Dinsdag 20 juli 2021
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:

Tubbergen
voor u!

Nieuw model
Nederlandse identiteitskaart
Op 2 augustus 2021 is de introductie van het nieuwe model van de Nederlandse identiteitskaart.
Het nieuwe model heeft een aantal nieuwe uiterlijke kenmerken, het
burgerservicenummer komt in een QR-code op de achterzijde van de
identiteitskaart en bent u 12 jaar of ouder? Dan nemen we bij de aanvraag van twee vingers vingerafdrukken af. Deze vingerafdrukken
komen in de chip in de identiteitskaart.

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

Gevonden en verloren
voorwerpen
Verloren: smart watch, horloge
Gevonden: fiets

Geen (spoed)aanvragen voor
paspoorten en identiteitskaarten
in het laatste weekend van juli
Door de invoering van het nieuwe model van de Nederlandse
identiteitskaart kunt u vanaf donderdag 29 juli 12.00 uur t/m zondag
1 augustus 2021 geen nieuw paspoort of nieuwe identiteitskaart
aanvragen bij de balie van burgerzaken. Ook spoedaanvragen zijn niet
mogelijk.Houdt hier rekening mee en plan op tijd uw afspraak.
U kunt via onze website www.tubbergen.nl een afspraak maken.
Het afhalen van documenten kan wel.

Lijstjes
Vorige week schreven we over onze vakanties. Daarbij hebben
we niet vermeld wanneer we gaan en dat doen we bewust niet.
Want je weet maar nooit wie je daarmee op een idee brengt.
Een tip van onze kant: zet tijdens uw vakantie geen mooie foto’s uit verre oorden op social media, want dat is bijna een regelrechte uitnodiging aan het inbrekersgilde. Of zorg ervoor
dat er iemand thuis is. Omdat sommigen van ons in het bezit
zijn van huisdieren en anderen van gazons en tuinen, zorgen
wij ervoor dat er tijdelijk iemand bij ons thuis is. In ons geval
is dat familie, eigenlijk is woningruil zo gek nog niet. Ons eigen
huis is voor onszelf heel gewoon, maar kan voor anderen een
hele leuke vakantiebestemming zijn. Daarbij snijdt het mes
aan twee kanten. De huisdieren worden gevoerd, het gras
wordt gemaaid, de post wordt in de gaten gehouden én we bezorgen iemand anders een
gratis vakantie. En dat
brengt ons tot de tip van de
maand: wie vanwege code
rood of oranje de vakantie
op het laatste moment
moet annuleren, kan altijd
nog woningruilen met vrienden of familie uit een ander
deel van het land.
Ook het gemeentehuis blijft
bemand. In de eerste plaats
door onze gewaardeerde
medewerkers en afwisselend door ons. Onze nieuwe
collegawethouder
Trees
Vloothuis is de enige die
niet op vakantie gaat. Zij
gaat de komende weken
gebruiken om zich heel

goed in te lezen en zoveel mogelijk mensen te leren kennen.
Dus mocht u iets kwijt willen of een goed idee hebben over het
een of het ander, dan bent u van harte welkom bij Trees.
Zoals u weet scoort onze gemeente jaarlijks hoog op allerlei
lijstjes variërend van de veiligste en gelukkigste gemeente tot
de gemeenten waar je het best kan wonen. Maar we staan ook
steevast in het lijstje met het hoogste aantal coronabesmettingen. En dat is dan wel weer heel jammer. We snappen echt
dat iedereen de maatregelen helemaal beu is, maar we kunnen
niet anders dan ons eraan houden. Wat ons betreft willen wij
daarom onze evenementenorganisatoren bovenaan het lijstje
helden zetten. Want opnieuw moeten evenementen afgelast of
verplaatst worden. Dus tonen de organisatoren van Schröder
Masterclass en The Battle of the Sixties' in Fleringen zich flexibel en passen zich opnieuw aan aan de maatregelen. En zo
zullen er ongetwijfeld nog veel meer kleine en grotere evenementen opnieuw niet doorgaan. We ondersteunen dan
ook van harte de brandbrief
van een grote groep burgemeesters aan het Rijk, waarin
zij ervoor pleiten dat ook
kleine evenementen financieel ondersteund moeten worden als zij niet door kunnen
gaan door corona. En we houden moed. Het is ontzettend
balen, maar het is zomer, we
kunnen genieten van de rust
en de ruimte binnen onze gemeente en over niet al te
lange tijd zullen we corona
definitief overwinnen!

