Tubbergen
voor u!
Dinsdag 12 oktober 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:

Inloopbijeenkomst 19 oktober:
rioolvervanging en herinrichting
Denekamperweg en Manderseweg te Vasse
De gemeente Tubbergen is voornemens om de riolering van een deel van de
Manderseweg te vervangen en de riolering van de Denekamperweg deels te
vervangen en deels te renoveren. Omdat het project aanleiding geeft voor
herinrichting van de weg en de voetpaden zijn omwonenden gevraagd een
enquête in te vullen en ze zijn gevraagd om zich aan te melden voor het ontwerpteam.
Het ontwerpproces tot dusver
Bewoners van de Denekamperweg en de Manderseweg hebben zich in ruime
getale aangemeld en ook de enquête is door vele betrokken en belanghebbenden ingevuld. Zowel voor de Denekamperweg als de Manderseweg is een
ontwerpteam samengesteld.
Inloopbijeenkomst
Tijdens het ontwerpproces stond het algemeen belang voorop: “Inwoners in
Vasse moeten blij zijn met het eindresultaat”. Wat betreft de gemeente moet
dat eindresultaat niet alleen mooi zijn, maar ook veilig, duurzaam en functioneel. We zijn nu benieuwd wat u van de plannen vindt. Daarom organiseren
wij op 19 oktober 2021 van 16.30-19.30 uur een inloopbijeenkomst bij caférestaurant Bolscher.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Onlangs iets verloren in onze gemeente of
benieuwd welke voorwerpen er allemaal
zijn gevonden? Kijk dan op de website:
www.tubbergen.nl voor een lijst met alle
gevonden en verloren voorwerpen.

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

Contact en informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de projectleider, de heer H.J. Venema, via h.venema@noaberkracht.nl

Energie
Om onze woningen, kantoren en bedrijven te kunnen blijven
verwarmen, onze lampen te laten branden en al onze elektrische apparaten op te kunnen blijven laden, is energie nodig.
Heel veel energie. Omdat fossiele brandstoffen als olie en gas
steeds minder worden, moeten we op zoek naar nieuwe manieren om die energie op te wekken. Steeds meer mensen zien
dat als een uitdaging, maar dat geldt nog niet voor iedereen.
Niemand van ons wil terug naar de tijd van kaarslicht en houtvuurtjes (dat laatste zou trouwens ook helemaal niet kunnen,
want ook hout raakt op en rook vervuilt de lucht), maar tegelijkertijd blijkt het voor een aantal mensen nog altijd lastig om
na te denken over nieuwe vormen van energie. Nou ja, nadenken over windmolens, zonneparken of biogas willen
we misschien nog wel, maar
we willen ze niet in onze
achtertuin.
Toegegeven,
echt een sieraad voor de
omgeving zijn windmolens
en zonnevelden misschien
niet, maar ze leveren wel
wat op: energie én geld.
Dus als het dan toch moet,
laten we dan ook eens onderzoeken hoe we dat geld
zoveel mogelijk lokaal kunnen laten landen.
Ook al is het zoeken naar
energiebronnen niet gemakkelijk, we gaan er wel
voor. We zullen wel moeten.

Misschien is het een idee om eens een excursie te maken met
inwoners naar windmolens en zonneparken. Gewoon om eens
te kijken wat het nu echt is en van de gebruikers te horen hoe
het nu bevalt, zo’n windmolen in de buurt. Ondertussen zien
we de gasprijzen stijgen. Gelukkig kunnen we zelf heel veel zelf
doen om energie te besparen en de rekening zo laag mogelijk
te houden. Zo scheelt het isoleren en vloeren en daken bijvoorbeeld al een heel stuk. Een dikke trui in plaats van het hoger
zetten van de verwarming is ook een optie. Daarnaast zijn er
allerlei manieren om duurzamer te leven die gewoon ook heel
leuk zijn. Op de website regionaalenergieloket.nl/tubbergen is
hierover heel veel informatie te vinden.
Energie zit trouwens niet alleen in materialen, maar ook in
mensen. Zo presenteren aanstaande vrijdag een groep jongeren uit onze gemeente in samenwerking met FC Noaber en
de carnavalsverenigingen De
Papsleef’n, de Kroegtijgers, het
Peleton en CV Ketel uit Geesteren, JSV de Bokk’n Hörnkes uit
Albergen en De Schoap’nböllkes
uit Tubbergen een Comedy
Avond vol gezelligheid, muziek
en optredens van Thijs Kemperink op verschillende locaties.
Wat mooi dat zij dit zo samen
oppakken. We wensen de organisatoren en bezoekers heel
veel plezier!

