Tubbergen
u!
voor
Dinsdag 15 september 2020
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)

Gevonden en verloren voorwerpen
Verloren: armband, gehoorapparaat, horloge, 5 portemonnees,
waarvan 2 met inhoud, 2 pasjes, 2 brillen
Gevonden: fiets

Wegwerkzaamheden Haarbrinksweg
Harbrinkhoek - Geesteren
In opdracht van de gemeente Tubbergen gaat Strukton Civiel Noord &
Oost wegwerkzaamheden uitvoeren aan de Haarbrinksweg in Geesteren.
Het gaat om het wegvak tussen de Voshaarsweg tot de Lutkeberg. De
werkzaamheden staan gepland op 23 september van 8 tot 15 uur (afhankelijk van weersomstandigheden). Tijdens de werkzaamheden is de weg
afgesloten voor al het doorgaande verkeer.
Het verkeer wordt omgeleid via Tubbergen.

Herinnering:

Invullen vragenlijst tevredenheid
afvalinzameling

Storingen riool(gemaal)
Tel: 06 54 93 38 82
(24 uur via gemeente
lijke storingsmonteur)

Heeft u een vragenlijst over de tevredenheid van de afvalinzameling ontvangen? Vergeet dan niet om deze vragenlijst voor maandag 5 oktober in te vullen! Onderzoeksbureau Integron voert dit onderzoek voor
de gemeente en ROVA uit. Met de resultaten van dit onderzoek krijgt de
gemeente inzicht in de tevredenheid over het beleid over afval en grondstoffen en over de inzameling van de verschillende afvalstromen.

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

Invullen vragenlijst
Het invullen van de vragenlijst kan door de papieren versie in de bijgevoegde envelop terug te sturen of door de vragen digitaal te beantwoorden. Antwoorden worden anoniem verwerkt.

Voor meer informatie
kijk in de gemeentegids
of op www.tubbergen.nl
Redactie:
Gemeente Tubbergen,
Team Communicatie
De ambtelijke organisatie van
de gemeenten Tubbergen en
Dinkelland werken samen
onder de naam:

Ontmoeten
Geen nieuwe hoogheden, geen grote optochten, geen sleutelactiviteiten,
geen grote gala’s en geen feestavonden. Dat was donderdagavond het resultaat van het overleg met het Carnavalsorgaan. De verenigingen waren
het er unaniem over eens dat grootse carnavalsactiviteiten niet verantwoord
zijn, maar lieten tegelijkertijd hun veerkracht en creativiteit zien. Er kan
veel niet, maar er kan ook nog veel wel. En daar gaan de verenigingen in de
komende tijd naar op zoek. Kleinschalige activiteiten alleen voor eigen dorp
en eigen vereniging, digitale buuts, kinderoptochten, de inzet van voormalige hoogheden. Er borrelden al snel
ideëen op en daar zijn wij blij mee. Want
bij de pakken neerzitten, dat is niks voor
de inwoners van onze gemeente, die vanwege de sleutelactiviteiten rondom carnaval uniek is.
Dat unieke en het niet bij de pakken gaan
neerzitten zagen we (komend jaar alweer
50 jaar geleden) bijvoorbeeld ook tijdens
de ruilverkaveling. Al is het ontketenen
van een totale boerenopstand natuurlijk
weer het andere uiterste. Maar die drang
om niet bij de pakken neer te gaan zitten
en er met elkaar de schouders onder te
zetten is typerend voor Tubbergen. Dat is
één van de redenen dat een groepje actieve inwoners heeft besloten om die gebeurtenis, die toch een belangrijk
onderdeel vormt van de geschiedenis van
onze gemeente, volgend jaar op een pas-

In de gemeente Tubbergen houden we wel van een feestje. Het gaat ons
niet gauw te gek, maar het moet wel veilig en verantwoord zijn. Daarom
denken onze evenementenconsulenten graag met je mee over zaken als
coronamaatregelen, een evenementenvergunning, verkeersveiligheid,
parkeergelegenheid, het aantal decibels en alles wat verder geregeld
moet worden om er een geslaagd evenement van te maken.
Wat kunnen wij voor je betekenen?
Wij denken met je mee. Zie ons maar als een soort wegwijzer, een encyclopedie boordevol informatie over alles wat er op je pad kan komen
tijdens het organiseren van een evenement. Eventuele vragen zetten wij
uit bij de vakspecialisten binnen onze organisatie. We geven je vervolgens de antwoorden zo snel mogelijk, zodat jij verder kunt met de voorbereiding voor jouw evenement. Met al die informatie op zak, kun je snel
aan de slag met het aanvragen van een evenementenvergunning. Deze
moet 12 weken voor evenement worden ingediend. Dus heb je plannen?
Maak dan zo snel mogelijk een afspraak met één van onze evenementenconsulenten!

