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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

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.
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.

@Dinkellandinfo
gemeentedinkelland

facebook.com/
gemeente.dinkelland

Storingen openbare ruimte
Buiten kantooruren:
06-54975991

Ontbijtbijeenkomst energietransitie
Van intentie naar actie!
Dinkelland in samenwerking met de Energieke Regio
Noordoost Twente. Wij zijn er van overtuigd dat jij, met
Camping De Witte Berg
jouw organisatie, veel kunt
Wittebergweg 9
bereiken op het gebied van verduurzaming.
Oud Ootmarsum
Maar waar moet je, als gebouweigenaar,
beginnen? En welke financiële voordelen zijn
te behalen? De bijeenkomst laat jou op informele
Vrijdag 17 mei
en inspirerende wijze kennis maken met
Energieke Regio.

“Energietransitie, wat moet ik?
Wat zijn de wettelijke eisen? Samen of individueel?”

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.

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.

Ondernemer Laurens Heerdink vertelt wat hij in samenwerking met
de Energieke Regio heeft gedaan op het gebied van duurzaamheid en
wat hem dat oplevert.

Meld je aan per mail naar info@ernon.nl en vermeld hierin
je naam en het aantal personen.

Sociale kaart Dinkelland Tubbergen
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

(uitsluitend voor spoedeisende zaken)

Minder onderhoud en meer gemak in de tuin

Storingen rioolgemaal:
06-54933882

Wieden, maaien, schoffelen, spitten en snoeien. Tuinieren vraagt behoorlijk wat kracht en inspanning.

(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:

Vrijdag 17 mei 2019

07.30 uur ontvangst
met ontbijt
09.30 uur einde

* Onder voorbehoud van wijziging door vakanties e.d.

Spreekuur

Uitnodiging

Niets mis mee, want het is een prima manier om fit en vitaal te blijven. Maar het kan vaak met meer
gemak en met minder onderhoud.
Minder bukken bij tuinwerkzaamheden
Bij werken in de tuin kan het herhaaldelijk bukken, hurken en knielen behoorlijk zwaar zijn voor de rug en
knieën. Tuingereedschap met een lange steel kan veel van dit zware werk overnemen. Ook heel handig is een
kniel- en zitbankje voor extra steun. Tegenwoordig zijn er ook veel ergonomische tuingereedschappen
verkrijgbaar, daarmee hoeft u aanzienlijk minder kracht te zetten.
Hulp van de robotmaaier

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

Een handig hulpje in de tuin is de robotgrasmaaier. Deze robot maait voor u het gras en laadt zichzelf
vervolgens zelf weer op. De resten die de robotgrasmaaier achterlaat zijn zo klein dat deze niet opgeruimd
hoeven te worden. De kosten van een robotgrasmaaier zijn afhankelijk van de grootte van het gazon dat
gemaaid moet worden. De kosten liggen tussen de 500 en 3000 euro.

Redactie:
Gemeente Dinkelland,
Team Communicatie
De ambtelijke organisatie van
de gemeente Tubbergen en
Dinkelland werken samen onder
de naam:

Bekijk meer tips en voordelen op onze
nieuwe, persoonlijke webpagina:
dinkellandtubbergen.langzultuwonen.nl
Hier vindt u meer tips en adviezen om uw tuin
onderhoudsvriendelijker en veiliger te maken.

Goede mix verharding en beplanting
Met een goede mix tussen verharding en beplanting vraagt een tuin minder onderhoud. Kies liever
geen gevoelig bodembedekkers die veel aandacht nodig hebben. En zet de planten dicht bij elkaar
zodat ze een sluitend geheel vormen. Hierdoor krijgt onkruid minder kans. Als bukken niet meer zo
goed gaat, zijn verhoogde borders of plantenbakken een uitkomst.
Besteed aandacht aan veiligheid
Besteed aandacht aan het voorkomen van valpartijen en uitglijders. Ook voor buitentegels of
vlonders in de tuin kunt u antislip-coatings of tape krijgen. De coatings maken de grondoppervlakte
ruw waardoor u het risico op uitglijden beperkt.

