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Overzicht spreekuren Dinkelland
Spreekuren in het gemeentehuis in Dinkelland
U hoeft voor deze spreekuren geen afspraak te maken, maar u kunt zich melden
bij de receptie van het gemeentehuis. U wordt dan doorverwezen naar het betreffende spreekuur.
Spreekuur

Telefonisch bereikbaar:
ma t/m vrij: 08:30 t/m 17:00 uur
Openingstijden burgerzaken:
Elke werkdag: 08:30 tot 12:30 uur
Donderdag: 08:30 tot 20:00 uur

Consulent Werkplein Almelo
Het spreekuur voor vragen heeft
over re-integratie (werk)

Elke woensdagochtend van 10.00 uur
tot 12.00 uur in het gemeentehuis
van Dinkelland.

Consulent Werkplein Almelo
Het spreekuur voor vragen over
uitkeringen, bijzondere bijstand en
aanverwante zaken

Elke woensdagochtend in de even
weken van 10.00 uur tot 12.00 uur in
het gemeentehuis van Dinkelland.

* Onder voorbehoud van wijziging door vakanties e.d.

Spreekuren op een andere locatie in Dinkelland
U hoeft voor deze spreekuren geen afspraak te maken.
U kunt gewoon op de locatie binnenlopen.

Voedselbank
Pakket afhalen. U kunt een
aanvraag indienen via hulpverlener
of bewindvoerder, of bellen met de
cliëntcommissie via tel. 06-23502124
of 06-28654732.

@Dinkellandinfo
gemeentedinkelland

facebook.com/
gemeente.dinkelland

Storingen openbare ruimte
Buiten kantooruren:
06-54975991
(uitsluitend voor spoedeisende zaken)

Storingen rioolgemaal:
06-54933882
(24 uur via gemeentelijke storingsmonteur)

Voor overige dringende 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
06-14758549:

Voor meer informatie
kijk in de gemeentegids of op
www.dinkelland.nl

Voor uw hulpvragen op de volgende thema’s: zorg en gezondheid, wonen
en huishouden, woonomgeving en vervoer, geldzaken, actief zijn en meedoen, werk, jeugd en gezin, mijn buurt. Voor meer informatie kunt u kijken
op: www.socialekaartdinkellandtubbergen.nl

Locatie en tijd*

Schuldhulpverlening Stadsbank Oost
Elke donderdagmorgen in de even
Nederland
weken van 9.00 uur tot 11.00 uur in
Het spreekuur waar men terecht kan voor het gemeentehuis van Dinkelland.
meer informatie en vragen over schulden.

Spreekuur

Sociale kaart Dinkelland Tubbergen

Aanvragen starterslening kan per 1 april alleen
nog digitaal
Om starters op de woningmarkt de mogelijkheid te bieden een woning
te kopen, is de starterslening ingevoerd. Het geld dat de gemeente Dinkelland daarvoor beschikbaar stelt, wordt beheerd door de Stichting
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (hierna
te noemen SVn).
De starterslening in het kort
1. De starterslening is een aanvulling op het bedrag dat een starter bij
een andere hypotheekverstrekker leent;
2. Zowel de eerste hypotheek als de starterslening (is feitelijk een tweede
hypotheek) moeten worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG);
3. Looptijd leningen is 30 jaar en de rente staat 15 jaar vast (rente 1e hypotheek minimaal 10 jaar vast);
4. Eerste drie jaar geen maandlasten.

Locatie en tijd*
Afhaalpunt Rode Kruis DinkellandOldenzaal, Nordhornsestraat 64,
Denekamp. Elke vrijdagmiddag van
15.00 uur tot 15.30 uur.

Sociaal team (Wij in de buurt)
Spreekuur voor vragen over o.a.: de
opvoeding van kinderen, (dreigende)
financiële problemen of over ondersteuning bij de zorg van een zieke partner.

Iedere werkdag tussen 09.00 en
10.00 uur in het Kulturhus Denekamp,
Oranjestraat 21.

