Tubbergen
voor u!
Dinsdag 30 november 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.

Vervoer Regiotaxi Twente tijdens feestdagen
Vaak worden afspraken voor de feestdagen ver van tevoren gemaakt. Regel dan ook gelijk
uw vervoer. De aanmeldtijden voor de Regiotaxi zijn aangepast. Reserveer daarom uw ritten
op tijd!
Tot wanneer kunt u ritten aanvragen?
Ritten op
Zaterdag 25 december 2021 (1e Kerstdag)
Zondag 26 december 2021 (2e Kerstdag)
Zaterdag 1 januari 2021 (Nieuwjaarsdag)

Doorgeven uiterlijk op/voor
Zondag 19 december 2021
Zondag 19 december 2021
Vrijdag 31 december 12.00 uur

Rit wijzigen of afmelden?
U kunt uw aangevraagde ritten voor de kerstdagen en nieuwjaarsdag wijzigen tot de genoemde data en tijden. Ritten afmelden kan wel tot uiterlijk één uur voor de afgesproken
ophaaltijd. U kunt een rit boeken via www.regiotaxitwente.nl of telefoon 0900 - 1814.
Rijtijden kerstdagen en oudejaarsdag
Op vrijdag 24 december (Kerstavond) en op beide kerstdagen rijdt Regiotaxi Twente de normale tijden: van 06.30 uur tot uiterlijk 02.00 uur. Op donderdag 31 december (Oudejaarsdag) rijdt de Regiotaxi tot uiterlijk 20.00 uur. Dit betekent dat u alleen ritten kunt aanvragen
waarmee u uiterlijk om of vóór 02.00 uur resp. 20.00 uur op de plaats van bestemming
bent.
Geen vaste wekelijkse ritten kerstdagen en Nieuwjaarsdag
Op 25 en 26 december en 1 januari vervallen alle vaste (wekelijkse) ritten. Wilt u op deze
data wél uw vaste rit door laten gaan? Geef dit dan uiterlijk op zondag 19 december door
aan de Regiotaxi Twente via telefoon 0900 – 1814.

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

Een rit boeken kan via 0900 – 1814 en op www.regiotaxitwente.nl

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:

Wij wensen u alvast prettige feestdagen en een voorspoedig 2022!

Geen geweld
Als u donderdagavond over het Raadhuisplein hebt gelopen of gereden, dan is het u misschien opgevallen dat het plein op die avond
oranjegekleurd was. Dat was niet vanwege een voetbalwedstrijd of
andere sportwedstrijd, maar onderdeel van de Orange the World
campagne, die wij als gemeente van harte ondersteunen.
Met Orange the World werd op 25 november tijdens de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen aandacht gevraagd voor de
strijd tegen dit geweld. De kleur oranje is door die organisatie heel
bewust gekozen. Want oranje staat voor de dageraad, voor het aanbreken van een hoopvolle toekomst zonder geweld. Door deze campagne te steunen hopen we dat er meer aandacht komt voor deze
vrouwen. Veel geweld
gebeurt achter gesloten
deuren en daarom is het
juist zo belangrijk om er
over te praten. We doen
daarom ook een beroep
op u. Heeft u vermoedens of ziet u dat iemand
hulp nodig heeft? Veilig
Thuis Twente heeft tips
over hoe we deze vrouwen kunnen helpen.
Tijdens de Internationale Dag tegen Geweld
tegen Vrouwen gaat het
vooral over geweld tegen
vrouwen en kinderen,
maar wij vinden dat
geen enkele vorm van
geweld te tolereren is.
We vinden het dan ook
heel erg dat er in deze