De officiële publicatie van de gemeente Dinkelland, uitgave donderdag 9 mei 2019

Kent u iemand die een lintje verdient?
Bijna iedereen zal deze
vraag met 'ja' beantwoorden, want overal in Nederland zetten mensen zich
voor vele doelen in. Vaak
zonder eigenbelang, in alle
bescheidenheid. Vindt u
dat iemand in de gemeente
Dinkelland een lintje verdient? Dan kunt u hem /
haar daarvoor voordragen.
Mensen met bijzondere
verdiensten vormen samen
het cement van de samenleving. Met z'n allen kunnen we ervoor zorgen dat
zij in aanmerking komen
voor een onderscheiding. Dat is geen eenvoudige opgave. Maar wel een uitdaging die
het waard is aan te gaan.
Wilt u iemand aanmelden voor een Koninklijke Onderscheiding?
Neemt u dan contact op met het bestuurssecretariaat: (0541) 854 100. Zij kunnen u
informeren of de persoon die u voor wilt dragen in aanmerking komt voor een onderscheiding. Zo voorkomt u teleurstellingen en weet u zeker dat het verzoek op de juiste
manier in behandeling wordt genomen. Voordrachten voor Lintjesregen 2020 moeten
uiterlijk 1 juni 2019 bij de gemeente binnen zijn.
Is de uitreiking voor een tussentijdse gelegenheid? Dan moet uw voorstel minimaal zes
maanden voor de geplande datum van de uitreiking, worden aangeleverd. Voor meer
informatie: www.lintjes.nl.

Fatale aanrijdingen met reeën naderen
voorjaarspiek

Als in het voorjaar de groepen reeën uiteengaan, zoeken ze een plekje om in
kleinere aantallen te leven. Eerst worden de jonge reebokken verstoten en
later in het voorjaar ook de jonge reegeiten. Zij moeten dan voor zichzelf een
leefgebied gaan zoeken. Daarbij steken ze geregeld wegen over, vooral in de
schemerperiodes of de nacht.
Om die reden zien we in april en mei altijd een piek in het aantal fatale aanrijdingen
met reeën. Onderstaande cijfers gelden alleen al voor de regio Twente.
2018: vanaf 1 januari tot en met 31 december, 623 reeën, 3 wilde zwijnen en
15 dassen.
2019: vanaf 1 januari tot eind april, 225 reeën 3 wilde zwijnen en 5 dassen.
Wat u moet doen bij een aanrijding
U kunt de kans op een aanrijding verkleinen door op de provinciale wegen uw snelheid
te verlagen naar 60 kilometer per uur en door 's avonds met grootlicht te rijden als er
geen tegenliggers zijn. Maar soms is een aanrijding niet te voorkomen. Wat moet u dan
doen?
Het is strafbaar om door te rijden. Rem af, wees waakzaam voor nóg een overstekende
ree en zoek een veilige plaats om te parkeren naast de weg. Laat stadslicht en achterlicht branden, terwijl u eventuele andere inzittenden laat uitstappen die in de berm
moeten wachten. Zoek de aangereden ree op, maar raak het nooit aan. Ook als het
dier kermt van de pijn en u bevoegd jager bent en over een wapen beschikt, mag u het
niet dood maken. Bepaal uw locatie aan de hand van wegnummers, hectometerpaaltjes
of bebouwing. Bel de politie op 0900-8844, geef uw locatie door en vertel wat er is gebeurd en hoe de aangereden ree eraan toe is. Wacht op de politie of faunabeheerder.
Als de aangereden ree is gevlucht, moet u het dier niet achtervolgen; de faunabeheerder kan het met een speciaal hiervoor getrainde hond opsporen.

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden: niets
Verloren:
1 Zwarte plastic tas met inhoud

Wegwerkzaamheden in de gemeente Dinkelland
half mei 2019

Vanaf 1 april tot ongeveer 1 december 2019 gaat Strukton Civiel Noord & Oost (voorheen
genaamd Reef Infra) in opdracht van de gemeente onderhoudswerkzaamheden uitvoeren
aan verschillende wegen in de gemeente. In verband met de werkzaamheden en de verkeersveiligheid worden deze wegen tijdelijk afgesloten voor het doorgaande verkeer. De
onderhoudsaannemer informeert de aanwonenden en bedrijven voor het begin van de
werkzaamheden.
Op onze website vindt u een interactieve kaart waar de actuele wegwerkzaamheden van
Strukton op staan.
Denekamp – De Borghert en Lattropperstraat
Wegvak:
Tussen de rotonde Ootmarsumsestraat en de Brandehofweg (Kanaal AlmeloNordhorn)
Planning:
14 mei t/m 16 mei

