Gemeentehuis:
Raadhuisplein 1,
Tubbergen
(0546) 62 80 00

Meldlijn:
(0546) 62 80 00
Voor het melden van
storingen, klachten over
openbare ruimte etc.
Storingen
openbare ruimte,
buiten kantooruren:
tel. 06 54 97 59 91
(uitsluitend voor
spoedeisende zaken)
Storingen riool(gemaal)
Tel: 06 54 93 38 82
(24 uur via gemeente
lijke storingsmonteur)
Overige spoedeisende
klachten en/of calamiteiten buiten kantooruren
die niet kunnen wachten
tot de volgende werkdag
en betrekking hebben op
veiligheid en handhaving
kunt u bellen met:
06-147 585 49
Voor meer informatie
kijk in de gemeentegids
of op www.tubbergen.nl
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Dinsdag 18 februari 2020

Groep 7 uit Geesteren debatteerde
in de raadzaal

Op 7 februari bezocht groep 7 van de Aloysiusschool uit Geesteren
de gemeente. In de raadzaal kregen zij uitleg over hoe de gemeente
werkt en wat de gemeenteraad, burgemeester, wethouders en griffier doen.
Daarna gingen zij zelf aan de slag. In spel-vorm speelden de leerlingen de gemeenteraad na en namen twee besluiten. Er waren ook
‘journalisten’ aanwezig bij die raadsvergadering. Zij maakten over
de vergadering het volgende verslag:

De mensen die voor zijn om Dokter Schaepman te verplaatsen
• Ze willen dat het verplaatst wordt, want er komen dan meer mensen
op af. Dit is goed voor de economie van het dorp.
• Krijgen ze meer geld.
De mensen die tegen zijn om Dokter Schaepman te verplaatsen :
• Ze willen dat hij op de Es blijft staan, want er rijden veel mensen langs.
• Het kost veel tijd en geld om het beeld te verplaatsen.
Het besluit die genomen is: er komt een tweede beeld (kleintje) bij die
op het plein wordt geplaatst.
Gemaakt door: Lotte Noordam, Fiene Paus, Joep Wesselink
en Naut Hamer

1. Carbidschieten
De helft van de raad is niet blij met het afkeuren
van carbidschieten. Zij zijn niet blij dat er carbid
geschoten wordt en daarmee willen ze het verbieden. En de andere helft wil dat het carbidschieten blijft.
De mensen die voor carbidschieten zijn:
• Je mag wel carbid schieten, maar alleen
in het weiland.
• Er komt steeds meer verbod op vuurwerk,
dus vinden zij dat het arbidschieten wel mag.
• Bij veel mensen is het een traditie en tradities
moeten blijven.
De mensen die tegen carbidschieten zijn:
• Als je het bijvoorbeeld met een melkbus
schiet dan kan hij omvallen en gaan draaien.
• Mensen die tegen zijn willen graag dat er dan
geschoten wordt met een bal in
plaats van met een deksel.
Het besluit die genomen is: Het carbidschieten blijft gewoon doorgaan, maar er komen wel
extra regels waar ze zich aan moeten houden.
2. Dokter Schaepman
De gemeente wil het beeld van dokter Schaepman op het plein in Tubbergen zetten. Het beeld
staat nu op de es en nu willen ze het verplaatsen naar Tubbergen.

