Tubbergen
voor u!
Dinsdag 7 december 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!

Vrijwilligersprijs
En jawel, we staan alweer in een lijstje. Ditmaal behoren we tot
de Top 3 van de gemeenten waarin het meeste vrijwilligerswerk
wordt gedaan. Dat werd vorige week nog eens bevestigd tijdens
de uitreiking van de Overijsselse Vrijwilligersprijs, waarbij maar
liefst vier organisaties of vrijwilligers uit onze gemeente in de prijzen vielen. Dat is nu eens nieuws waar we echt blij van worden,
zeker tijdens deze donkere decemberdagen. We zij verheugd,
maar aan de andere kant verbaast het ons ook niet helemaal.
Want we weten allemaal dat het noaberschap hier nog welig tiert
en dat het in onze volksaard zit om graag iets voor of samen met
anderen te doen. We beginnen zo langzamerhand te denken dat
het noaberschap eigenlijk het recept is voor
een goed leven. Want
als we alle lijstjes
waarin we voorkomen
mogen geloven, dan is
Tubbergen één van de
gelukkigste, gezondste
en veiligste gemeenten
van ons land. Waarvan
akte.
Behalve de vier prijswinnende vrijwilligers,
zijn er nog veel meer
mensen in onze gemeente die zich belangeloos voor van alles en
nog wat inzetten. In elk
dorp zijn meerdere
werkgroepen waarin inwoners zich vrijwillig inzetten voor het leefbaar

houden van hun kern. Daar komen indrukwekkende resultaten uit
voort. Kijken we naar Manderveen, dan krijgt de Huiskamer van
Manderveen steeds meer vorm, een project waar vele vrijwilligers
zich jarenlang voor hebben ingezet. En in Vasse ligt door de handen ineen te slaan een mooi ontwerp voor de herinrichting van de
Denekamperweg en de Manderseweg. In Fleringen is een prachtige dorpsentree gerealiseerd en is een hele mooie dorpsvisie op
papier gezet, terwijl inwoners in Harbrinkhoek geïnspireerd meedenken over de energietransitie. In Langeveen en Geesteren zijn
tientallen inwoners heel serieus en bevlogen bezig met complete
gebiedsontwikkelingen, waarbij allerlei functies in de dorpen op
een handige manier worden gecombineerd. Ook de rotondes in Albergen, we hebben deze onlangs al eens benoemd in deze column,
zijn een prachtig staaltje van samen sterk. En dan hebben we Reutum, waar men zich inzet
voor het omvormen van
de kerk naar de huiskamer van het dorp, een
plek waar straks alles gebeurt. En tot slot hebben
we Tubbergen, waar veel
vrijwilligers actief zijn bij
initiatieven zoals de Voedselbank, de Verjaardagbox en zich bij de
Sportlaan inzetten voor
zowel sport- als zorgorganisaties. Kortom, vanaf
deze plek willen we alle
vrijwilligers uit onze gemeente bedanken voor
hun tomeloze inzet om
onze gemeente een stukje
mooier te maken voor nu
en in de toekomst.
College van Tubbergen

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 7 december 2021

Werkzaamheden Kroezeboom
Om het toekomstperspectief van de Kroezeboom in Fleringen te verbeteren wil de gemeente
Tubbergen, in samenwerking met de Stichting Onderhoud Kroezeboom en het parochiebestuur,
begin volgend jaar onderhoud uitvoeren aan en rondom de Kroezeboom.
De Kroezeboom wordt o.a. veiliggesteld, hij wordt beter beschermd en hij krijgt meer ruimte
om zich te goed te ontwikkelen. Dit gaan we doen door de boom vakkundig te snoeien, rondom
de stam een gietijzeren hekwerk te plaatsen, verder uit de boom zwerfkeien en kloofpalen plaatsen en een aantal bomen te dunnen die nabij de boom staan.
Met bovenstaande maatregelen streven we er niet alleen naar de boom te bestendigen voor de
toekomst maar ook de uitstraling te verbeteren.