Officiële publicatie
Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de Commissie Sociaal
Domein en Bestuur
Op dinsdag 14 mei 2019 om 19.30 uur vergadert de Algemene raadscommissie in het gemeentehuis, Nicolaasplein 5 in Denekamp. De commissie bereidt de maandelijkse raadsvergadering
voor en verzamelt alle informatie die de raad nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. De
agenda is hieronder vermeld en staat ook op https://gemeenteraad.dinkelland.nl.
De vergadering is openbaar en er is spreekrecht voor het publiek. Als u daar gebruik van wil
maken, meldt dit dan voorafgaand aan de vergadering bij de voorzitter van de commissie of bij
de griffier de heer O.J.R.J. Huitema. U kunt de vergadering ook volgen op onze webcam via
https://gemeenteraad.dinkelland.nl.
Agenda
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Informatie vanuit het college
Het college en de leden van het college krijgen de gelegenheid kort het woord te voeren om te
kunnen voldoen aan hun actieve informatieplicht.
Portefeuille: burgemeester Joosten, wethouder Duursma
4. Rondvraag
Tijdens de rondvraag mag iedere fractie over maximaal twee onderwerpen vragen stellen. Per
onderwerp mogen maximaal drie vragen worden gesteld. Het onderwerp en de daarbij te stellen
vragen dienen uiterlijk 10 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier te worden gemeld.
Portefeuille: burgemeester Joosten, wethouder Duursma
5. Voorstel inzake kennisnemen van de Jaarrekening Noaberkracht 2018
Het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen heeft ingestemd met de jaarstukken 2018. Conform de geldende procedure van de Gemeenschappelijke
regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld

Bereikbaar: Op 15 mei zijn de aanliggende percelen aan de Lattropperstraat (van de
Brandehofweg tot aan de windmolen) tijdens werkuren niet bereikbaar.
Op 16 mei zijn de aanliggende percelen van de Lattropperstraat (van de
windmolen tot aan de Churchillstraat) en van de Borghert tijdens werkuren
niet bereikbaar.
Het plateau op de kruising met de Churchillstraat blijft toegankelijk voor
verkeer van Churchillstraat richting de Knik
Denekamp
Wegvak:
Planning:
Bereikbaar:

– Achterom
Tussen Krabbendijk en Sombeekweg
14 mei t/m 29 mei
Op 16 en 21 mei zijn de aanliggende percelen niet bereikbaar.

Denekamp – Ootmarsumsestraat
Wegvak:
Tussen de rotonde Singravenstaat en de Oranjestraat met uitzondering van
de kruising met de Hopmanstraat
Planning:
20 en 21 mei
Bereikbaar: Op 21 mei zijn de aanliggende percelen niet bereikbaar.

zijn zienswijze te geven op de voorlopige jaarrekening en het bestemmingsvoorstel.
Portefeuille: wethouder Blokhuis (t.v.v. burgemeester Joosten)
6. Voorstel inzake kennisnemen van de begroting 2020 Bedrijfsvoeringsorganisatie
Noaberkracht
Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen heeft ingestemd met de programmabegroting 2020. De raden van de deelnemende gemeenten Dinkelland
en Tubbergen worden in de gelegenheid gesteld hierop desgewenst zienswijzen naar voren te
brengen.
Portefeuille: wethouder Blokhuis (t.v.v. burgemeester Joosten)
7. Voorstel inzake in te stemmen met de statutenwijziging Stichting Consent
In de statuten van de Stichting Consent is een bepaling opgenomen dat leden van de Raad van
Toezicht van de stichting niet ouder mogen zijn dan 71 jaar. Het bestuur van de stichting is van
mening dat zo’n leeftijdsbepaling in de hui-dige tijd niet meer passend is. Voor een statutenwijziging is instemming van de gemeenteraden van Enschede, Dinkelland, Oldenzaal en Losser
noodzakelijk.
Portefeuille: wethouder Duursma
8. Raadsbrief 2019-15 beantwoording vragen PvdA-fractie inzake molen Oude Hengel
Ootmarsum
De PvdA-fractie heeft verzocht deze raadsbrief te agenderen voor een raads-commissie.
Portefeuille: wethouder Duursma
9. Sluiting