College van Tubbergen

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 20 juli 2021

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?
Geesteren, Oude Hoevenweg 146 drank- en horecavergunning

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
Geesteren, Oude Hoevenweg 146 drank- en horecavergunning
12-07-2021

Kennisgeving meerjarenvergunning
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?
Fleringen, Lansinksweg
openbare Eucharistieviering op 5 september 2021

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
S van Nikkelen Kuijper

Geboren
20-04-2001

Adres van registratie
Vriezenveenseweg 39
7678 VA Geesteren

Uitschrijving per:
26-05-2021

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.

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
Tubbergen, Harp 13
het plaatsen van een dakopbouw
08-07-2021
op een bestaande berging
Rectificatie:
Geesteren, Ossendijk 13
het dempen van een sloot
07-07-2021

Ruimtelijk beleid
Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied,
Schotboersweg 4 en Hunzeweg 5 Geesteren”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, Schotboersweg 4 en Hunzeweg 5
Geesteren”.
Het ontwerp-bestemmingsplan maakt het mogelijk om middels de schuur voor schuur regeling aan de Schotboersweg 4 te Geesteren een extra bijhorend bouwwerk te realiseren
in ruil voor de sloop van een schuur aan de Hunzeweg 5 te Geesteren.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 21 juli
2021 gedurende zes weken voor een ieder 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.BUIBPSCHOTBOERSWG4- OW01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Zienswijze
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder 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 mevr. R. Rietveld 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 mevr.
R. Rietveld van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer
0546-628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied,
Slagenweg 16 Harbrinkhoek”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, Slagenweg 16 Harbrinkhoek”.
Het ontwerp-bestemmingsplan maakt het mogelijk dat het voormalige agrarische bedrijf
wordt gebruikt ten behoeve van het wonen en bedrijfsmatige activiteiten in de vorm van
opslag en lichte niet-agrarische bedrijvigheid.

Aanvraag omgevingsvergunning

Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 21 juli
2021 gedurende zes weken voor een ieder 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.BUIBPSLAGENWEG16-OW01. Het plan is eveneens digitaal
in te zien via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.

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, Watereggeweg 6
het realiseren van 25 camperplaatsen 13-07-2021
met sanitaire voorzieningen in een
bestaande schuur

Zienswijze
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder 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 mevr. R. Rietveld van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het
telefoonnummer 0546-628000.

Omgeving en milieu

Reutum, Het Loosan 21

het wijzigen van het bestemmingsplan 08-07-2021

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

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.
Burgemeester en wethouders voornoemd
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Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied,
Ikinkstraat 5 Reutum - Oosteriksweg 20 RvR”
en beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
Het bestemmingsplan “Buitengebied, Ikinkstraat 5 Reutum Oosteriksweg 20 RvR”.
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om een Rood voor Rood project uit te voeren.
Op de percelen Ikinkstraat 5 Reutum en Brandlichterweg 61 Denekamp (gemeente Dinkelland) wordt een extra woning gerealiseerd in ruil voor de sloop van in totaal 1.859m²
landschappelijk ontsierende bebouwing. De sloop vindt plaats op de volgende percelen:
1148 m2 aan de Oosteriksweg 20 Mander, 26 m2 aan de Ikinkstraat 5 Reutum en 640 m2
aan de Brandlichterweg 65 Denekamp (gemeente Dinkelland). Hierbij wordt op het perceel
Oosteriksweg 20 Mander de ontmengingsregeling toegepast; de intensieve veehouderijtak
wordt gestaakt en de bijbehorende gebouwen worden gesloopt en de extensieve veehouderijtak wordt voortgezet. Voor de locaties in de gemeente Dinkelland wordt in die gemeente het bestemmingsplan “Buitengebied, Brandlichterweg 61 en 65, RvR” ter inzage
gelegd.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 21 juli 2021 tot en
met 1 september 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 ook 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.BUIBPIKSTR5OOSWG20-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. 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 “Rood voor Rood”.
Het beeldkwaliteitsplan voor de nieuw te bouwen woning aan de Ikinkstraat 5 Reutum
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 nieuw te bouwen woning. 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 de heer
B. Prins van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541854100.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Vastgesteld wijzigingsplan “Buitengebied,
Klösseweg 13 Harbrinkhoek”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
Het wijzigingsplan “Buitengebied, Klösseweg 13 Harbrinkhoek”.
Het wijzigingsplan maakt het vergroten van de woonbestemming mogelijk om een bijgebouw uit te breiden.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het wijzigingsplan ligt met ingang van 20 juli 2021 t/m 24
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.BUIWPKLOSSEWEG13-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.
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 mevr. S.
Koops 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.

