Dinsdag 22 juni 2021

Tubbergen
voor u!

Gemeente Tubbergen
Raadhuisplein 1
Postbus 30, 7651 CV
Tubbergen
t. (0546) 628000
m. gemeente@tubbergen.nl
i. www.tubbergen.nl

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

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

Storingen riool(gemaal)
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

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

Toppers
Ieder jaar vieren we Bevrijdingsdag. We herdenken de Tweede Wereldoorlog, zien op TV een paar oorlogsfilms, denken of praten over
het belang van vrijheid, staan twee minuten stil en gaan dan weer
over tot de orde van de dag. Niet omdat we de vrijheid niet belangrijk vinden, maar omdat het grote gros van ons nooit echt aan de
lijve heeft ondervonden hoe stressvol het is om te leven in oorlogssituatie.
Op 26 juni is het Veteranendag. Dan bedankt Nederland de veteranen die ingezet zijn in dienst van de vrede, nu en in het verleden.
Het woord ‘bedankt’ is bijna te klein voor deze groep dappere strijders, want het is nogal wat, wat zij presteren. Veteranen zijn namelijk de twintigers, dertigers, veertigers en vijftigers van nu, die
zich inzetten of zich hebben ingezet voor
de wereldvrede. Vaak met gevaar voor
eigen leven. Zij hebben situaties meegemaakt die zo heftig zijn, dat zij er nog dagelijks aan denken of er nachten van
wakker liggen. Mensen die zich op die manier inzetten voor anderen kunnen we eigenlijk niet genoeg bedanken. Daarom
zijn wij heel blij dat wij ons respect dit jaar
zichtbaar kunnen maken door het hijsen
van hun eigen vlag. Een echte veteranenvlag die door henzelf is ontworpen en
waarmee zij uiting geven aan hun gevoel
van trots en tegelijkertijd respect betuigen
aan andere veteranen.

Ook zelf ervaren we een gevoel van vrijheid nu de de coronamaatregelen steeds verder versoepelen. We zoeken elkaar weer op en
maken volop plannen voor de vakantie. Het is jammer dat ook in
onze gemeente op vakantie gaan lang niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Soms niet vanwege ziekte, maar vaak ook vanwege het
gebrek aan geld. We praten niet graag over armoede, zeker niet als
het onszelf betreft. Dat vinden we jammer, want door erover te praten en aan de bel te trekken bij bijvoorbeeld de gemeente, kunnen
we u helpen. We zijn daarom heel blij met de vrijwilligers van de
Verjaardagsbox, die naast Verjaardagsboxen ook Vakantieboxen uitreiken, met daarin allerlei spelletjes en kortingskaarten voor activiteiten in de buurt.
Nu er wat meer mag, kunnen ook wij eindelijk weer op pad voor
werkbezoeken en live gesprekken. We hebben ons prima gered met
online vergaderen, maar er gaat toch niets boven het echte ontmoeten. We merken ook dat het daardoor
weer iets drukker wordt in het verkeer, dat
betekent zeker voor de jeugd dat ze weer
iets beter op moeten letten wanneer ze er
met de fiets op uit gaan. Voor wat betreft
de schooljeugd uit Langeveen zit het wel
goed met die voorzichtigheid. Zij wonnen
vorige week de Twentse Verkeersquizz en
hebben daar laten zien dat zij heel goed
weten wat de regels zijn en hoe belangrijk
het is om je daaraan te houden. Top hoor
jongens!

College van Tubbergen
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Spreekuren op een andere locatie in Tubbergen

Gevonden en verloren voorwerpen

Spreekuur

Tijdstip & Contactgegevens

Openbaar Vervoer (OV-ambassadeurs)
Voor informatie en vragen over reizen met
het openbaar vervoer en het gebruik van
de OV-chipkaart.