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?
Denekamp, feestterrein achter
Zomerfestival van 5 t/m 7 juli 2019
Oldenzaalsestraat 49
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Ootmarsum, centrum

Kunsten op straat op 29 september 2019

Ootmarsum, visvijver nabij
Wildehof 2

Nieuwjaarsduik op 1 januari 2020

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
loterij op 30 mei 2019
01-05-2019
Deurningen, dorpskern
Deurningen, Sniedersveldweg
kadastraal bekend gemeente
Weerselo, sectie X nr. 73

ontheffing stookverbod voor 2019 en
2020

29-04-2019

Lattrop-Breklenkamp,
Disseroltweg 9 CLUB

Lattrop en Breklenkamp Pakt Oet op
14 juli 2019. Het betreft een vergunning
die voor een periode van 5 jaar is verleend.

06-05-2019

Ootmarsum, Commanderieplein 2

Twents Songfestival op 30 juni 2019. Het
betreft een vergunning die voor een
periode van 5 jaar is verleend.

06-05-2019

Uitschrijving uit de basisregistratie personen
Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 2.22 van de Wet basisregistratie personen iemand uitschrijven uit de gemeentelijke basisregistratie personen, als blijkt dat iemand
niet meer woont op het adres waar hij/zij is geregistreerd.
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.
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande persoon (personen) uitgeschreven uit de
Basisregistratie personen. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij het gemeentebestuur. Dat kan gedurende 6 weken na deze bekendmaking. Het betreft:
Voorletter(s)
Geboren
Adres van registratie
Uitschrijving
per:
en naam
G.H. Engbersen
10-02-1945
Grotestraat 32A Rossum
06-03-2019

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 zogenaamde reguliere
voorbereidingsprocedure. Er moet in principe binnen 8 weken op de aanvraag worden beslist.
Van de ontvangst van een aanvraag moet open-baar 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, Korenmorsweg 6
het bouwen van een woonhuis
01-05-2019
Deurningen, Gammelkeresweg
8, 8A

het kappen van 3 eiken

01-05-2019

Lattrop-Breklenkamp, Brekkelerveldweg in sectie L nr. 271

het realiseren van een uitrit

24-04-2019

Ootmarsum, Commanderieplein 2

het bouwen van een brug ter vervanging van een bestaande brug

26-04-2019

het bouwen van een laadkuil, sluis en
een broodhok

07-03-2019

Ootmarsum, Ganzenmarkt 17 en 19 het bouwen van een aanbouw aan de
woning

29-04-2019

Ootmarsum, Denekamperstraat
kadastraal bekend sectie A,
nr. 4167

Rossum, Haarstraat kadastraal
bekend gemeente Weerselo
sectie Q, nr. 703 en 704

het aanleggen van een kikkerpoel

25-04-2019

Saasveld, Holscherdijk 2

het uitbreiden van een vleesvarkensstal

30-04-2019

Weerselo, Bijenlaan 18

het verplaatsen van een oprit

27-04-2019

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
Denekamp, de Kerkuil 124
het bouwen van een schuur met een
02-05-2019
overkapping
Denekamp, Nordhornsestraat 234A het verbouwen van een pand
03-05-2019
Denekamp, Prins Bernhardstraat 23 het herbouwen van een schuur en het
uitbreiden van een badkamer op de eerste
verdieping

30-04-2019

Lattrop-Breklenkamp, Bergvennenweg 13

het verbouwen en uitbreiden van een
woning

30-04-2019

Nutter, Wittebergweg 18-h42

het bouwen van een recreatiewoning
ter vervanging van bestaande recreatiewoning

03-05-2019

Ootmarsum, Denekamperstraat 73 het plaatsen van een gevelreclame en
een reclamezuil

01-05-2019

Ootmarsum, Villapark 3

het bouwen van een aanbouw aan een
woonhuis

29-04-2019

Tilligte, Kerkepad 18

het bouwen van een woonhuis

01-05-2019

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.
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 bestuurs
rechter.
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.

