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SAMEN IN ACTIE VOOR DUURZAME ENERGIE

Meldlijn:
(0546) 62 80 00

Nederland wordt aardgasvrij en stapt over naar duurzame energie.

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
Redactie:
Gemeente Tubbergen,
Team Communicatie
De ambtelijke organisatie van
de gemeenten Tubbergen en
Dinkelland werken samen
onder de naam:

Stap één: energie besparen. Want energie die je niet gebruikt,
hoef je ook niet op te wekken!

Ook een duurzaam huis?
Vraag advies aan de wooncoach

✔
✔
✔

deskundig advies over energiebesparing
coach komt bij jou thuis

gratis, onafhankelijk en vrijblijvend

Maak een afspraak via www.energievannoordoosttwente.nl
Besparing

€ 80,per jaar

‘Huis verduurzamen? Daar kan ik je bij helpen.’

BESPAAR-TIP!

Eggy Voorneman is wooncoach en helpt mensen om hun huis
duurzamer te maken. ‘Ik begin altijd met een gesprek over

Met onze bespaartips verlaag jij je energierekening én kun

het energieverbruik. Eens kijken hoe je dat naar beneden kunt
krijgen. Gewoon met gedrag, dat kost niets: lampen uit doen,

je comfortabel wonen. Tip 5: niet thuis? Zet de thermo-

staat op 15 graden. Besparing: 80 euro per jaar. Ontdek de
andere tips op www.energievannoordoosttwente.nl

rijf ? Welke subsidies zijn er?te.
Hoe verduurzaam ik mijn bed
ere vragen naar onze websi
Ga voor antwoord op deze en and

@EnergieVanNOTwente

@EnergieNOTwente

laders uit het stopcontact, dat soort dingen.’ Meer handige tips
van Eggy vind je op www.energievannoordoosttwente.nl

We wijzen je de weg op:

energievannoordoosttwente.nl

In Energie van Noordoost Twente werken de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen samen aan duurzame energie.

energie_van_noordoosttwente
energievannoordoosttwente

Herfstkleurkapje

Sinterklaas is ons land weer binnengekomen. Jammergenoeg op een
wat andere manier dan we gewend zijn, maar toch, hij is er. Met zakken vol cadeautjes, maar ook vol snoep. En met dat laatste zijn wij
diep in ons hart best wel een beetje blij. Hoewel wij heel goed weten
dat je je veel fitter voelt als je minder suiker gebruikt, kunnen we
toch erg genieten van de kikkers, muizen, pepernoten, speculaas,
borstplaat, marsepein en al het andere lekkers dat 5 december met
zich meebrengt.
Al geruime tijd voor de intocht vroegen de camera-Pieten van de NOS alle
burgemeesters van ons land een filmpje aan te leveren waarmee kinderen
worden opgeroepen om toch vooral veel tekeningen voor Sinterklaas in te
leveren bij de burgemeester. We zijn blij dat de kinderen in onze gemeente
hier fanatiek mee aan de slag zijn gegaan. Geweldig om te zien dat de Goedheiligman ook in deze moderne tijden nog altijd een hele grote plaats inneemt in alle kinderharten. En al kan het misschien niet groots worden
gevierd, ook een gedichtje en een chocoladeletter per post vak voor veel
plezier zorgen.
Wie ook wat lekkers krijgen, zijn onze ondernemers. Nu de Week van de Ondernemer door corona in het water valt, hebben we een oproep gedaan om
uw favoriete ondernemers in het zonnetje te zetten. In deze week worden
alle genomineerden verrast met een heerlijk gezond ontbijtpakket en, misschien nog wel waardevoller, grote waardering voor alles wat zij doen. Dat
betekent overigens niet dat ondernemers die niet met hun neus in de boter
zijn gevallen, niet worden gewaardeerd. Wij zijn blij met jullie allemaal, want