Plaagstootjes
Het mooiste van carnaval is dat je er de ene keer eentje uitdeelt
en er de andere keer eentje terugkrijgt. Wat hebben we vorige
week een schik gehad, toen CV De Pin’n ons voor de traditionele
‘Sleutelvergadering’ uitnodigde, waarbij de Sleutelprins de
collegevergadering voorzit en de (meestal ludieke) agenda
opstelt. In plaats van met zijn gevolg naar het gemeentehuis te
komen, nodigde de vereniging ons uit op hun eigen grondgebied
in een veelbesproken vakantiebungalow.
We besloten een grap met hen uit te halen en kregen daarbij hulp van
de politie. We bevestigden de uitnodiging, maar boekten ondertussen
een tafel in hun eigen residentie. Op het afgesproken tijdstip zaten wij
rustig te vergaderen bij De Molenberg, terwijl de Prins en zijn Pin’n
op weg naar hun vergaderlocatie door de politie en onze handhavers
werden aangehouden en verwezen werd naar hun eigen residentie. Dat
resulteerde erin dat het college tijdens de vergadering de Steek onder
Water die onlangs is uitgereikt aan de Pin’n, weer terugkreeg. Waarna
het college deze weer keurig retourneerde aan het Reutumse hof.
Of dit het einde is van deze grap, weet nog niemand. Maar dat maakt
het juist zo leuk. Voor niet-carnavalsvierders lijkt dit allicht een beetje
flauw, maar zulke plaagstootjes vormen nou juist de kers op de carnavalstaart. Natuurlijk vinden we de optochten ook geweldig. Jammergenoeg zijn we daarvan voor een groot deel afhankelijk van het weer.
Wanneer we dit schrijven is het nog geen zondag en weten we nog niet
wat storm Dennis voor ons in petto heeft. Maar we zijn er al wel druk
mee. Omdat veiligheid altijd voor het plezier gaat, hebben we daarover
nu al overleg met de Veiligheidsregio Twente en met de organisatoren
van de optocht.

Het is van groot belang om samen de goede beslissing te nemen. Dat
zijn best spannende dingen, want er hangt veel van af. Last je zo’n
prachtig evenement af en waait het achteraf gezien toch niet zo hard,
dan is dat ontzettend sneu voor al die mensen die er maandenlang hard
aan gewerkt hebben. Maar laat je de optocht doorgaan en gaat er toch
wat mis, dan is dat nog veel erger.
Voor deze en andere vraagstukken rondom veiligheid en evenementen,
kunnen organisatoren van evenementen terecht bij de evenementenconsulenten van onze gemeente. Zij vormen de wegwijzer voor iedereen
die een wat groter evenement wil organiseren en beantwoorden vragen
over veiligheid, verkeersstromen, parkeren, beveiligen en vergunningen.
Met deze extra ondersteuning hopen wij bij te kunnen dragen aan een
nog grotere veiligheid tijdens onze mooie evenementen
College van Tubbergen
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Openingstijden gemeentehuis en
verplaatsing markt i.v.m. carnaval

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden:
Verloren:

2 trouwringen
trekhaak

Openingstijden en bereikbaarheid gemeentehuis
Op Rosenmontag, maandag 24 februari, is het gemeentehuis telefonisch gesloten. Burgerzaken is volgens de normale openingstijden (tot 11.00 uur op afspraak) geopend.
De receptie van het gemeentehuis is geopend tot 17.00 uur.

Blijf op de hoogte van het nieuws uit Tubbergen!
Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram
Facebook: Gemeente-Tubbergen,
Twitter: @Gem_Tubbergen
Instagram: gemeentetubbergen

Verplaatsing markt op dinsdag 25 februari
De markt in Tubbergen van dinsdagochtend staat normaal gesproken op het Raadhuisplein. Voor de carnaval komt daar dit weekend een feesttent te staan, die op dinsdag
25 februari wordt afgebroken.
Op die dinsdag wordt de markt daarom verplaatst naar de standplaats bij de Plus (tegenover de ingang van de Rabobank).

Tubbergen officieel
Actualiteiten
Ingekomen aanvraag
Afgelopen periode zijn een of meer aanvragen binnengekomen. De stukken kunnen na telefonische afspraak worden ingezien in het gemeentehuis. Zolang er nog geen beslissing is
genomen, kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar voren brengen bij het gemeentebestuur. Ingekomen is onder meer een aanvraag: met betrekking tot:
Waar?
Wat en wanneer?
Albergen, Hagweg-KemnawegClassic Demo Albergen (Historische Motoren)
Bakenweg-Assinkshoekweg
op 14 juni 2020
Albergen, Schopmansweg 7

ontheffing stookverbod 2020, 2021 en 2022

Albergen, Vleerboersweg 9b

ontheffing stookverbod 2020, 2021 en 2022

Albergen, Zenderseweg 8

standplaatsvergunning voor de verkoop van vis
tijdens de carnavalsoptocht in Albergen
op 16 februari 2020