sende manier te herdenken. We zijn benieuwd wat dat gaat opleveren. En
verheugd dat, ondanks de bijzondere tijd van dit moment, toch gekeken
wordt naar manieren om het leven binnen de geldende regels te vieren.
Maar blijf daarbij voorzichtig. Houd afstand van elkaar. Dat is nog steeds de
beste manier om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Dat geldt zeker
voor buiten in de frisse lucht. Heb je toch een bijeenkomst of een feestje,
blijf dan zoveel mogelijk zitten op je stoel. Om elkaar dan goed te kunnen
verstaan, blijkt dat de muziek een flink stuk zachter moet. Dat maakt het
geheel misschien wat minder feestelijk, maar het heeft ook weer voordelen.
Want het is nu eenmaal zo dat harde muziek een belangrijke oorzaak is voor
blijvende gehoorschade.
Ook als gemeente willen we in de komende maanden weer graag met u in gesprek, waarbij ook wij de
coronamaatregelen goed in acht nemen.
Zo is de gemeenteraad bezig met het
voorbereiden met de kernbezoeken waarbij we met u in gesprek gaan over de
stand van zaken rondom het Maatschappelijk Akkoord. En nodigen we u uit om op
maandag 21 september mee te denken
over het voorlopig ontwerp van het Glashoes. Alles in kleine groepen en op voldoende afstand van elkaar. Maar toch, het
kan weer. En dat geeft ons weer moed.
College van Tubbergen
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Dinsdag 15 september 2020

Alle inwoners mogen meedenken over ontwerp Glashoes
De gemeenteraad heeft het college van de gemeente Tubbergen opdracht gegeven
om te onderzoeken wat de nieuwbouwvariant van het Glashoes kost en wat ervoor
nodig is om de exploitatie rond te krijgen. Om daarvan een reëel beeld te krijgen
is er een voorlopig ontwerp nodig, want aan een vierkante betonnen doos hangt
nu eenmaal een ander prijskaartje dan aan een gebouw met veel details. Omdat
het gaat om een huis van, voor en door alle inwoners van de gemeente Tubbergen,
worden alle inwoners uitgenodigd om mee te denken over het voorlopige ontwerp.
Omdat grote bijeenkomsten in verband met corona nog steeds niet haalbaar zijn, worden
er op maandagavond 21 september twee ontwerpsessies gehouden waarvoor inwoners zich
kunnen opgeven. Tijdens deze bijeenkomsten wordt nog eens uitgelegd wat het doel is van
het Glashoes en welke partijen er onderdak zullen vinden. Ook zal de architect iets vertellen
over zijn manier van werken en ideeën over het gebouw. Daarna zijn de inwoners en omwonenden aan zet. “We gaan met elkaar in gesprek over wat er nodig is om je thuis te voelen in het Glashoes”, vertelt wethouder Erik Volmerink. “Ook zijn we benieuwd naar ideeën

Tubbergen officieel

van inwoners over duurzaamheid en energiemaatregelen. Daarnaast komt ook het uiterlijk
van het gebouw aan bod. Hoe moet het eruitzien en op welke manier kunnen we daar de
bijzonderheden van elk afzonderlijk dorp in onze gemeente laten terugkomen?”
Naast bijeenkomsten voor inwoners, worden er ook avonden gehouden met de toekomstige
huurders (gebruikers), de gemeenteraad en de medewerkers van Noaberkracht. Na afloop
van alle ontwerpsessies verwerkt de architect de opgehaalde input in een voorlopig ontwerp.
Op basis daarvan wordt dan een begroting gemaakt en een exploitatieplan opgesteld. In
februari zal de gemeenteraad vervolgens een beslissing nemen over wel of geen nieuwbouw
van het gemeentehuis/Glashoes.
Op 21 september worden twee ontwerpsessies gehouden voor maximaal 30 personen. Hiermee kan de 1,5 meter afstand gegarandeerd worden. De eerste sessie is van 18:30 tot
20:15 uur en de tweede sessie van 20:30 tot 21:45 uur. Opgave is verplicht. Dit kan t/m
vrijdag 18 september via het mailadres glashoes@tubbergen.nl Bij meer belangstelling
wordt er een tweede avond gepland.