tijd veel geweld is rondom corona. Ja, het is teleurstellend dat we
het virus nog steeds niet hebben overwonnen, maar we weten ook
dat dit alleen maar lukt wanneer we het samen doen.
En samendoen, dat kunnen we in de gemeente Tubbergen. Het noaberschap is hier nog de normaalste zaak van de wereld en we zetten graag samen ergens de schouders onder. Dat zagen we vorige
week ook in Reutum. Het dorp mocht een prijs in ontvangst nemen
voor hun toekomstvisie voor hun kerk, die ze willen ombouwen tot
de huiskamer van het dorp. De plek waar allerlei activiteiten gaan
plaatsvinden. Hiermee blijft de kerk het hart van de gemeenschap.
Laten we proberen om juist in deze tijd dat gevoel van samen doen
te blijven koesteren. Wees verdraagzaam naar elkaar, ook al heeft
iemand een andere mening dan
uzelf. En laten we ook blijven zorgen voor elkaar en
voor onze kinderen in het
bijzonder. Dat past ook bij
het IJslands Model, waarmee wij aan de slag willen.
Dit preventiemodel richt
zich op een aanpak waarbij
het middelengebruik onder
jongeren afneemt. Bij deze
methode wordt samen met
de school, ouders, gemeente en andere lokale
partners
samengewerkt
aan een veilige en prettige
omgeving voor jongeren,
op alle plekken waar zij
veel tijd doorbrengen.

College van Tubbergen

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
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Bon van Noordoost Twente
kwijt of niet ontvangen?
Huiseigenaren kunnen deze nog
tot en met 10.12.2021 opvragen
In juni ontvingen alle huiseigenaren in de gemeenten
Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen de Bon van
Noordoost Twente. Met deze bon, die €80 waard is, kunnen zij bij bouwmarkten of online energiebesparende

producten aanschaffen. Óf kiezen voor een uitvoerige
energiescan van de eigen woning. De bonnen voor huiseigenaren zijn geldig tot en met 31 december 2021. Wie
geen bon heeft ontvangen of de bon kwijt is, kan dit tot
en met 10 december 2021 melden via www.bonvannoordoosttwente.nl/bon-opvragen
Hebt u recht op een bon, dan ontvangt u deze uiterlijk
18 december 2021. Bewoners van huurwoningen ontvingen in november een vergelijkbare bon. Zij hebben nog
tot en met 31 maart 2022 de tijd om de bon in te leveren. Huurt u een woning maar hebt u geen bon ontvangen? Meld dit dan ook!

Tubbergen officieel

Waar?
Geesteren, Delenweg 3a

Wat en wanneer?
ontheffing stookverbod tot en met
16 november 2024

Verzonden
18-11-2021

Haarle, Kapsweg 55

ontheffing stookverbod tot en met
16 november 2024

18-11-2021

Openbare vergaderingen

Omgeving en milieu

Openbare vergadering van de gemeenteraad
De raadscommissie komt in een openbare vergadering bijeen op dinsdag 7 december
2021 om 19.30 uur in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen. In verband met
de coronamaatregelen kunnen we geen publiek ontvangen. Het is tevens mogelijk dat de
raadscommissie digitaal gaat vergaderen indien nadere maatregelen inzake het coronavirus noodzakelijk zijn. De vergadering wordt live uitgezonden via bestuur.tubbergen.nl.
De commissie bereidt de maandelijkse raadsvergadering voor en verzamelt alle informatie
die de raad nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. Belangstellenden kunnen gedurende maximaal vijf minuten het woord voeren over de onderwerpen op de agenda.
Wie het woord wenst te voeren kan dat dit op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur
melden bij de griffier (griffie@tubbergen.nl). Het is mogelijk dat er onderwerpen aan de
voorlopige agenda worden toegevoegd of daarvan worden afgevoerd. De meest actuele
agenda vindt u op de gemeentelijke website www.tubbergen.nl, onder Gemeenteraad >vergaderingen (https://bestuur.tubbergen.nl/).
Agenda
1.
Opening en vaststellen agenda.
2.
Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 12 oktober 2021.
3.
Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 2 november 2021.
4.
Mededelingen.
5.
Informatie vanuit het college.
6.
Rondvraag.
Ter voorbereiding op de raadsvergadering
7.
Bestemmingsplan Buitengebied, Vasserdijk 67 Langeveen.
8.
Bestemmingsplan Buitengebied, Oldenzaalseweg 129 Fleringen.
9.
Bestemmingsplan Buitengebied, Leningsbeekweg 2a.
10. Bestemmingsplan Buitengebied, Hagweg ong - Looleeweg ong.
11. Bestemmingsplan Scholt 3.
12. Instellen grondcomplexen en vaststellen grondexploitaties.
13. Inschrijvings- en uitgiftecriteria woningbouwkavels gemeente Tubbergen.
14. Actualisatie van de grondprijzen voor het kalenderjaar 2022.
15. Vaststelling diverse belastingverordeningen voor 2022:
• Verordening afvalstoffenheffing 2022;
• Verordening riool- en waterzorgheffing 2022;
• Verordening toeristenbelasting 2022;
• Verordening forensenbelasting 2022;
• Verordening onroerende-zaakbelasting 2022.
16.Legesverordening 2022.
17.Septembercirculaire gemeentefonds 2021.
18.Opdracht brede verkenning samenwerking Oldenzaal.
19.Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Tubbergen.
20.Sluiting

