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Groep 8 van Meander op excursie:
debatteren in het gemeentehuis

De stelling luidde: De vijver naast de school moet toeristisch gemaakt worden. Toen
werd het debat voor 5 minuten geschorst, iedereen werd geholpen met het bedenken van argumenten. Toen kon het debat beginnen:

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

Jong geleerd is oud gedaan. Dat geldt ook voor de gemeentepolitiek.
Daarom zijn basisscholen in de gemeente Dinkelland uitgenodigd in het
gemeentehuis om daar in de praktijk te leren hoe de lokale democratie
in werkt. De leerlingen gaan aan de slag als gemeenteraad, wethouder
en pers. Op woensdag 19 juni bezocht groep 8 van de Meander uit Ootmarsum de raadzaal. De ‘journalisten’ van de klas maakten hierover het
volgende verslag:
“Wij zijn met groep 8a naar het gemeentehuis geweest. Eerst gingen we de grote
zaal in, daar mochten we een plekje uitzoeken. De locoburgemeester stelde zichzelf
voor, een locoburgemeester is een soort 2e burgemeester die het werk van de echte
burgemeester voor even over neemt als hij er niet is.

@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

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

tweede over een burgemeester, de derde over de wethouder en de vierde over de
griffier.

Toen werden de wethouders gekozen, dat werden Teun Lentferink en Wes Kerkhof
Jonkman. Daarna werd de pers gekozen, dat werden Vicky Schuiling en Loes Veelers. De kinderen die geen wethouder of pers werden, werden voor- of tegenpartij.
Toen kregen we vier filmpjes te zien. De eerste ging over de gemeenteraad, de

De burgemeester zei de stelling: “De vijver naast de school moet toeristisch worden
gemaakt.” De wethouders Teun Lentferink en Wes Kerkhof Jonkman begonnen het
gesprek zij vertelden de volgende ideeën: waterattracties voor €1,- in de vijver, klimbos en bankjes. Toen kregen de tegenstanders direct het woord zij vertelden: “Als
er meer mensen zijn komt er ook veel meer afval in de natuur en is het slecht voor
het milieu.” Zij vonden ook dat alle ideeën ook op het zwembad de Kuiperberg kon.
Toen kregen de voorstanders het woord en zei vertelden: “Meer kinderen gaan naar
buiten en zitten niet de hele tijd achter de computer. En er komen dan ook meer
toeristen dus meer geld voor Ootmarsum.” De wethouders waren het helemaal
eens met de voorstanders zij vonden het ook een goed idee dat er meer toeristen
komen en meer geld voor Ootmarsum. En alle attracties konden niet in het zwembad anders zouden mensen daar last van krijgen. Ook is er in de vijver veel ruimte
vonden de wethouders. Na de wethouders kregen de tegenstanders het woord. Zij
vonden dat er genoeg andere speeltuintjes waren voor de toeristen en als kinderen
in dat vieze water vielen vonden ze het direct niet meer leuk. Ook vonden de tegenstanders dat het teveel geld kost en dat ze het net zo goed in het zwembad konden
investeren. Na de tegenstanders kwamen de voorstanders weer. Ze zeiden dat je
het geld echt wel zou terugverdienen en er zouden ook sponsoren kunnen komen.
Ook kun je in het zwembad en in de vijver investeren. De tegenstanders kregen weer
het woord. Zij vonden de plek veel minder populair. “Bij de vijver is het te saai!”, zeiden de voorstanders. De wethouders gingen toen ter woord. De vijver is een mooie
locatie omdat het dicht bij de stad is maar ze vonden wel dat het zwembad minder
gevaarlijk is. De tegenstanders kregen weer het woord: “Waarom zou je in een natuurgebied investeren terwijl het ook in het zwembad kan?” De wethouders kregen
weer het woord: “Maar er kan toch ook een sponsorloop worden georganiseerd
dan kan er in het zwembad en in de vijver worden geïnvesteerd.” De tegenstanders
kregen het woord: “De kuiperberg is een veel mooiere plek dus je kan ook alles op
het zwembad richtten.” De voorstanders kregen nog even het woord: “Het is veel
beter voor Ootmarsum want er kan ook nieuw werk van komen.”
Als laatst werd er gestemd. Wie was voor en wie was tegen. “Wie is er voor het plan
om de vijver naast school toeristisch te maken?”, vroeg de locoburgemeester. 1, 2,
3 … 17 stemmen waren voor. “En wie is er tegen?”, vroeg de locoburgemeester. 1,
2, 3, 4 ... 4 stemmen tegen. “Dat betekent dat voor heeft gewonnen”, zei hij toen.
Uiteindelijk vond iedereen het leuk, vooral om door de microfoon te spreken. We
gaven de locoburgemeester een hand en gingen weer naar school.”
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Laatste keer afzwemmen huidige
wedstrijdbad Dorper Esch

Wil jij deze zomer kamperen?
Zet dan jouw handtekening onder de spelregels!