Albergen, Steenkampsweg 3

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

07-09-2020

Albergen, Zenderseweg 53

loterij op 7 september 2020

03-09-2020

Fleringen, Grobbenhoeksweg 5

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

03-09-2020

Harbrinkhoek, Patersweg 2a

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

03-09-2020

Openbare vergadering van de gemeenteraad

Harbrinkhoek, Walboersweg 80

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

03-09-2020

De gemeenteraad komt in een openbare raadsvergadering bijeen op dinsdag 22 september
2020 om 19.30 uur, in de raadszaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen.
In verband met de coronamaatregelen kunnen we geen publiek ontvangen. De vergadering
wordt live uitgezonden via bestuur.tubbergen.nl. 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 >vergaderingen (https://bestuur.tubbergen.nl/).

Hezingen, Hooidijk 41

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

03-09-2020

Reutum, Kerkstraat 78

drank- en horecavergunning

08-09-2020

Tubbergen, Kupersweg 15

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

07-09-2020

Openbare vergaderingen

Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Mededelingen.
4. Vragenuurtje.
5. Va ststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 1 september
2020.
6. Vaststellen lijst ingekomen stukken.
7.

Hamerstukken:
Verklaring van algemeen belang PMD-inzameling maatschappelijke organisaties.

8.

Bespreekstukken:
Begrotingswijziging OZJT en Veilig Thuis Twente.

9.

Rondvraag.

10. Sluiting.

Voornemen uitschrijving uit de basisregistratie
personen
Als iemand niet meer woont 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”.
Uitschrijving kan tot gevolg hebben dat men geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs)
meer kan aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of andere vorm van een
uitkering of financiële ondersteuning, kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om altijd op het juiste adres ingeschreven te staan.
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:
F.Erdélián
04-01-1996 Geesteren, Mensinkkamp 28
09-09-2020
L.A. Moreno Mejía
26-03-1977 Reutum, Reutummerweg 65
09-09-2020

E- mailservice en app “Berichten over uw buurt”

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 6
ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

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.

Omgeving en milieu

Albergen, Steenkampsweg 3

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Albergen, Zenderseweg 53

loterij op 7 september 2020

Fleringen, Grobbenhoeksweg 5

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Harbrinkhoek, Patersweg 2a

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Harbrinkhoek, Walboersweg 80

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Hezingen, Hooidijk 41

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Tubbergen, Grotestraat 21

drank- en horecavergunning

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, Zenderseweg 42
het kappen van 18 bomen
07-09-2020
(berken, elsen en eiken)

Tubbergen, Kupersweg 15

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Mander, Uelserweg 144a

het bouwen van een schuur ter
05-09-2020
vervanging van een bestaande schuur

Verleende vergunning of ontheffing

Tubbergen, Denekamperweg 78

het bouwen van twee bijgebouwen

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, Hagweg 6
ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023
07-09-2020

Verleende omgevingsvergunning

Aanvraag omgevingsvergunning

31-08-2020

Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure een of meer omgevingsvergunningen verleend. Belanghebbenden

vervolg van de officiele publicatie
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Dinsdag 15 september 2020
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
Harbrinkhoek, De Krön 3
het plaatsen van een reclamezuil
08-09-2020
Tubbergen, Denekamperweg 82

het bouwen van een woning

08-09-2020

Tubbergen, Veldwijk 15

het bouwen van een woning

07-09-2020

Ruimtelijk beleid
“Vastgesteld bestemmingsplan ‘Manderveen,
Manderveenseweg 70-72’ ”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 1 september 2020
heeft vastgesteld:
het bestemmingsplan “Manderveen, Manderveenseweg 70-72”
Het bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van het Kulturhus tot de Huiskamer van
Manderveen en de bouw van in totaal vier extra woningen. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen aangebracht. In hoofdstuk 3 van de reactienota zienswijze, welke is opgenomen als bijlage bij
de plantoelichting, wordt aangegeven op welke onderdelen het bestemmingsplan is gewijzigd.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 16 september t/m
28 oktober 2020 ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor
eerst een telefonische afspraak te maken. 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.MANBPMANDERVEENSWG-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. N. van Benthem van het
organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd

“Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied,
Ootmarsumseweg 273 Fleringen’ ” Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 1 september 2020
heeft vastgesteld:

het bestemmingsplan “Buitengebied, Ootmarsumseweg 273 Fleringen”.
Het bestemmingsplan voorziet, op basis van het gemeentelijk KGO-beleid, in een uitbreiding van de ter plaatse gevestigde houthandel.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 16 september t/m
28 oktober 2020 ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor
eerst een telefonische afspraak te maken. 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.BUIBPOOTMARSUMW273VG01.
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 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.
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. N. van Benthem 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.