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!

Gewijzigde openingstijden met
de feestdagen
ROVA-klantcontactcentrum
Het ROVA-Klantcontactcentrum is geopend tot 16.00 uur op vrijdag 24
december en vrijdag 31 december. Op zaterdag 25 december en zaterdag
1 januari zijn we gesloten.
KCA-wagen
Voor de inwoners van gemeente Tubbergen heeft onderstaande halteplaats voor inzameling van klein chemisch afval (kca) éénmalig gewijzigde
openingstijden:
• Vrijdag 31 december
Galvanistraat 4 (Tubbergen) geopend tot 15.00 uur
Inzamelkalender 2022
De inzamelkalender van ROVA voor 2022 is online beschikbaar.
Bekijk via de ROVA-app of via www.rova.nl/inzamelkalender of de inzameldagen voor uw adres wijzigen. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het ROVA-Klantcontactcentrum, via (038) 427 37 77 of kijk
op www.rova.nl/contact.
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Tubbergen officieel

Omgevingsvergunning;
verlenging beslissingstermijn

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?
Albergen, Broekzijdeweg 27
ontheffing stookverbod
Albergen, Broekzijdeweg 27

ontsteken van een paasvuur op 17 april 2022

Albergen, Ootmarsumseweg
159

Mega carnaval Albergen op 19 en 20 februari 2022

Albergen, Zenderseweg 47

ontheffing stookverbod

Fleringen, Oldenzaalseweg 108 ontheffing stookverbod

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:
Waar?
Project
Ingekomen
Reutum, Ootmarsumseweg 320 het verlengen van de tijdelijke
07-10-2021
vergunning voor de huidige receptie units
Tubbergen,
E. van Weemselstraat 10

het bouwen van een nokverhoging op het 27-08-2021
dakkapel en de voorgevel van een woning

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
Mander, Uelserweg 117
het uitbreiden van een woning
02-12-2021

Fleringen, weiland nabij
Oldenzaalseweg

gala en dansmariekesconcours van 28 t/m 30
januari 2022

Langeveen, Hardenbergerweg

loterij, trekking op 17 en 18 februari 2022

Langeveen, Hardenbergerweg
215

Carnaval Langeveen van 17 t/m 19 februari 2022

Langeveen, Witteweg 10

ontsteken van een paasvuur op 17 april 2022

Langeveen, Witteweg 19

ontheffing stookverbod

Tubbergen

Twentse verlicht Carnavalsoptocht op 25 februari 2022

Tubbergen, Dorpsstraat 62

alcoholwetvergunning

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning

Vasse, Tumiliweg 10

ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen

Burgemeester en wethouders hebben niet tijdig op een aanvraag om omgevingsvergunning beslist. Daardoor is een omgevingsvergunning van rechtswege ontstaan. Dit is inmiddels bekendgemaakt aan de vergunninghouder. Belanghebbenden kunnen gedurende
6 weken na de datum van verzending van die bekendmaking bezwaar maken bij burgemeester en wethouders tegen de van rechtswege verleende vergunning. Het besluit treedt
pas in werking na afloop van de bezwarentermijn of, als bezwaar wordt ingediend, na afloop van de bezwarenprocedure. 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.
Van rechtswege is vergunning verleend voor:
Waar?
Project
Verzonden
Tubbergen, Kupersweg en
het kappen van 1 eik en het herplanten
26-11-2021
Denekamperweg
van 100 struiken

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
Albergen, Zenderseweg 47
ontheffing stookverbod t/m 30 november 30-11-2021
2024
Fleringen,
Oldenzaalseweg 108

ontheffing stookverbod t/m 30 november 30-11-2021
2024

Manderveen,
het dempen van een sloot
Manderveenseweg nabij nr.106

30-11-2021

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Omgeving en milieu

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen.
Het betreft het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Fleringen, Hagveldsweg 16
het uitbreiden van een vleesvarkensstal