Geesteren, centrum, rondom school sponsorloop Aloyiusschool Geesteren
(Kampboerlaan 10) en kerk
op 1 april 2020

Harbrinkhoek, Almeloseweg 113

Kiekersdag op 22 februari 2020

06-02-2020

Harbrinkhoek, Slagenweg 19

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en 2022

11-02-2020

Hezingen, Maatmansweg 21

het ontsteken van een paasvuur

11-02-2020

Langeveen, Vlierakkersweg 6

Paascross 2020

11-02-2020

Langeveen, Vlierakkersweg 6

het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de MRCL
Paascross op 13 april 2020

12-02-2020

Manderveen, Bloomsweg
ter hoogte van nummer 17

ontheffing stookverbod 2020, 2021
en 2022

11-02-2020

Reutum, Oldenzaalseweg 176

ontheffing stookverbod 2020, 2021
en 2022

10-02-2020

Reutum, Weustendijk 5

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en 2022

10-02-2020

Tubbergen, Pastoor Bloemenstraat 1 live kijken EK voetbal 2020
Burgemeester Verdegaalhal
op 14, 18 en 22 juni 2020

06-02-2020

Tubbergen, Raadhuisplein en het
grasveld naast zalencentrum

10-02-2020

carnavalsfeest 2020 op 21 en 24
februari 2020

Kennisgeving meerjarenvergunning

Geesteren, Delmaweg 11

ontheffing stookverbod 2020, 2021 en 2022

Geesteren, Hardenbergerweg 85

ontheffing stookverbod 2020, 2021 en 2022

Geesteren, Krikhaarsweg 13a

ontheffing stookverbod 2020, 2021 en 2022

Geesteren, Vriezenveenseweg 95

ontheffing stookverbod 2020, 2021 en 2022

Voor onderstaande, regelmatig terugkerende activiteit is indertijd een vergunning verleend
voor meerdere jaren. Binnenkort zal die activiteit weer worden uitgevoerd. Deze mededeling is alleen informatief. Er is tegen deze mededeling geen bezwaar of beroep mogelijk.
Waar?
Wat en wanneer?
Geesteren, Denekamperweg
Hippisch Geesteren op 22, 23, 24, 25, 26 en 30 april
2020 en 1 tot en met 3 mei 2020

Harbrinkhoek, Slagenweg 19

ontheffing stookverbod 2020, 2021 en 2022

Tubbergen, Doctor Schaepmanstraat

Hezingen, Maatmansweg 21

paasvuur op 12 april 2020

Langeveen, Vlierakkersweg 6

het schenken van zwak- alcoholhoudende dranken
tijdens de MRCL Paascross op 13 april 2020

Manderveen

kindercarnavalsoptocht op 14 februari 2020

Manderveen, Bloomsweg ter hoogte ontheffing stookverbod 2020, 2021 en 2022
van nummer 17
Reutum, Oldenzaalseweg 176

Hemelse dag 2020 op 21 mei 2020

Reutum, Oldenzaalseweg 176

ontheffing stookverbod 2020, 2021 en 2022

Reutum, Ootmarsumseweg 325

ontheffing stookverbod 2020, 2021 en tot 1 mei 2022

Reutum, Weustendijk 5

ontheffing stookverbod 2020, 2021 en 2022

Tubbergen, Oldenzaalseweg 62

ontheffing stookverbod 2020, 2021 en 2022

Verleende vergunning of ontheffing
Afgelopen periode zijn een of meer vergunningen en/of ontheffingen verleend. Belanghebbenden 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
Albergen, Schopmansweg 7
ontheffing stookverbod 2020,
10-02-2020
2021 en 2022
Albergen, Vleerboersweg 9b

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en 2022

10-02-2020

Albergen, Zenderseweg 8

standplaatsvergunning voor de
12-02-2020
verkoop van vis tijdens de carnavalsoptocht in Albergen op 16 februari 2020

Geesteren, centrum, rondom school sponsorloop Aloyiusschool Geesteren
(Kampboerlaan 10) en kerk
op 1 april 2020 (verleend voor een
periode van 5 jaar)