Stichting leergeld Dinkelland
Voor informatie en vragen en aanmelding voor Stichting Leergeld. info@leergelddinkelland.nl

Iedere laatste vrijdag van de maand,
09.00 tot 12.00 uur. Kulturhus Denekamp, Oranjestraat 21.

Gratis compost voor inwoners van de
gemeente Dinkelland op zaterdag 30 maart
De gemeente Dinkelland, Twence en ROVA nodigen de inwoners van
Dinkelland uit om gratis compost op te halen tijdens de landelijke
compostdag op zaterdag 30 maart. Met deze actie willen wij u bedanken voor uw inspanning om het groente-, fruit- en tuinafval (gft) goed
te scheiden! Alleen goed gescheiden gft-afval kan worden gerecycled
tot duurzame producten zoals groen gas en compost.
Wanneer en waar?
Op zaterdag 30 maart kunt u tussen 10.00 uur en 12.00 uur compost ophalen op de volgende locaties:
•
Voormalig gemeentewerf Denekamp, Hanzeweg 2 in Denekamp
•
Gemeentewerf Ootmarsum, De Koggelsteeg 2 in Ootmarsum
•
Sportpark De Echelpoel, Gunnerstraat 31 in Weerselo
Let op!
•
Deze actie geldt zolang de voorraad strekt, OP=OP!
•
Maximaal twee zakken compost per voertuig.

Redactie:
Gemeente Dinkelland,
Team Communicatie

U moet zich op de locatie kunnen identificeren als inwoner van de gemeente. Op www.rova.nl/compostdag staat alle informatie over de actie
vermeld.

De ambtelijke organisatie van
de gemeente Tubbergen en
Dinkelland werken samen onder
de naam:

Maak kans op een leuke attentie
U maakt bij het ophalen van de gratis compost kans op een leuke attentie.
Aan één van de compostzakken zit een Gouden Compostzegel. De speciale actiecode geeft recht op een Bloemenbon ter waarde van € 15,-.

De financiële voorwaarden van de gemeente
1. De kosten voor het kopen van een woning zijn niet hoger dan
€ 235.000,- (koopsom + standaard percentage van 6% voor bijkomende kosten);
2. Starterslening maximaal € 25.000,-;
3. Startersleningen worden alleen verstrekt voor zover het gemeentelijk
budget toereikend is;
4. De financiële toets gebeurt door (SVn).
Wijziging per 1 april 2019
Vanaf 1 april 2019 zijn papieren aanvraagsets niet meer geldig. Particulieren kunnen een lening bij SVn alleen nog digitaal aanvragen via de website
www.svn.nl
De procedure verloopt dan als volgt:
De procedure voor het aanvragen van een starterslening
1. De aanvrager meldt zich bij het organisatieonderdeel Fysieke Leefomgeving (team Wonen en Vastgoed) van de gemeente;
2. Aan de hand van een door de aanvrager ingevulde checklist, bepaalt
de gemeente of hij/zij aan de juiste criteria voor een starterslening voldoet;
3. Als aan de gemeentelijke voorwaarden wordt voldaan, bevestigt de
gemeente via een toewijzingsbrief aan de aanvrager of hij/zij kan aanvragen bij SVn
4. De aanvrager moet de toewijzingsbrief met de overige door SVn gevraagde documenten toevoegen tijdens het digitale aanvraagproces
bij SVn
5. De SVn toetst de aanvraag op basis van de voorwaarden van de gemeente en de Nationale Hyotheek Garantie en stuurt bij toewijzing aan
de aanvrager een offerte van SVn. Met deze offerte vraagt de aanvrager bij een andere geldverstrekker een eerste hypotheek aan;
6. De getekende offerte van de starterslening en de eerste hypotheek
worden door de aanvrager naar SVn gestuurd;
7. SVn maakt na ontvangst van de offertes de aktestukken op en verstuurt
deze naar de door de aanvrager opgegeven notaris. De aanvrager ontvangt daarover per mail bericht.
8. Een afwijzing na beoordeling van de aanvraagstukken gaat ook via SVn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ineke Luijerink of Ronnie
Nijhuis van het organisatieonderdeel Fysieke Leefomgeving (team Wonen
en Vastgoed), tel. 0541-854100.

