e-mail indienen. Indiening per e-mail is alleen mogelijk door verzending naar het 
algemene e-mailadres info@noaberkracht.nl. Als u een bezwaarschrift per e-mail indient, vermeld dan 
ook uw gewone postadres. 
 
Wat moet er in ieder geval in het bezwaarschrift staan? 
Allereerst moet u aangeven tegen welk besluit u bezwaar maakt. U kunt daarbij volstaan met het 
zaaknummer en de datum van verzending. Vervolgens moet u gemotiveerd aangeven waarom u vindt 
dat het besluit niet genomen of niet op deze wijze genomen had kunnen worden. Wij noemen dat de 
gronden van het bezwaarschrift.  
 
Binnen welke termijn moet een bezwaarschrift zijn ingediend? 
Voor het indienen van een bezwaarschrift geldt een wettelijke termijn van zes weken. Die termijn van 
zes weken gaat voor iedereen in op de dag nadat dit besluit op voorgeschreven wijze bekend 
gemaakt is. Meestal is dit de dag nadat het besluit door ons is verzonden. 
Denkt u er wel om dat het bezwaarschrift niet ontvankelijk is als u het niet op tijd hebt ingediend. Dat 
betekent dat uw bezwaarschrift niet meer inhoudelijk wordt behandeld. 
 
Er is spoed bij een directe behandeling van het bezwaarschrift? 
Het besluit is meteen van kracht. Een bezwaarschrift kan aanleiding zijn om het besluit ongedaan te 
maken of om het besluit te wijzigen. Maar de bezwaarschriftenprocedure duurt een aantal weken. Wie 
bezwaar heeft ingediend en de beslissing op het bezwaarschrift niet kan afwachten, kan aan:  
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel  
Afdeling Bestuursrecht  
Postbus 10067 
8000 GB Zwolle 
vragen om het besluit voorlopig te schorsen of om een andere voorlopige maatregel te treffen.  
Voor de behandeling van dit verzoek  is griffierecht verschuldigd.  
 
Soms is het ook mogelijk om tijdelijke afspraken te maken zonder bemoeienis van de rechter. U kunt 
dit desgewenst bespreken met de behandelend medewerker. Eventuele andere belanghebbenden 
moeten dan wel met die tijdelijke afspraken kunnen instemmen. 
 
 