Zaterdag 22 juni is was voor veel jongens en meisjes in de gemeente Dinkelland een
spannende dag: afzwemmen voor diploma A, B en C in het sport- en zwemcomplex
Dorper Esch. Het was de allerlaatste keer dat er werd afgezwommen in het huidige
wedstrijdbad; extra bijzonder dus.

Als afsluiting van het schooljaar wordt aan het begin van de vakantie heel wat afgekampeerd in de gemeente Dinkelland. Vaak in een tent die wordt opgezet op eigen
grond of bij een (bekende) grondeigenaar uit de gemeente. Deze jarenlange traditie
wil het college van de gemeente Dinkelland graag in stand houden, maar het moet natuurlijk ook leuk blijven. Daarom verzoekt zij de jonge kampeerders eerst de spelregels
te ondertekenen, voordat er gekampeerd kan worden.

Na deze zaterdag gaat de stop eruit en wordt het huidige wedstrijdbad afgebroken. De bouw
van het nieuwe wedstrijdbad is al in een vergevorderd stadium en wordt naar verwachting
in september in gebruik genomen.
Het warme bad blijft wel gewoon open voor bezoekers.

De spelregels voor kamperen zijn opgesteld naar aanleiding van de bijeenkomst op maandag
24 juni 2019. Burgemeester Joosten nodigde die avond kampeerders, ouders en grondeigenaren van de kampeerplek uit om samen in gesprek te gaan over de kampeerfeesten. Met
elkaar hebben zij een aantal spelregels opgesteld, die verschillende partijen moeten ondertekenen, voordat jongeren kunnen kamperen.
Kom de spelregels vanaf 26 juni ondertekenen!
Vanaf woensdag 26 juni om 12.00 uur liggen de spelregels klaar bij de receptie van het gemeentehuis in Dinkelland. Ook zijn ze te downloaden op onze website
www.dinkelland.nl/kampeerfeesten. De spelregels moeten worden ondertekend door zowel
een vertegenwoordiger van de kampeergroep, als twee van hun ouders (contactouder) en
de gemeente. De spelregels moeten voor aanvang van het kampeerfeest weer worden ingeleverd bij de receptie in het gemeentehuis van Dinkelland.

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden: Verloren:

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.

1 trouwring, 1 hondenriem, 1 armband, 1 handtas met inhoud, 1 zonnebril

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

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.socialekaartdinkellandtubbergen.nl

Officiële publicatie
Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de Commissie Omgeving &
Economie
Op maandag 1 juli 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: wethouder Brand, wethouder Blokhuis
4. Presentatie stand van zaken Omgevingswet
In een eerdere bijeenkomst is de aanpak voor het opstellen van de Omgevingsvisie gepresenteerd. In deze presentatie wordt aangegeven hoe de input van de deze sessie is verwerkt en wat
de definitieve aanpak wordt.
Portefeuille: wethouder Brand
5. 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: wethouder Brand, wethouder Blokhuis
6. Spreekrecht zienswijzen bestemmingsplanprocedures
Burgers die een zienswijze tegen een ontwerp-bestemmingsplan hebben ingediend, kunnen bij
dit onderwerp gebruik maken van spreekrecht.
7. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Nosseltweg 25A en
Lattropperstraat 57”
Het bestemmingsplan voorziet, in het kader van het Schuur voor Schuur beleid, in de sloop van
een schuur met asbesthoudende golfplaten van 30 m2 op de locatie Lattropperstraat 57 te Denekamp. In ruil voor deze sloop wordt aan de Nosseltweg 25A te Denekamp een extra oppervlakte van 30 m2 aan schuren toegestaan.

Portefeuille: wethouder Brand
8. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Bornsestraat 58
Saasveld”
Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding van het bedrijfsperceel mogelijk en zorgt voor vergroting van de bouwmogelijkheden. Ter compensatie van de uitbreidingsmogelijkheden voor
het bestaande installatiebedrijf wordt een investering in ruimtelijke kwaliteit gedaan conform
het beleid Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO).
Portefeuille: wethouder Brand
9. Voorstel inzake gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Diepemorsweg 8 Weerselo (Zuiveringsinstallatie Vitens)”
Het bestemmingsplan maakt het middels toepassing van het beleid Kwaliteits-impuls Groene
Omgeving (KGO) mogelijk om de verouderde zuiverinstallaties te vernieuwen en uit te breiden
met installaties om de hardheid van het water te verlagen.
Portefeuille: wethouder Brand
10. Sluiting