Actualiteiten
Ingekomen aanvraag

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
Manderveen, Pöttersweg 15
het bouwen van een uitloopruimte,
18-11-2021
het plaatsen van een emissiearm systeem
en het wijzigen van diersoorten
Geesteren, Geermanstraat 35

het aanbouwen van een carport

18-11-2021

Fleringen, Herinckhaveweg 6

het bouwen van een bijenstal

18-11-2021

Tubbergen, Schouwdijk 11

Het kandelaberen van 3 eiken

22-11-2021

Langeveen,
Bruinehaarsweg 41

Het plaatsen van een woonunit achter
de woning

22-11-2021

Geesteren, de Korenbloem
bouwnummers 15, 16 en 17
kadastraal bekend sectie K
nummers 10397, 10398 en
10377

het bouwen van 3 woningen

22-11-2021

Geesteren, Delmaweg 14

het bouwen van een hal

23-11-2021

Harbrinkhoek,
Mekkelenbergweg 10

het dichtzetten van de overkapping
en het vergroten van het bestaande
bijgebouw

23-11-2021

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, Kotmanstraat 11
het realiseren van een kapsalon aan huis 23-11-2021

M.E.R.- beoordelingsbesluit

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, Delenweg 3a
ontheffing stookverbod

Op grond van artikel 7.17 eerste lid Wet milieubeheer besluiten burgemeester en wethouders of een mi¬lieu¬effectrapport moet worden gemaakt bij de voorbereiding van
een besluit dat betrekking heeft op een activiteit die belangrijke nadelige gevolgen voor
het milieu kan hebben. Zij nemen hun besluit op basis van een door de initiatiefnemer
ingediende “aanmeldingsnotitie”. Een dergelijk besluit is ingevolge artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar of beroep. Eventuele
bezwaren kunnen later tegen het uiteindelijk te nemen besluit worden ingebracht.

Haarle, Kapsweg 55

Met ingang van heden ligt gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum
op het gemeentehuis het besluit van burgemeester en wethouders dat geen milieueffectrapport is vereist voor:
Plaats, adres
Betreft
Geesteren,
vormvrije MER beoordeling Aloysiusschool Geesteren
Kampboerlaan 8 en 10

ontheffing stookverbod

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:

Vasse, Hooidijk

vormvrije MER beoordeling

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 30 november 2021
Mariaparochie,
Almeloseweg 182

vormvrije MER beoordeling

Albergen, Morsdijk

vormvrije MER beoordeling

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?
Vasse, Boakenkampsweg 4
het veranderen van een bedrijf
Nee

Ruimtelijk beleid
Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied,
Slagenweg 16 Harbrinkhoek”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 16 november 2021
heeft vastgesteld:
het bestemmingsplan “Buitengebied, Slagenweg 16 Harbrinkhoek”.
Het 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.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 1 december 2021
t/m 12 januari 2022 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-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.
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.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied,
Schotboersweg 4 en Hunzeweg 5 Geesteren”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 16 november 2021
heeft vastgesteld:
het bestemmingsplan “Buitengebied, Schotboersweg 4 en Hunzeweg 5 Geesteren”.
Het 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 bestemmingsplan ligt met ingang van 1 december 2021
t/m 12 januari 2022 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-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.

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.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Ontwerp-wijzigingsplan “Buitengebied,
Langeveenseweg 54 Geesteren”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
Het ontwerp-wijzigingsplan “Buitengebied, Langeveenseweg 54 Geesteren”.
Het ontwerp-wijzigingsplan maakt het mogelijk om de bedrijfsactiviteiten te wijzigen van
"installatiebedrijf" in "meubelmakerij" en om de oppervlakte aan bedrijfsgebouwen binnen het bestemmingsvlak te vergroten met 25%.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-wijzigingsplan ligt met ingang van 1 december
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.BUIWPLANGEVEENSW54-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 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 0546-628000.
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: 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