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
Geesteren, De Korenbloem 7
het bouwen van een twee onder één kap 29-11-2021
woning (linkerzijde)
Geesteren, De Korenbloem 9

het bouwen van een twee onder één kap
woning (rechterzijde)

29-11-2021

Geesteren, Langeveenseweg
114

Het gedeeltelijk vernieuwen van een
woning

25-11-2021

Geesteren, Langeveenseweg
114

Het bouwen van een schuur

25-11-2021

Geesteren, Lutkeberg 25

het uitbreiden van een bedrijfshal

30-11-2021

Langeveen,
Bruinehaarsweg 43

Het vervangen en uitbreiden van
25-11-2021
bestaande kap constructie van de woning

Reutum, Oldenzaalseweg 181

het bouwen van een woning met inwoning 01-12-2021

Tubbergen, De Bomenesch
kavel 23 en 24

Het bouwen van een twee onder 1 kap
woning

26-11-2021

Tubbergen, De Bomenesch
kavel 25 en 26

Het bouwen van een twee onder 1 kap
woning

26-11-2021

Tubbergen, de Esch kavel
21 en 22 kadastraal bekend
sectie L nummer 7245

het bouwen van een twee onder één kap
woning

26-11-2021

Tubbergen, Kloosteresweg 10a het plaatsen van reclame op de gevels

30-11-2021

Tubbergen, Kloosteresweg 10a het aanleggen van een in-uitweg en het
bouwen van een aantal bouwwerken

30-11-2021

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.

Verleende omgevingsvergunning
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend. Het betreft
het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Haarle, Snoeymansweg 6
het bouwen van een vleesveeschuur
De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is van toepassing. Daarom heeft eerst een ontwerpbesluit
op de aanvraag ter inzage gelegen. De vergunning is ten opzichte van dit eerder bekend
gemaakte ontwerpbesluit ongewijzigd vastgesteld.
Met ingang van de dag na deze publicatie ligt het besluit met de bijbehorende stukken
gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Als
u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te
maken.
Met ingang van de dag na terinzagelegging kan gedurende 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, door eventuele belanghebbenden:
- die, voor zover van toepassing, het niet eens zijn met wijzigingen ten opzichte van
het ontwerpbesluit;
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die eerder een zienswijze hebben ingediend met betrekking tot het ontwerpbesluit;
die er niets aan konden doen dat zij niet eerder zienswijzen hebben ingebracht.

Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Als gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

Verleende omgevingsvergunning
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend. Het betreft
het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Geesteren, Hamveldsweg 6
omgevingsvergunning beperkte milieutoets het wijzigen
van dieraantallen
De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is van toepassing. Daarom heeft eerst een ontwerpbesluit
op de aanvraag ter inzage gelegen. De vergunning is ten opzichte van dit eerder bekend
gemaakte ontwerpbesluit ongewijzigd vastgesteld.
Met ingang van de dag na deze publicatie ligt het besluit met de bijbehorende stukken
gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Als
u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te
maken.
Met ingang van de dag na terinzagelegging kunnen belanghebbenden en degene die een
zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend gedurende 6 weken beroep instellen bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Als gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

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?
Albergen,
het veranderen van een bedrijf,
Nee
Ootmarsumseweg 81
vernieuwen paardenstal

Tubbergen,
het oprichten van een Dak- en gevelreiniging
L. von Bönninghausenstraat 22 inrichting en het opslaan van producten

Nee

Albergen,
Ootmarsumseweg 184

het veranderen van de activiteiten, vergunde
dieraantallen intrekken en voornemens de
stikstofrechten over te dragen aan een derde

Nee

Albergen, Zandhuisweg 36

Het veranderen van een bedrijf het in gebruik
nemen van 3-tal opslag en productiehallen

Nee

Geesteren, Zielakkersweg 11

Het veranderen van de activiteiten

Nee

Albergen,
Hofmaatsweg 4 en 4a

het veranderen van een bedrijf, het wijzigen van
het te houden veebestand

Nee

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.