12-02-2020

Geesteren, Delmaweg 11

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en 2022

10-02-2020

Geesteren, Hardenbergerweg 85

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en 2022

10-02-2020

Geesteren, Krikhaarsweg 13a

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en 2022

10-02-2020

Geesteren, Vriezenveenseweg 95

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en 2022

10-02-2020

wijziging: Oranjedag op 26 én 27 april 2020

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders hebben een of meer verkeersbesluiten genomen. Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant, te vinden op
https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken
na de datum van de publicatie in de Staatscourant bezwaar maken tegen een verkeersbesluit bij burgemeester en wethouders:
Waar?
Tubbergen

Wat houdt het besluit in?
Op 21 februari 2020 wordt de Kerstraat in Reutum tussen de Ikinksweg
en Haarlefertsweg afgesloten voor alle verkeer, van 12.00 tot 16.00 uur,
in verband met carnaval.

Tubbergen

Op 21 februari 2020 wordt het centrum van Tubbergen afgesloten voor
alle verkeer behalve voetgangers. Ook wordt op de L. von Bonninghausenstraat eenrichtingsverkeer ingesteld met aan beide zijden
een parkeerverbod in verband met de verlichte carnavalsoptocht.

Tubbergen

Van 19 t/m 26 februari 2020 wordt het Raadhuisplein afgesloten. Ook
wordt na de verlichte optocht op 21 februari 2020 de Grotestraat
afgesloten voor alle verkeer in verband met carnaval.

Vasse

Van 6 t/m 8 februari 2016 wordt het stoppen op een gedeelte van de
Denekamperweg in Vasse verboden in verband met carnaval.

Harbrinkhoek

Op 22 februari 2020 wordt een gedeelte van de Almeloseweg tussen
de Frielinkstraat en de Noordergraafsingel afgesloten.

Langeveen

Op 22 februari 2020 worden de Hardenbergerweg en de Bruinehaarsweg afgesloten voor alle verkeer in verband met de carnavalsoptocht.

Harbrinkhoek

Op 22 februari 2020 worden gedeeltes van de Almeloseweg afgesloten
voor alle verkeer in verband met de carnavalsoptocht.

E- mailservice en app “Berichten over uw buurt”
Wilt u een bericht krijgen over bijvoorbeeld vergunningen, bouwplannen, bestemmingsplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt of in de hele gemeente? Dan kunt u:
• zich aanmelden voor de e-mailservice; dan krijgt u een e-mail telkens als er
een publicatie is;
• de nieuwe app voor smartphone of tablet installeren. Deze app is beschikbaar voor
Apple (iOS), Android en Windows.
U kunt zelf instellen welk type berichten u wilt ontvangen en binnen welke straal om uw
huis of bedrijf. Inschrijven kan via www.overuwbuurt.overheid.nl. Via deze link kunt u ook
op het internet informatie opvragen zonder dat u bent ingeschreven. Dat kunt u dan doen
door het opgeven van uw postcode.
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Omgeving en milieu
Aanvraag omgevingsvergunning
Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure. Er moet in principe binnen 8 weken op de aanvraag worden
beslist. Van de ontvangst van een aanvraag moet openbaar kennis worden gegeven. Het
is echter niet mogelijk naar aanleiding van die kennisgeving bezwaren of zienswijzen in te
dienen.
Bij de gemeente is binnengekomen een aanvraag - reguliere procedure - voor:
Waar?
Project
Ingekomen
Albergen, Hoofdstraat 37a
het realiseren van inwoning door
28-01-2020
verbouw bovenverdieping
Geesteren, Haarbrinksweg 19

het kappen van negentien berken,
vijf eiken en een berk in verband
met een hakhout wal ten behoeve
van landschapsonderhoud