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden: 1 geldbedrag, 1 jas
Verloren: 2 portemonnees, 1 fotocamera, 1 jas

Blijf op de hoogte van het nieuws uit Dinkelland!
Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram!
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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?
Denekamp, Sint Nicolaasplein
sponsorloop bij Koningsfeest op 27 april 2019

Officiële publicatie
Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de gemeenteraad
Op dinsdag 26 maart 2019 vergadert de raad in het gemeentehuis, Nicolaasplein 5 in Denekamp.
De vergadering begint om 19.30 uur. Wij nodigen u van harte uit om bij deze vergadering aanwezig te zijn. De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor iedereen ter
inzage in het gemeentehuis. Kunt u niet aanwezig zijn dan kunt u de vergadering ook volgen op
onze web-cam via https://gemeenteraad.dinkelland.nll.
Agenda
1.
Opening
Vaststelling agenda
2.
3.
Informatie vanuit het college
Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking
4.
5.
Vragenhalfuur
6.
Open debatronde
7.
Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 februari 2019
Vaststelling van de ingekomen stukkenlijst d.d. 12 maart 2019
8.
9.
Voorstel inzake toestemmingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Noaberkracht
10. Voorstel inzake suppletie aanvraag Bommenregeling Knollerveldweg Deurningen
11. Voorstel inzake gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Deurningerstraat 5
Weerselo en beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”
12. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Deurningen, Deurningerstraat 35 en 37”
13. Voorstel inzake vaststellen schuur voor schuur beleid, eerste herziening Dinkelland
14. Voorstel inzake vaststelling van het Strategisch Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan voor
Dinkelland (2019)
15. Voorstel inzake Meerjarenbeleidsplan Politie 2019-2022
16. Sluiting

Actualiteiten

Deurningen, Vliegveldstraat 4A

Boer'n Lentemarkt op 10 juni 2019

Oud Ootmarsum, Wittebergweg 9

KWF Lentewandeltocht op 28 april 2019

Rossum, Boschweg

Paasvuur op 21 april 2019

Rossum, route Thijplein,
Thijstraat, Boschweg

lampionoptocht op 21 april 2019

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
Aanvraag omgevingsvergunning
Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de zoge-naamde 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
Denekamp, Penninksbrugweg 16 het kappen van een eik
11-03-2019
Saasveld, Bornsestraat 26

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?
Denekamp, 't Goor
ontsteken paasvuur op 21 april 2019 en 12 april 2020
Denekamp, 't Goor

paasvuur op 21 april 2019

Lattrop-Breklenkamp, Breemorsweg 5

Concours Hippique Lattrop-Breklenkamp van 25 juni t/m 7
juli 2019

Ootmarsum, Grotestraat 2

standplaats voor verkoop van ijs van 1 april t/m 1 oktober
2019

Rossum, Boschweg kadastraal
bekend sectie R, nr. 1108

paasvuur op 21 april 2019

Rossum, Grotestraat 58 (weiland)

Kermix Rossum van 5 t/m 7 juli 2019

Weerselo, sectie D nummer 260

ontheffing stookverbod voor 2019 en 2020

het bouwen van een woning met inwoning
t.v.v. een bestaande woning

04-03-2019

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
Saasveld, Tipweg 5
het bouwen van een woning en het plaatsen 13-03-2019
van zonnepanelen en een warmtepomp
Rossum, Reuvenkamp 1 en 3

het bouwen van een twee-onder-eenkapwoning

11-03-2019

Verleende vergunning of ontheffing

Rossum, Tramweg 14A

het kappen van een eik

14-03-2019

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
Deurningen, Saterslostraat 10
ontheffing stookverbod voor 2019 en 2020 12-03-2019