als ondernemers dragen jullie voor een heel groot deel
bij aan de leefbaarheid van
onze dorpen. Bedankt daarvoor!
Toen het begin oktober erop
begon te lijken dat mondkapjes toch min of meer
verplicht zouden worden,
riepen we u op om u uit te
leven op het maken van een
mooie, creatieve mondkap.
Dat deden we omdat we het
belangrijk vinden om juist in deze moeilijke tijd toch zoveel mogelijk lichtpuntjes te blijven zien. Maar ook omdat we de bewustwording om het mondkapje te gaan dragen graag willen vergroten. Veel mensen, waaronder
opmerkelijk veel kinderen, stuurden ons een foto van hun creatie. En allemaal even mooi en origineel. Dat maakte de keuze voor een winnaar heel
moeilijk. Daarom hebben we een heleboel collega’s mee laten stemmen. Het
‘Herfstkleurkapje’ van de 7-jarige Amélie Lummen kwam daarbij als grote
winnares uit de bus. Haar prachtige creatie van gekleurde herfstbladeren is
zo mooi, dat je bijna voor je plezier een mondkapje op zou willen zetten.
Amelie krijgt de Gouden Mondkap deze week thuisgestuurd. Gefeliciteerd
Amélie!
College van Tubbergen

Windmolens in de gemeente Tubbergen?
Toelichting op het concept windbeleid van de gemeente, tijdens het

Webinar Windkracht
Tubbergen

donderdag 19 november om 18.30 uur

Kijk live mee via YouTube! De link vindt u op onze website:

www.tubbergen.nl/webinar-windkracht
Dit webinar wordt live uitgezonden en duurt ongeveer een uur,
vooraf aanmelden is niet nodig.

Krijg antwoord op veelgestelde vragen:
Hoe zit het met
onze mooie
natuur?

Hoe groot zijn die
molens dan?

Komen er echt
windmolens in onze
gemeente?

Heb ik als inwoner nog inspraak?
Hoe kan ik mijn
mening geven?

... Of stel uw eigen vraag!

Word een Terugwinnaar
met pmd
Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons
(pmd) uit het huishouden zamelen we apart in omdat ze
prima gerecycled kunnen worden. Maar alleen goed
gescheiden pmd is grondstof voor nieuwe producten.
Zorg ervoor dat de verpakkingen leeg en plat zijn en
draai de dop op de lege verpakking.

Pmd

Wat mag in de pmd-container
Wat mag WEL

Plastic verpakkingen
• Plastic tasjes
• Verpakking van vleeswaren en kaas
• Verpakkingen (zogeheten blisters) voor o.a.
tandenborstels, snoeren en schroeven)
• Flacons voor wasmiddelen en schoonmaakmiddelen
• Flessen voor frisdrank, water en zuivel

Metalen verpakkingen
• Conservenblikken
• Frisdrankblikjes
• Aluminiumfolies

Drankenkartons
• Frisdrankpakken
• Vla- en yoghurtpakken

Wat mag NIET

De cyclus van pmd

•
•
•
•
•

1. Het pmd wordt thuis gescheiden van het restafval.
2. ROVA haalt het gescheiden pmd op.
3. Het gescheiden pmd gaat naar de verwerker die er grondstof voor nieuwe producten van maakt.
4. Van plastic verpakkingen worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, emmers, straatmeubilair
en ﬂeecetruien gemaakt. Van drankenkartons wordt onder meer toiletpapier gemaakt. Blik kan eindeloos
worden gerecycled in nieuw blik.

•
•
•
•
•
•

Verpakkingen met inhoud en voedselresten
Piepschuim
Balenfolie en touwen
(Tuin)slangen
Plastic producten en gebruiksvoorwerpen zoals
tuinstoelen en speelgoed
Elektronica
Papier en karton
Glas
Drukhouders zoals spuitbussen
Verpakkingen van agrarische schoonmaakmiddelen
zoals jerrycans en ﬂacons
Verpakkingen van verf en toebehoren zoals
verfblikken en terpentineﬂacons