Telefonisch spreekuur op:
- maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
- dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.00 uur
- maandag en woensdag van 18.30 tot 20.00 uur
tel: 038-303 70 10, ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl

In onze gemeente worden verschillende spreekuren gehouden. In het
gemeentehuis in Tubbergen, of ergens anders op locatie. Deze spreekuren
vinden alleen telefonisch plaats.

Voedselbank
Voor algemene informatie of als u het pakket
niet kunt afhalen, kunt u op vrijdag vóór
12.00 uur bellen.

Afhalen: vrijdag van 14.30 – 15.15 uur
06-18464776

Spreekuren in het gemeentehuis in Tubbergen

Intake spreekuur

Verloren: jachtakte
Gevonden: Fiets

Overzicht spreekuren Tubbergen:
enkel telefonisch!

Spreekuur

Tijdstip & Contactgegevens

Schuldhulpverlening Stadsbank Oost
Nederland
Alleen voor cliënten.

Donderdag in de oneven weken van
9.00 tot 10.00 uur.
088-7663666

Schulddienstverlening
Voor iedereen die meer informatie
wil of en vragen heeft over schulden.

Dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur.

Consulent Werkplein Almelo
Voor informatie en vragen over
re-integratie (werk)

Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.
06-25707950 (Marloes Bokkerink)
06-25653775 (Suzan Brummelhuis)

Consulent Werkplein Almelo
Voor informatie en vragen over
uitkeringen, bijzondere bijstand e.d.

Dinsdag in de even weken van 10.00
tot 12.00 uur.
0541-541789 (Monica de Roo)

Extend/ Soweco
Als u voor een traject bij Soweco
bent aangemeld en vragen heeft
over trajecten richting de arbeidsmarkt

schulddienstverlening@noaberkracht.nl

0546-628000

Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.
06-46360610 (Judith Baks)
0546-752853 (Eric Kuipers)

Blijf op de hoogte van het nieuwsuit Tubbergen!
Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram

Elke eerste vrijdag van de maand van 10.00 – 11.30 uur
aan de Julianastraat 21 in Tubbergen.

Schakel Tubbergen
Schakel is dé plek waar inwoners van de gemeente Tubbergen terecht kunnen voor alle
vragen over welzijn, inkomen, jeugd en zorg.
Of het nu gaat om:
- opvoeding van kinderen
- (dreigende) financiële problemen
- ondersteuning bij zorg voor een zieke partner
- hulp in de huishouding
- aanvragen van een traplift
- hulp en uitleg bij brieven van de gemeente
- invullen van formulieren
- aanvragen van kwijtscheldingen en/of toeslagen
- vrijwilliger worden
- vrijwilligers vinden, ondersteunen en behouden
- het vinden van een AutoMaatje
of een andere vraag, Schakel vindt, verbindt
en ondersteunt.

Elke werkdag tussen 09:00 en 12:00 uur
(Raadhuisplein 4 – bibliotheek Tubbergen)
www.schakeltubbergen.nl | Tel. 0546-628701 |
info@schakeltubbergen.nl

VluchtelingenWerk Oost Nederland
Spreekuur voor vergunninghouders (statushouders) met vragen over inburgering en meedoen in de samenleving. Ook voor hulp bij het
aanvragen van een uitkering

Dinsdag van 9.30 tot 12.30 uur. Donderdag van 09.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 15.00 uur.
info-oost@vluchtelingenwerk.nl
026-3702777

Kliëntenraad Almelo
Voor mensen met een bijstandsuitkering of die
vallen onder de wet sociale werkvoorziening.
De Kliëntenraad beantwoord vragen en geeft
onafhankelijk advies.

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.
info@almelosociaal.nl
0546-456909

Door de coronamaatregelen kunt u Schakel
tijdelijk niet bezoeken en alleen bellen
of mailen.

