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Telefonisch bereikbaar:
ma t/m do: 08.30-17.00 uur
Vrij: 08.30-12.30 uur

Uw inzameldagen wijzigen in 2021
Elk jaar kijken gemeente en ROVA of de routes voor het huis-aanhuis inzamelen van afval en grondstoffen verbeterd kunnen worden. Het besluit om routes aan te passen kan verschillende
oorzaken hebben, bijvoorbeeld het ontstaan van extra adressen
door nieuwbouwwoningen of doordat is gebleken dat te veel containers voor een route zijn ingepland. Om te zorgen dat alle containers veilig en op tijd geleegd worden in uw gemeente, zijn
meerdere routes voor 2021 aangepast. Hierdoor zijn uw inzameldagen gewijzigd.

Openingstijden
burgerzaken:

tel. 06 54 97 59 91
(uitsluitend voor
spoedeisende zaken)

Storingen riool(gemaal)

Standaard worden geen papieren inzamelkalenders verzonden. Als u toch
een papieren inzamelkalender wilt ontvangen kunt u dit aanvragen bij
het ROVA-Klantcontactcentrum (038) 427 37 77. Het ROVA-Klantcontactcentrum is op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.
Extra inzameldagen
De inzameldagen in 2021 kunnen wijzigen. Om te zorgen dat u niet te
lang hoeft te overbruggen tussen de inzameldagen van 2020 en 2021,
zijn extra inzameldagen ingepland in het begin van het nieuwe jaar. Kijk
op www.rova.nl/inzamelkalender of de ROVA-app of dit voor uw adres
geldt.
Gewijzigde afvalinzameling op nieuwjaarsdag
Op nieuwjaarsdag (vrijdag 1 januari 2021) zamelt ROVA geen afval en
grondstoffen in. De containers worden op een andere dag geleegd. Bekijk
in de ROVA-app of www.rova.nl/inzamelkalender of op uw adres wordt
ingezameld op nieuwjaarsdag en wanneer dit wordt ingehaald.

Vanwege de maatregelen tegen het
coronavirus hebben wij onze dienstverlening aangepast. Zo kunt u alleen op afspraak terecht. Kijk voor
de openingstijden en andere wijzigingen in de dienstverlening op
www.tubbergen.nl/informatie-coronavirus of neem telefonisch contact
op.

Meldlijn voor storingen
openbare ruimte, buiten
kantooruren:

Heeft u geen smartphone? Dan kunt u uw postcode en huisnummer invoeren op www.rova.nl/inzamelkalender. U krijgt dan direct de volledige
jaarkalender met inzameldagen in beeld.

Link App Store: https://apps.apple.com/nl/app/rova/id578548744
Link Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?
id=nl.quintor.mip.android&hl=nl

Wat verandert er voor uw adres?
Op de inzamelkalender van ROVA ziet u snel en eenvoudig wat er gaat
veranderen voor uw adres. Heeft u een smartphone of tablet? Dan kunt
u de gratis ROVA-app downloaden via de App Store of Google Play Store.
In de app stelt u éénmalig uw adres in, daarna heeft u altijd alle informatie over inzameling van afval en grondstoffen bij de hand. In de app
kunt u ook een herinnering instellen, zodat u bijvoorbeeld de avond voor
de inzameldag een berichtje op uw telefoon krijgt. Zo vergeet u nooit
meer de container op tijd aan de straat te zetten.

Avondklok over de grens
In Duitsland geldt in het landkreis Grafschaft Bentheim vanaf vandaag
tot 12 januari een avondklok van 21.00 tot 05.00 uur. Deze is door de
Duitse overheid ingesteld vanwege het hoge aantal besmettingen in de
regio. Overtreding van de avondklok kan leiden tot een boete.
Meer informatie vindt u op de website van Grafschaft Bentheim.

Tel: 06 54 93 38 82
(24 uur via gemeentelijke 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
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Geluk in'n tuk

die iemand soms net even een hart onder de riem kunnen steken.