Kijk voor meer informatie op terugwinnaars.nl

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 17 november 2020

Samen de schouders eronder voor beter pmd
Wethouder Ursula Bekhuis aan het woord.
De inzameling van ons huishoudelijk afval is de laatst jaren sterk veranderd. We scheiden
steeds meer afval. Grondstoffen die we goed kunnen hergebruiken en waarmee we de
aarde sparen, horen al lang niet meer in het restafval thuis. Het gescheiden inzamelen
van glas, papier en karton, gft en textiel is al gemeengoed geworden. Daar denken we al
niet meer over na. Dat doen we gewoon zo.
Pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) zamelen we sinds
een aantal jaren gescheiden in. Pmd is een stroom die veel in het dagelijks huishouden
vrijkomt. De afgelopen periode zijn er veel berichten in de media geweest over dit pmd.
Het sentiment was hierbij niet positief. Veel van het Twentse pmd zou van onvoldoende
kwaliteit zijn om te recyclen, werd gezegd in de media. Enerzijds is goed dat dit verhaal
duidelijk wordt verteld, want zo wordt voor iedereen bekend waar het bij pmd om gaat en
wat het belang is van goed scheiden, we kunnen namelijk nieuwe producten van ons afval
maken. Anderzijds wordt ook duidelijk dat nog niet alles vlekkeloos verloopt. De kwaliteit
van het pmd kan en moet beter en hier moeten we samen mee aan de slag. Dit vraagt
om goede samenwerking tussen, inzamelaar, sorteerder en recyclers, maar begint bij ons
thuis.
Positieve resultaten aanpak #Terugwinnaars
Als wethouder van de gemeente Tubbergen vind ik het belangrijk dat het ingezamelde
pmd zo goed mogelijk wordt gerecycled. Dat lukt nu niet omdat op dit moment te veel
vervuiling in de pmd-containers wordt aangetroffen. Dat kost de gemeente en u als inwoners geld. In plaats van opbrengsten voor de pmd, betalen we nu extra kosten voor het
verbranden van pmd als restafval. Wij geloven als gemeente in het systeem van pmd
scheiden. Elk systeem kent uitdagingen die we moeten overwinnen. Laten we daar samen
de schouders onder zetten.
Samen met ROVA, onze inzamelaar van afval en grondstoffen, hebben we een aanpak
ontwikkeld met als titel #Terugwinnaars. Met deze aanpak zijn we dit voorjaar begonnen
en de eerste resultaten waren veelbelovend. We richten ons binnen Terugwinnaars op
communicatie en we laten vervuilde containers staan tijdens de inzameling. We vertellen
wat anders moet en lossen het daarna samen op, waarna we de container alsnog leegmaken.
Pmd gaat om verpakkingen
Nog regelmatig zien we pmd-containers met veel voorkomende stoorstoffen zoals grotere
stukken landbouwfolie, tuinslangen, touw dat rond hooibalen zit, zwembadjes, grote jer-

Tubbergen officieel

N.F. Agterbosch

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, Weemselerweg 25
ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023
ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Langeveen, Langeveenseweg 159a ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023
Langeveen, Rouweweg 5a

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Tubbergen, Reutummerweg 33a

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Vasse, Denekamperweg 113

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Pmd als grondstof van de toekomst
Als we als gemeente zorgen dat we pmd goed scheiden, is het een hele nuttige grondstof
voor nieuwe producten. De drankenkartons en het blik kunnen eenvoudig uit het plastic
worden gesorteerd. Waarna van de drankenkartons onder meer toiletpapier wordt gemaakt. Blik kan eindeloos tot nieuw blik worden gerecycled. De verschillende soorten plastic verpakkingen worden ook van elkaar gescheiden. Deze worden gewassen en vermalen
tot granulaat, korrels die de basis zijn voor nieuwe plastic producten zoals nieuwe verpakkingen, emmers, fleecetruien en straatmeubilair. Op deze manier hoeven we niet eindeloos grondstoffen uit de aarde te halen en is ons afval de grondstof van de toekomst.
Daarom vraag ik u om serieus werk te maken van het scheiden van uw pmd. Zodat we
grondstoffen zo lang mogelijk kunnen recyclen en onze aarde niet onnodig belasten.

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)
Geboren
Adres van registratie
Uitschrijving
en naam
per:
M. Agterbosch
27-11-1971
Barendtszenstraat 11, Tubbergen
11-11-2020