Gemeente Tubbergen wint voor tweede keer op rĳ
Finale Grote Overĳsselse Verkeersquiz onder luid gejuich vanuit de klassen
De finales van de Grote Overijsselse Verkeersquiz 2021, voor basisschoolleerlingen uit groep 6, vonden
dit jaar op een bijzondere manier plaats. Afgelopen woensdag presenteerde Klaas van Kruistum – bekend van tv-programma’s als “Klaas kan alles” en “Wie is de Mol” – de quiz, maar dit keer waren de
klassen aanwezig in het theater via livestreams.
Tijdens de finales op 16 juni jl. gingen
Overijsselse gemeenten de strijd met
elkaar aan om te zien welke school het
meest weet over verkeersregels en het
beste verkeersinzicht heeft. Met op
het podium twee enthousiaste kinderen per gemeente aan Klaas’ zijde en
fanatieke leerlingen op het puntje van

hun stoel in de klas, was de spanning
om te snijden!
Voorrondes
Voorafgaand aan de finale hebben
eerst individuele voorronden plaatsgevonden op alle scholen van de deelnemende gemeenten. De winnaars
van de gemeentelijke finale, mochten
vervolgens de gemeente vertegenwoordigen in de Provinciale Finale.
De eindstrijd
Per school speelden de twee beste
leerlingen op het podium in de finale.
Klasgenoten moedigden hen vanuit
de klas aan met spandoeken en konden de score zien op een groot
scherm. De jonge deelnemers beantwoorden vragen over verschillende
verkeerssituaties. Het zijn praktijkgerichte situaties uitgebeeld door middel van foto’s, video’s of
situatieschetsen, die de leerlingen zelf
ook vaak tegen komen.
Als extra opdracht voor bonuspunten
hadden de scholen afgelopen week
een korte presentatie opgenomen of

voorbereid over een bepaalde verkeerssituatie. De leerlingen zijn er duidelijk superdruk en creatief mee
geweest want de mooiste presentaties
kwamen voorbij. Van korte toneelstukjes over de dode hoek tot uitleg over
de voordelen van richting aangeven
op je fiets.
Overijsselse finale
Na een spannende strijd bleek de Gemeente Tubbergen – Vertegenwoordigd door Ties en Renske van de
Mariaschool uit Langeveen- de beste
kennis te hebben van verkeersregels.
Het duo nam trots de beker in ontvangst van Anja Prins zij is 1 van de
twee bestuurlijke trekkers van de Verkeersveiligheidsaanpak in Overijssel.
Tweede werd de Gemeente Enschede
gevolgd door de Gemeente Zwolle die
de bronzen medailles in ontvangst
mochten nemen.
Verkeerseducatie
De gemeenten in Overijssel werken al
sinds de jaren ’70 aan het verbeteren
van het fietsklimaat, de verkeersveiligheid en dus ook aan de fietsveilig-

heid. De gemeentes vindt verkeerseducatie op basisscholen erg belangrijk.
Wethouder Erik Volmerink van de
Gemeente Tubbergen vindt het geweldig! Dat de gemeente Tubbergen hier net als vorig jaar de eerste
prijs wint. “Vorig jaar won het Kadoes uit Albergen en nu onze

school uit Langeveen.
Dus heeft onze jeugd relatief al veel
verkeerskennis maar blijft ook bij
ons aandacht voor verkeer en verkeersregels nodig op de scholen.
Want ook in Tubbergen gebeuren
er helaas nog altijd te vaak verkeersongevallen”.

Partners
De Grote Verkeersquiz wordt in
Overijssel elk jaar georganiseerd
door Tref-ik verkeersadvies. Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële
bijdrage van de Provincie Overijssel.
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Tubbergen officieel

Verleende omgevingsvergunning

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?
Vasse, op het pleintje tegenover
Denekamperweg 190

Wat en wanneer?
standplaatsvergunning voor de verkoop
van snacks en Arabisch eten

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
Reutum, Ootmarsumseweg 320
drank- en horecavergunning
17-06-2021
Vasse, op het pleintje tegenover
Denekamperweg 190

standplaatsvergunning voor de
verkoop van snacks en Arabisch eten
in de periode van 15 juni 2021
t/m 14 juni 2024