Of je er nu van houdt of niet, carbid schieten hoort net zo bij Oud
& Nieuw als Sint bij Piet, eieren bij Pasen en de roodwitblauwe
vlag bij Koningsdag. In tegenstelling tot vuurwerk, wordt carbidschieten (althans in Twente) niet verboden omdat het valt onder
‘immaterieel erfgoed’. Maar let op! Uiteraard gelden ook tijdens
het carbidschieten de coronaregels. En dat betekent dus dat het
samenkomen met grote groepen dit jaar niet kan. Wie wil schieten
kan dat doen, maar dan alleen in huiselijke kring of samen met
één kameraad. Ook op andere punten zijn de regels dit jaar aangescherpt en als je gaat schieten is het bovendien verplicht om
dit vóór 28 december te melden bij de gemeente. Dus carbidschieters, ga naar onze website en lees de informatie over carbidschieten heel goed door, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Een andere reden om uit te kijken naar 2021 is het feit dat er in januari
eindelijk echt begonnen gaat worden met het vaccineren. Nooit eerder
hebben we zo uitgekeken naar een prik als naar deze inenting: de sleutel
naar ons oude vertrouwde bestaan. Toch willen wij daarbij wel een kanttekening maken. ‘Vroeger’ lijkt in onze herinnering zo mooi, maar ook
toen werd er geklaagd omdat het leven voor velen van ons vaak ook te
druk en te hectisch was. Wat zou het goed zijn om eens heel kritisch te
kijken naar het afgelopen jaar en eens na te gaan of er ook dingen waren
die eigenlijk helemaal zo gek niet zijn.

Beter dan carbidschieten is iets doen voor mensen
die zich eenzaam voelen in deze donkere decemberdagen. Wat wij lezen in de media, maar ook in
onze eigen omgeving horen, is dat steeds meer
mensen zich somber en eenzaam voelen. Helaas
geldt dat vooral voor de mensen die zich goed aan
de maatregelen houden. Thuiszitten kan soms best
leuk zijn, maar zonder partner, werk of school is
het al snel heel kaal en alleen. Wat kunnen we nu
doen om mensen die zich eenzaam voelen een hart
onder de riem te steken en ons tegelijkertijd toch
aan de maatregelen houden? Dat is helemaal niet
zo moeilijk. Pleeg een telefoontje, stuur een handgeschreven kaartje, een mailtje of een appje. Maak
samen een wandeling of fietstocht of breng iemand
een schaaltje oliebollen. Het zijn de kleine dingen

Misschien bent u wel één van die vele mensen die meer zijn gaan bewegen. Of bent u meer dingen gaan doen waar uw passie ligt, zoals Nick uit
Tubbergen, die een spetterend zangoptreden gaf samen met Tino Martin
tijdens het Knoop Gala. En misschien is het
volledig thuiswerken niet goed bevallen,
maar brengen een paar dagen per week thuis
aan het werk juist wel een goede balans in
uw bestaan. En het opruimen en opknappen
van onze woningen zou ook best een goede
gewoonte kunnen worden. Kortom, laten we
ons straks niet halsoverkop storten in de tijden van weleer, maar ook even stilstaan bij
wat het afgelopen jaar ons heeft gebracht.
Voor 2021 wensen we u in elk geval veel positieve gezondheid. Doe vooral de dingen
waar u energie van krijgt en ga opgeruimd
het nieuwe jaar in!
College van Tubbergen
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Drie vragen aan…

Hoe kijk je terug op de afgelopen periode?
“Heel bijzonder, niet wetende dat je als schoonheidsspecialiste zo’n kwetsbaar beroep hebt.
Van de één op de andere dag moest ik mijn schoonheidssalon sluiten. Ik werk nu 5,5 jaar
voor mezelf, heb al mijn bloed zweet en tranen hierin gestopt. En dan komt het bericht dat
de deur dicht moet. De eerste lockdown was nog te overzien. Ik kreeg een tegemoetkoming
en het was lekker weer. Ik kon even verplicht tot rust komen. Nadat we weer open mochten,
was het een gekkenhuis; het liefst wou iedereen tegelijk komen. Doordat je je aan de regels
moet houden konden er echter veel minder klanten ingepland worden dan voorheen. Maar
wat was ik blij dat ik weer aan het werk mocht. Ik kon weer doen wat ik het liefste doe de
hele dag: mensen mooi maken! Toen kwam de lockdown van december. De drukste periode
in het jaar en dan moet de salon dicht, dat is echt verschrikkelijk.”