College van
Tubbergen

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 12 oktober 2021

GEHEIMHOUDING
PERSOONSGEGEVENS
Wet BRP
In de Basisregistratie Personen (BRP) staan de
persoonsgegevens van alle Nederlanders. Het
bijhouden van de gegevens in de BRP is een
taak van de gemeente. De gegevens in de BRP
worden gebruikt door overheidsinstanties en
een aantal andere instanties.
In de Wet BRP staat aan wie uw gegevens
mogen worden verstrekt. De minister van Binnenlandse Zaken bepaalt welke gegevens de
instanties precies mogen hebben. Dat hangt
namelijk af van de taken die zij uitvoeren.
Aan commerciële bedrijven en aan particulieren verstrekt de gemeente nooit gegevens,
tenzij u daar zelf toestemming voor hebt gegeven.
Wanneer is geheimhouding van uw gegevens wel mogelijk?
Als u om geheimhouding van uw gegevens
hebt gevraagd, dan verstrekken wij geen gegevens meer aan:
• Instanties die door de gemeente Tubbergen
zijn aangewezen (het gaat dan om instellingen voor maatschappelijke of sociale
dienstverlening);
• Particulieren. Dat betekent dat u via de gemeente ook niet meer te traceren bent door
(bijvoorbeeld) een ver familielid of een oudklasgenoot die een reünie wil organiseren;
• De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). De SILA is een samenwer
kingsverband van kerkgenootschappen of
andere genootschappen met een geestelijke
grondslag en houdt gegevens bij voor de ledenadministratie van de aan dit samenwerkingsverband deelnemende kerken. Het mi
nisterie van Binnenlandse Zaken en Konink
rijksrelaties heeft bepaald welke gegevens
aan de SILA mogen worden verstrekt.
Wanneer is geheimhouding van uw gegevens gedeeltelijk mogelijk?
Als u om geheimhouding van uw gegevens
hebt gevraagd, verstrekken wij aan bepaalde
derden alleen gegevens nadat wij hierover met
u contact hebben gehad. Het gaat bij deze derden meestal om advocaten of curatoren.
Zij hebben soms gegevens nodig om een wettelijke taak te kunnen uitvoeren. De gemeente
mag die gegevens niet zomaar weigeren. Maar
als u om geheimhouding hebt gevraagd, stellen
wij u eerst in de gelegenheid om een reactie te
geven.

Daarna wegen wij uw belang af tegen het belang van degene die uw gegevens heeft gevraagd. Op basis van die belangenafweging
beslissen wij uiteindelijk of wij uw gegevens
verstrekken of niet.
Wanneer is geheimhouding van uw gegevens niet mogelijk?
U kunt uw gegevens nooit geheim houden voor
overheidsinstellingen (andere gemeenten, de
Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank,
de Rijksdienst voor het Wegverkeer e.d.), notarissen en gerechtsdeurwaarders.
Ook enkele andere instellingen hebben wettelijk altijd recht op gegevens. Bijvoorbeeld het
Centraal Bureau voor Genealogie, de afdeling
Reclassering van het Leger des Heils, ziekenhuizen en pensioenfondsen. En uw gegevens
worden ook verstrekt als dat nodig is voor wetenschappelijk onderzoek.
Tenslotte krijgen kredietinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en beleggingsinstellingen uw gegevens, maar daaraan is een
belangrijke voorwaarde gekoppeld. Deze instellingen krijgen uw gegevens alleen als zij
beschikken over geld dat (nu of in de toekomst) aan u uitgekeerd moet worden.
Hoe kunt u om geheimhouding van uw
persoonsgegevens vragen
• Digitaal:
https://www.tubbergen.nl/geheimhoudingpersoonsgegevens
• Schriftelijk:
u stuurt een ondertekende brief en een
kopie van uw geldig identiteitsbewijs naar
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbegen, afdeling
Publieke Dienstverlening, team Burgerzaken, Postbus 30, 7650 AA Tubbergen. U
hoeft bij dit verzoek geen reden voor het
verzoek tot geheimhouding op te geven.
• Persoonlijk:
Neem telefonisch contact met de gemeente
op voor het maken van een afspraak. U
dient op de afgesproken tijd wel uw identiteitsbewijs mee te nemen.
Geheimhouding persoonsgegevens
bij verhuizing
Wanneer u binnen de gemeente verhuist waar
u geheimhouding heeft aangevraagd, blijft de
geheimhouding van de gegevens bestaan. Het
verzoek is niet aan een bepaalde termijn gebonden. Als u verhuist naar een andere gemeente dan hoeft u in de nieuwe gemeente
niet opnieuw een verzoek tot geheimhouding
te doen.