29-01-2020

Geesteren, Vinckenweg 46

het kappen van enkele eikenbomen

24-01-2020

Hezingen, Schabosweg 6

het kappen van bomen

24-01-2020

Langeveen, Ossendijk 43

het plaatsen van een tank

30-01-2020

Reutum, Ootmarsumseweg 320

het bouwen van een kapschuur

24-12-2019

Verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure 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. Gedurende de bezwarentermijn 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.
Meestal mag van een omgevingsvergunning pas gebruik gemaakt worden als de bezwarentermijn is verstreken. Alleen van een omgevingsvergunning om te bouwen mag doorgaans meteen gebruik gemaakt worden. Maar wie begint te bouwen zolang de
bezwarentermijn nog niet is afgelopen, bouwt wel op eigen risico.
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Waar?
Project
Verzonden
Albergen, Watereggeweg 3
het kappen van twee houtopstanden
06-02-2020
Albergen, Watereggeweg 4

het bouwen van een woning

06-02-2020

Manderveen, De Veldekster 2

het bouwen van een vrijstaande woning 11-02-2020

Reutum, Ootmarsumseweg 320

het bouwen van een kapschuur

07-02-2020

Tubbergen, Almeloseweg 93

het herbouwen van een vrijstaande
woning ter vervanging van de
bestaande woning

06-02-2020

Tubbergen, Braakmansweg 7

het bouwen van een bedrijfsgebouw
ter vervanging van bestaand
bedrijfsgebouw

12-02-2020

Tubbergen, Grotestraat 44

het uitbreiden/veranderen van
een winkel

13-02-2020

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen.
Het betreft het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Fleringen, Oldenzaalseweg 137
het uitbreiden van een vleesvarkensstal
De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is van toepassing. Daarom is nu eerst een ontwerpvergunning
opgesteld. Dit ontwerp ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter inzage
in het gemeentehuis Die termijn van 6 weken gaat in op de dag na de datum van deze
publicatie. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een
afspraak te maken.
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 als het definitieve besluit
is genomen.

Ruimtelijk beleid
Ontwerpbestemmingsplan “Almeloseweg 74,
Tubbergen”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerpbestemmingsplan “Almeloseweg 74, Tubbergen”.
Het ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk om een recreatiewoning op Landgoed
Schultenwolde, gelegen aan de Almeloseweg 74 te Tubbergen, te verbouwen waarbij de
bestaande inhoud wordt vergroot. Ter compensatie van de geboden ontwikkelingsruimte
wordt geïnvesteerd in landschap herstel op het landgoed.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van woensdag
19 februari 2020 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. U kunt het plan digitaal inzien op de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website is het plan te raadplegen met behulp van het
adres of met het planidentificatienummer NL.IMRO.0183.BUIBPALMELOSEWEG74-OW01.
Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website
www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.

Zienswijze
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzagelegging kan eenieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht
aan de gemeenteraad, postbus 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 Prins van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000. Ook voor vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon contact
opnemen.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Vastgesteld bestemmingsplan
“Buitengebied, Landgoed Herinckhave”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 10 februari 2020
heeft vastgesteld:
het bestemmingsplan “Buitengebied, Landgoed Herinckhave”.
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat op het landgoed een schuur gebouwd kan
worden van 130m2, ter plaatse van de voormalige boomgaard het oorspronkelijke biologisch telen van groente en fruit weer is toegestaan en dat de boomgaard in de toekomst
uitgebreid kan worden
.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van woensdag 19 februari gedurende zes weken voor eenieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden
van het gemeentehuis. U kunt het plan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website is het plan te raadplegen met behulp van het adres of
met het planidentificatienummer NL.IMRO.0183.BUIBPHERINCKHAVE-VG01.
Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website
www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Beroep
Ingaande de dag na ter inzagelegging kan gedurende een termijn van zes weken tegen
het bestemmingsplan 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 tijdig
hun zienswijze met betrekking tot het ontwerp voor dit bestemmingsplan bij de
gemeenteraad naar voren te brengen;
• belanghebbenden die het niet eens zijn met de door de raad aangebrachte wijzigingen,
indien en voor zover het plan gewijzigd is vastgesteld.
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 dhr. J. Hindriksen van het
organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Rechtsbescherming
Contactgegevens van de gemeente, ook voor het indienen van zienswijzen
en bezwaarschriften:
Adres: Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen / Postbus 30, 7650 AA Tubbergen.
Telefoon: 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 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 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 onomkeerbare 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. Voor
de mogelijkheid om digitaal een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen, kunt u
kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