Corona raakt ons allemaal. In ons werk, onze
vrije tijd en het contact
met familie, vrienden en
collega’s. Het is voor iedereen lastig. Dus we
moeten het samen volhouden. Daarom vragen
we onze inwoners om
hun ervaringen te delen,
door het beantwoorden
van drie vragen.

Heeft de coronatijd jou ook iets positiefs gebracht?
“Positief kan ik deze periode echt niet noemen. Wel ga je anders tegen dingen aan kijken.
Je wordt creatiever en je gaat nadenken over hoe je je tijd gaat invullen. In deze periode
ben ik verplicht tot rust gekomen. Daar gunde ik mezelf eerder geen tijd voor. Ik werd actiever en creatiever op social media waardoor ik na de lockdown ook nieuwe klanten heb
mogen verwelkomen.”

Deze week stellen we de
drie vragen aan Mariska
Huls (27), eigenaresse
van
Mariska
Huls,
schoonheidsspecialiste in
Harbrinkhoek.

Wat kunnen we doen om het samen vol te houden?
“Positief blijven. Leef en geniet met inachtneming van de regels. Als iedereen zich nu goed
aan de regels houdt, kunnen we straks weer een feestje vieren, lekker uit eten en natuurlijk
allemaal weer normaal aan het werk! Let goed op elkaar, help en steun elkaar en maak er
samen het beste van!”

Kerstbomen ophalen
In week 2 van het nieuwe jaar worden in de gemeente Tubbergen weer kerstbomen opgehaald. In het onderstaande schema is weergegeven wanneer de kerstbomen opgehaald
worden.
Maandag 11 januari 2021

Albergen, Harbrinkhoek, Mariaparochie en
buitengebied

Dinsdag 12 januari 2021

Tubbergen en buitengebied

Woensdag 13 januari 2021

Geesteren, Langeveen en buitengebied

Donderdag 14 januari 2021

Reutum, Fleringen en buitengebied

Vrijdag 15 januari 2021

Vasse, Manderveen en buitengebied

Let op: de kerstbomen moeten aan de weg liggen om meegenomen te kunnen worden.

Tubbergen officieel

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

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.

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?
Tubbergen, De Eendracht
standplaatsvergunning voor de verkoop van kaas
van 1 januari 2021 t/m 31 december 2023
Tubbergen, centrum

ontheffing parkeerschijfzone tot 14-12-2020

Tubbergen, De Eendracht

standplaatsvergunning voor de verkoop van vis van
1 januari 2021 t/m 31 december 2023

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
Tubbergen, centrum
ontheffing parkeerschijfzone tot
23-12-2020
14-12-2020
Albergen, Ootmarsumseweg 52a

ontheffing stookverbod tot 1 mei 2023

Albergen, Zuidesweg

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
Tubbergen, Newtonstraat
het bouwen van een
16-12-2020
sectie L nr. 10093
bedrijfsverzamelgebouw
Geesteren, Zielakkersweg 11

het uitbreiden van een machineberging 11-12-2020

Geesteren, Kronkelbeekweg 3

het plaatsen van een dakkapel

10-12-2020

Geesteren, Hardenbergerweg 141

het bouwen van een woning

16-12-2020

21-12-2020

Geesteren, Kronkelbeekweg 3a

het plaatsen van een dakkapel

10-12-2020

het ontsteken van een paasvuur op
04-04-2021, 17-04-2022 en
09-04-2023

22-12-2020

Harbrinkhoek, Kardinaal
de Jongstraat 27

het tijdelijk hebben van een inrit

16-12-2020

Mander, Oude Uelserdijk 12

het bouwen van een woning

17-12-2020

Reutum, Zoekeweg 18

drank- en horecavergunning

22-12-2020

Tubbergen, De Eendracht

standplaatsvergunning voor de
verkoop van kaas van 1 januari 2021
t/m 31 december 2023

21-12-2020

Tubbergen, De Eendracht

standplaatsvergunning voor de
verkoop van vis van 1 januari 2021
t/m 31 december 2023