14-06-2021

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) en naam
M.J. van Nikkelen Kuijper

Geboren
06-01-1968

Adres van registratie
Vriezenveenseweg 93
7678 VA GEESTEREN

Uitschrijving per:
12-05-2021

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

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, Oude Lutkeberg 18
het vervangen van de kozijnen aan
14-06-2021
de voorzijde en zijkant van een woning
Reutum, Het Loosan 5

het bouwen van een woning

14-06-2021

Tubbergen, Hardenbergerweg 72

het bouwen van een bijgebouw

10-06-2021

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
Geesteren, Voorboersweg 8
het wijzigen van de inrichting,
Nee
hoofdzakelijk het niet meer houden
van varkens
Hezingen, Goudkampsweg 14

het beëindigen van de bedrijfsmatige
activiteiten

Nee

Hezingen, Hooidijk 49

het installeren van melkrobots en de
melding activiteiten besluit overeenstemmen
met de Wet natuurbescherming

Nee

Reutum, Stroveldsweg 5

het nieuwbouwen van een schuur voor
opslag van machines ten behoeve van
bosbouw

Nee

Tubbergen, Almeloseweg 90

het oprichten van een houwbewerkingsbedrijf

Nee

Tubbergen, Galvanistraat 30

het uitbreiden van een inrichting met een
productieruimte voor staalconstructies

Nee

Vasse, Denekamperweg 190

het veranderen van een bedrijf

Nee

Meldingen artikel 10.52 Wet milieubeheer
(mobiele puinbreekinstallatie)
Ter voldoening aan artikel 10.52 van de Wet milieubeheer (Besluit mobiel breken bouwen sloopafval) zijn een of meer meldingen ingediend voor het mobiel breken van bouwen sloopafval. Deze kennisgeving is alleen informatief. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk. Het betreft een melding voor:

Plaats, adres
Fleringen, Oldenzaalseweg 136

Wanneer?
het mobiel breken van puin gedurende 3 werkdagen in de periode van 14 juni t/m 15 augustus 2021

Geesteren, Haarbrinksweg 47

het breken van 1000 ton gemengd puin gedurende 1 werkdag in de periode van 24 mei tot en
met 25 juni 2021

Langeveen, Itterbeekweg 9

het breken van 400 ton metselpuin op 24 mei 2021

Ruimtelijk beleid

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, Gravendijk 13
het bouwen van een paardenstal
10-06-2021
Albergen, Hofmaatsweg kadastraal het verplaatsen van een veldschuur
bekend sectie I nummer 6679

10-06-2021

Fleringen, Oldenzaalseweg 84

het verbouwen van een woning naar
een woning met inwoning

10-06-2021

Geesteren, Haarbrinksweg 19

het planten van 24 bomen

15-06-2021

Manderveen, De Veldekster 5

het plaatsen van een kap op
bestaande aanbouw woning

13-06-2021

Tubbergen, De Eendracht 11

het vervangen van een gevelreclame

15-06-2021

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied,
Fietspad Manderveen-Tubbergen”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 8 juni 2021 heeft
vastgesteld:
het bestemmingsplan “Buitengebied, Fietspad Manderveen-Tubbergen”.
Het bestemmingsplan maakt de aanleg van een vrijliggend fietspad tussen de kernen
Manderveen en Tubbergen mogelijk. Daarnaast wordt het nabij het fietspad gelegen agrarisch bouwvlak Manderveenseweg 29/Denekamperweg 72 zodanig aangepast dat de bestaande gebouwen binnen het bouwvlak vallen.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 23 juni 2021 t/m
4 augustus 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.BUIBFIETSPADMT-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.
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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 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 mevr.
R. Rietveld van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer
0546-628000.

Rechtsbescherming
Burgemeester en wethouders voornoemd
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.