LEADER Noordoost Twente zoekt nieuw lid
voor Lokale Actie Groep
LEADER ondersteunt
initiatieven en ideeën
van inwoners, ondernemers en organisaties uit het gebied die
bijdragen aan een vitaal Noordoost Twente. Spil in de uitvoering van het LEADERprogramma is de Lokale
Actie
Groep
(LAG).
Zij signaleert kansen
voor nieuwe projecten
en stimuleert de ontwikkeling ervan. De
LAG beoordeelt welke
projecten in aanmerking komen voor een
subsidie. De LAG bestaat uit mensen uit
het gebied en wordt
ondersteund door de
LEADER-coördinator. Vanwege het vertrek van één van de leden zijn we op zoek naar een nieuw
lid. Bekijk de hele vacature via: www.leadernoordoosttwente.nl.

Overzicht spreekuren Tubbergen:
enkel telefonisch!
In onze gemeente worden verschillende spreekuren gehouden.
In het gemeentehuis in Tubbergen, of ergens anders op locatie. Deze spreekuren
vinden alleen telefonisch plaats.
Spreekuren in het gemeentehuis
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 09.00 tot 10.00 uur
schulddienstverlening@noaberkracht.nl
0546-628000

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
0546-541789 (Monica de Roo)

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

Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur
0546-752853 (Eric Kuipers)

Spreekuren op een andere locatie in Tubbergen
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

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

Afhalen: vrijdag van 14.30 – 15.15 uur
06-18464776
Elke eerste vrijdag van de maand van
10.00 – 11.30 uur
aan de Julianastraat 21 in Tubbergen.
Elke werkdag tussen 09:00 en 12:00 uur
(Raadhuisplein 4 – bibliotheek Tubbergen)
www.schakeltubbergen.nl
Tel. 0546-628701
info@schakeltubbergen.nl

of een andere vraag, Schakel vindt,
verbindt en ondersteunt.
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
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Twentse reis-app GOAN!
nu voor iedereen beschikbaar
GOAN! is een nieuwe app voor reizen in Twente en
is dé reis-app waarmee je in één oogopslag ziet op
welke manieren je van A naar B kan reizen.
Met de bus, trein, deelfiets, deelscooter, Automaatje, Regiotaxi of een combinatie. Plan, boek én
betaal jouw reis in één keer.

Zo kom je snel en slim op iedere bestemming.
Met GOAN! vergelijk je eenvoudig de verschillende
vervoersmogelijkheden en kies je wat op dat moment het beste bij je past. Je hebt alles bij de hand
en kan direct op pad.
Met GOAN! ligt er nu een nieuwe Twentse reis-app waarmee iedereen zijn reis op alle mogelijke manieren zelf
kan plannen. De app is nooit echt af, want de ontwikkelingen gaan altijd door. Een nieuwe deeltaxi (Noaberhop-

Tubbergen officieel

Omgeving en milieu

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,
Woonbeurs 2021 van 29 t/m 30 oktober 2021
Ootmarsumseweg 159
Albergen,
Ootmarsumseweg 173

Crea & hobby beurs op 27 november 2021

Geesteren, Dorpsstraat 36

Après Ski Geesteren 2021 op 11 december 2021

Geesteren, Ossendijk,
perceel sectie A, nr. 7469

ontheffing stookverbod

Harbrinkhoek,
Almeloseweg 113

Prinsopkomst CV de Dubbelkiekers op
13 november 2021

Mander, startpunt
Uelserweg 153

mountainbiketocht 2021 op 7 november 2021

Reutum

Carnavalsoptocht Reutum op 26 februari 2022

Tubbergen, Raadhuisplein 1

Oktubberfest 2021 op 16 oktober 2021

Vasse, Hooidijk 21

muziekvoorstelling op 19 november 2021

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, Dashorstweg 5
ontheffing stookverbod
06-10-2021
t/m 6 oktober 2024
ontheffing stookverbod
t/m 6 oktober 2024

06-10-2021

Albergen,
Ootmarsumseweg 159

Woonbeurs 2021 van
29 t/m 30 oktober 2021

30-09-2021

Tubbergen, Raadhuisplein 1

Oktubberfest 2021 op 16 oktober 2021

30-09-2021

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:
Geboren
12-03-1976

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,
het uitbreiden van bedrijfsactiviteiten
07-10-2021
L. von Bönninghausenstraat 26

Verleende omgevingsvergunning

Verleende vergunning of ontheffing

Voorletter(s) en naam
E.B. Rolefes

Vanaf nu kunnen alle reizigers de app downloaden. Meer
informatie en een filmpje met uitleg over de app is te
vinden via de website www.goan.nl.

is. 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

Albergen, Looweg 6

per) wordt komende maanden aangesloten op de
GOAN!-app. Ook zijn aansluitingen met aanbieders van
deelauto’s, deelfietsen en e-stepjes in voorbereiding.

Adres van registratie Uitschrijving per:
Van Eedenstraat 8
04-10-2021
7651 GC Tubbergen

E-mailservice “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

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
Tubbergen, De Eendracht 11
het vervangen van een gevelreclame
30-09-2021

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: 0546628000 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.

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