21-12-2020

Omgevingsvergunning; verlenging beslissingstermijn
Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure. Er moet dan in principe binnen 8 weken na ontvangst van
de aanvraag worden beslist. Maar die termijn kan zo nodig worden verlengd. Tegen een
beslissing om een termijn te verlengen kan alleen bezwaar gemaakt worden door degene
die daarbij een belang heeft dat los staat van het te nemen besluit.
Burgemeester en wethouders hebben de beslissingstermijn verlengd met betrekking tot
een aanvraag om omgevingsvergunning voor:
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Waar?
Geesteren, Vriezenveenseweg 87a

Project
het legaliseren van 2 reclame objecten

Ingekomen
28-10-2020

Reutum, Ootmarsumseweg 320

het plaatsen van een ronde Yurt tent

02-11-2020

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
Geesteren, Vermolenweg 44
het vellen van houtopstanden in
17-12-2020
overeenstemming met rood voor
rood plan
Reutum, Reutummerweg 65 ZH03

het aanbouwen van een glazen
terrasoverkapping

18-12-2020

Manderveen, Manderveenseweg 68a het bouwen van een 2-onder-1-kap
woning (linkerhelft)

18-12-2020

Manderveen, Manderveenseweg 68

het bouwen van een 2-onder-1-kap
woning (rechterhelft)

18-12-2020

Tubbergen Grotestraat 34

het realiseren van een kapsalon

21-12-2020

Mander, Oosteriksweg 4

het verbouwen en renoveren van
een schuur

21-12-2020

Geesteren, Bovenbroeksweg 4

het kappen van 20 Elsen

22-12-2020

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen. Het
betreft het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Fleringen, Lintertsdijk 10
het uitbreiden van een ligboxenstal
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.

Op het vastgestelde bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat een belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden
hij aanvoert tegen het besluit. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen
de termijn van zes weken geen gronden zijn ingediend. Na afloop van de termijn van zes
weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.
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.
Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat gelijktijdig door de raad is vastgesteld:
Het beeldkwaliteitsplan “Weleveld, Tubbergen”.
Het beeldkwaliteitsplan heeft conform de Inspraakverordening voor een periode van zes
weken voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties ingediend.
Ter inzage
Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan
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. Ook is het beeldkwaliteitsplan
te raadplegen via www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het beeldkwaliteitsplan geen onderdeel is van
het bestemmingsplan en dat daartegen geen bezwaar of beroep kan worden ingesteld.
Waarom een beeldkwaliteitsplan?
In het gemeentelijk welstandsbeleid is nog geen rekening gehouden met de nieuwe functie
van deze locatie. Daarom is er een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Het beeldkwaliteitsplan
dient ter vervanging van de welstandsparagraaf van het gemeentelijke welstandsbeleid.
De welstandsnota bevat basisvoorwaarden waaraan bouwaanvragen op welstandsaspecten
worden getoetst. De gemeenteraad dient daarvoor overeenkomstig het bepaalde in artikel
12a van de Woningwet deze aanvullende criteria vast te stellen waarvan de essentie in de
welstandsnota wordt opgenomen. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het beeldkwaliteitsplan geen onderdeel is van het bestemmingsplan en dat daartegen geen bezwaar of
beroep kan worden ingesteld.
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 dhr. N.
van Benthem van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer
0546-628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Rechtsbescherming

Ruimtelijk beleid

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.

Vastgesteld bestemmingsplan- “Tubbergen, WeleveldReutummerweg” en beeldkwaliteitsplan “Weleveld,
Tubbergen”

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.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 15 december 2020
heeft vastgesteld:
het bestemmingsplan “Tubbergen, Weleveld-Reutummerweg”.
Het bestemmingsplan maakt de bouw van 18 woningen mogelijk in het gebied globaal gelegen tussen de Reutummerweg en de Weleveldstraat en 20 woningen in het gebied tussen
de Weleveldstraat en de Verdistraat.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 30 december 2020
t/m 10 februari 2021 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.TUBBPWELEVELDREUTU-VG01.
Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website
www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Beroep
Ingaande de dag na ter inzage legging 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.

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.