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Lattrop-Breklenkamp, Brekkelerveldweg 2

ontheffing stookverbod voor 2019 en 2020

11-03-2019

Ootmarsum, Grotestraat 2

Geweigerd standplaatsvergunning voor de 12-03-2019
verkoop van ijs van 1 april t/m 1 oktober 2019

Rossum, Ensmanweg 4

ontheffing stookverbod voor 2019 en 2020

12-03-2019

Rossum, Ensmanweg 4

ontsteken paasvuur op 21 april 2019 en
12 april 2020

12-03-2019

Saasveld, Bornsestraat 43

Apresski Met Mie op 23 maart 2019

12-03-2019

Saasveld, Stempelsdijk 9

ontheffing stookverbod voor 2019 en 2020

11-03-2019

Weerselo, Akkerhuisweg 3

ontheffing stookverbod voor 2019 en 2020

12-03-2019

Weerselo, Beekdorpweg 6

ontheffing stookverbod voor 2019 en 2020

12-03-2019

Weerselo, Lemselosestraat 4

melding brandveiliggebruik bruiloft Megaparty 2019 op 12 april 2019

14-03-2019

Weerselo, schoolplein
St. Aloysiusschool, Sint Remigiusstraat 5

Koningsdag op 27 april 2019

14-03-2019

Kennisgeving meerjarenvergunning
Voor onderstaande, regelmatig terugkerende activiteit is indertijd een vergunning verleend voor

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen. Het betreft het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Saasveld, Holscherdijk 2
het uitbreiden van een varkensstal.
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.

Ruimtelijk beleid
Ontwerpbestemmingsplan “Postweg 22 en Bornsestraat
66”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerp-bestemmingsplan “Postweg 22 en Bornsestraat 66”.
Het ontwerp-bestemmingsplan maakt het bouwen van een tweetal schuren aan de Postweg 22
en Bornsestraat 66 en het gebruik als schildersbedrijf aan de Postweg 22 te Saasveld planologisch
mogelijk, in ruil voor de sloop van schuren aan de Langemaatsweg 9 te Geesteren.
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Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 22 maart t/m 2
mei 2019 voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden 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 ->
een plan bekijken -> bestemmingsplannen -> ID -> type dan: NL.IMRO.1774.BUIBPPOSTWEG22OW01.
De directe link hiernaar is: www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1774.BUIBPPOSTWEG22-OW01.
Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.dinkelland.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 11, 7590 AA Denekamp 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 dhr. R. Oude Moleman van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100.
Ook voor vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon contact opnemen.

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 vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. N. van Benthem van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Rechtsbescherming
Contactgegevens van de gemeente, ook voor het indienen van zienswijzen en bezwaarschriften: Adres: Nicolaasplein 5, 7591 MA Denekamp / Postbus 11, 7590 AA Denekamp.
Telefoon: 0541-854100 fax: 0541-854320 e-mail: info@dinkelland.nl.

Burgemeester en wethouders voornoemd

Vastgesteld bestemmingsplan “Laagsestraat 10,
Ootmarsum”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 26 februari 2019 heeft
vastgesteld:
het bestemmingsplan “Laagsestraat 10, Ootmarsum”.
Het bestemmingsplan maakt de bouw van een inpandige bedrijfswoning in het monumentale
bedrijfspand aan de Laagsestraat 10 mogelijk. Het woningcontingent is verkregen door in het
kader van het gemeentelijk Rood voor Rood beleid op de locatie Hamweg 4 te Albergen 913 m2
aan landschapsontsierende voormalige agrarisch bebouwing te slopen.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 22 maart t/m 3 mei 2019
ter inzage. U kunt het bestemmingsplan inzien tijdens de reguliere openingstijden 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.1774.OOTBPLAAGSESTR10-VG01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.dinkelland.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 die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig hun
zienswijze met betrekking tot het ontwerp voor dit bestemmingsplan bij de gemeenteraad
naar voren te brengen.
- belanghebbenden die het niet eens zijn met de door de raad aangebrachte wijzigingen, indien en voor zover het plan gewijzigd is vastgesteld.

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.