Actualiteiten

Albergen,Weversweg

rycans, apparaten, glas, etensresten en
restafval. Dit moet anders. Pmd gaat alleen om verpakkingen van plastic of metaal en drankenkartons die vrijkomen in
het huishouden. Je kunt dan denken aan
plastic broodzakken, vleesverpakkingen,
colablikjes en zuivel- en sappakken. Het
is belangrijk dat die verpakkingen leeg
zijn als ze in de container worden gegooid. Alle verpakkingen worden in een
sorteerinstallatie van elkaar gescheiden.
Volle verpakkingen kunnen niet worden
gesorteerd en leveren problemen op in
de sorteerinstallatie. Vul dus ook geen
verpakkingen met andere lege verpakkingen, bijvoorbeeld om ruimte in de
container te besparen. Een kwarkbakje
dat vol zit met andere plastic verpakkingen, kan niet worden gesorteerd en gerecycled. Kortom verpakkingen moeten
leeg en los van elkaar in de container
worden gegooid. Ik begrijp goed dat
pmd scheiden soms best lastig is. Zelf
twijfel ik ook wel eens of iets nu wel of
niet bij pmd hoort, maar dan kijk ik op
de scheidingswijzer in de ROVA-app of
op www.terugwinnaars.nl. Hier vind je
alle informatie over pmd gebundeld.

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, Kanaalweg 24a
ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023 10-11-2020
Manderveen, Iemscheweg 9a

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

10-11-2020

Vasse, Denekamperweg 113

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

09-11-2020

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.

Barendtszenstraat 11, Tubbergen

11-11-2020

Uitschrijving uit de basisregistratie personen

Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 2.22 van de Wet basisregistratie
personen iemand uitschrijven uit de gemeentelijke basisregistratie personen, als blijkt dat
iemand niet meer woont op het adres waar hij/zij is geregistreerd.
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.
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande persoon (personen) uitgeschreven uit
de Basisregistratie personen. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij het
gemeentebestuur. Dat kan gedurende 6 weken na deze bekendmaking. Het betreft:
Voorletter(s)
Geboren
Adres van registratie
Uitschrijving
en naam
per:
P.A.J Sportel
27-10-1972
Reutummerweg 33a, Tubbergen
07-10-2020
V. Staněk

Verleende vergunning of ontheffing

21-01-2008

14-08-1995

Reutummerweg 33a, Tubbergen

07-10-2020

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.

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

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
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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 47
het vestigen van een kapsalon
12-10-2020
Geesteren, Bovenbroeksweg 4

het kappen van 20 elzen

29-10-2020

Geesteren, Delmaweg 8

het bouwen van een paardenstal/rijhal

26-10-2020

Geesteren, Zouavenstraat 19

het plaatsen van een dakkapel

03-11-2020

Reutum, Ootmarsumseweg 320

het plaatsen van een Yurt tent

02-11-2020

Reutum, Velinksweg 34

het wijzigen van woning naar woning
met inwoning

06-11-2020

Tubbergen, Grotestraat 34

het realiseren van een kapsalon

06-11-2020

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, Roombergweg 3
het uitbreiden van een woning tot
11-11-2020
woning met inwoning
Geesteren, Zouavenstraat 19

het plaatsen van een dakkapel

09-11-2020

Geesteren, Zurinkstraat 3

het bouwen van een bijgebouw

09-11-2020

Langeveen, Balkenbeltsweg 36

het aanleggen van een uitrit

11-11-2020

Meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer

Voor het “oprichten of veranderen” van bepaalde categorieën van inrichtingen is geen omgevingsvergunning vereist. Wel moet op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer
vooraf een melding worden ingediend en moeten landelijk vastgestelde voorschriften worden
nageleefd. Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot deze bedrijven wel nog
zogenoemde “maatwerkvoorschriften” vaststellen. Een melding is ingediend voor een inrichting te:
Plaats, adres
Betreft:
Maatwerk?
Fleringen, Pastoor Boddestraat 18 het veranderen van een bedrijf en het
Nee
plaatsen van een AdBlue, noodstroomaggregaat en een overkapping

Ruimtelijk beleid

Ontwerpwijzigingsplan “Buitengebied, Looleeweg 12
Albergen”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:

Het ontwerpwijzigingsplan “Buitengebied, Looleeweg 12 Albergen”.
Het ontwerp-wijzigingsplan maakt een uitbreiding van het bestemmingsvlak van het perceel
aan de achterzijde mogelijk. Dit ten behoeve van het bouwen van een nieuw bijgebouw ter
vervanging van een bestaand bijgebouw.

Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-wijzigingsplan ligt met ingang van 18 november
2020 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken
wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken met de receptie 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.BUIWPLOOLEEWG12-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 een belanghebbende mondeling
of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden
gericht aan het college van burgemeester en wethouders, 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 B. Prins van het organisatieonderdeel
Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.
Vragen?
Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis. Voor inhoudelijke vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer
B. Prins van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546628000.
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.