Openbare vergadering van de Commissie Sociaal
Domein en Bestuur
Op dinsdag 2 juli 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 ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst Twente
De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente heeft conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling haar ontwerp-begroting 2020 aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt de gelegenheid geboden om hun wensen en
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bedenkingen, middels een zienswijze, te uiten. Het college stelt voor een zienswijze in te dienen
op de ontwerpbegroting 2020 vanwege het ontbreken van een onderbouwing van de noodzaak
van de opgenomen uitbreiding van 1 fte formatieve ruimte voor overhead.
Portefeuille: burgemeester Joosten
6. Voorstel inzake vaststellen Perspectiefnota 2020 (incl. 1e Programmajournaal 2019)
Het eerste Programmajournaal 2019 vormt, samen met de uitkomsten van de jaarverantwoording
2018, de opstap voor de Perspectiefnota 2020. Reden waarom het eerste Programmajournaal
2019 onderdeel uitmaakt van de Perspectiefnota 2020. De Perspectiefnota 2020 is de aftrap van
de nieuwe P&C-cyclus om te komen tot een begroting 2020 incl. de meerjarenbegroting. Bij de
Perspectiefnota stelt de gemeenteraad de kaders vast waarbinnen de begroting voor het nieuwe
jaar moet worden uitgewerkt.
Portefeuille: wethouder Blokhuis
7. Sluiting

Actualiteiten

Weerselo, Erve Spikkert kavel 28

het bouwen van een woning

13-06-2019

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:
Project
Verzonden
Waar?
Denekamp, Brandlichterweg 47A
het verbouwen en uitbreiden van een woning 18-06-2019

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, Zoekeweg 3
ontheffing stookverbod voor 2019 en 2020

Geweigerde omgevingsvergunning

Verleende vergunning of ontheffing

Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure een omgevingsvergunning geweigerd. Tegen deze weigering kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Een
bezwaarschrift moet worden ingediend binnen 6 weken, ingaande de dag na verzending aan de
aanvrager van het besluit tot weigering.
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning geweigerd voor:
Waar?
Project
Verzonden
Deurningen, Gammelkereshet kappen van 3 eiken
20-06-2019
weg 8, 8A

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
Denekamp, Zoekeweg 3
ontheffing stookverbod voor 2019 en 2020 20-06-2019

RECTIFICATIE - Omgevingsvergunningen; besluit intrekking of wijziging, reguliere voorbereidingsprocedure

Tilligte, terrein naast Kerkweg 5

Deurningen, Gammelkerstraat 2

Dorpsfeest Tilligte van 20 t/m 22 september 2019

ontheffing stookverbod voor 2019 en 2020

20-06-2019

Lattrop-Breklenkamp, Dorpsstraat 7 Jongkindloop op 20 oktober 2019. Het betreft 18-06-2019
(startpunt)
een vergunning die voor een periode van
5 jaar is verleend.
Weerselo, Het Stift 15

Stift International Music Festival op 25
augustus 2019. Het betreft een vergunning
die voor een periode van 5 jaar is verleend.

19-06-2019

Dit is een rectificatie van de publicatie van 20-06-2019, daarin stond het huisnummer onjuist vermeld. Burgemeester en wethouders hebben besloten om een of meer omgevingsvergunningen
in te trekken of te wijzigen. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Dat kan gedurende 6 weken na verzending aan de geadresseerde van
het intrekkings- of wijzigingsbesluit. 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. Het gaat om:
Waar?
Project
Verzonden
Oud Ootmarsum, De Mors 69
het bouwen van een winstation, 11
14-06-2019
november 2003.

Kennisgeving meerjarenvergunning
Voor onderstaande, regelmatig terugkerende activiteit is indertijd een vergunning verleend voor
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, parkeerplaats
missietent tijdens de najaarskermis van 11 t/m 16 septemOldenzaalsestraat 12
ber 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 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, Lattropperstraat 69
het uitbreiden van een ligboxenstal
07-06-2019
Lattrop-Breklenkamp, Frensdorferweg 23D

het bouwen van een woning

09-05-2019

Ootmarsum, Villapark 17

het wijzigen van de achtergevel van een
vrijstaande woning

17-06-2019

Ootmarsum, Winhofflaan 2

het bouwen van rustruimte

17-06-2019

Rossum, Everlostraat 25

het bouwen van een opslaghal

05-06-2019

Saasveld, Bornsestraat 35

het bouwen van een bedrijfshal t.v.v. een
berging en bedrijfspand

29-05-2019

Meldingen besluit lozingen buiten inrichtingen (Bodemenergiesystemen)
Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of
het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een melding van de activiteiten.
Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot open bodemenergiesystemen wel nog
zogenoemde “maatwerkvoorschriften” vaststellen. Een melding is ingediend voor :
Plaats, adres
Betreft:
Maatwerk?
Oud Ootmarsum, Laagsestraat 64A het aanleggen van een gesloten
Nee
bodemenergiesysteem

Meldingen artikel 10.52 Wet milieubeheer
(mobiele puinbreekinstallatie)
Ter voldoening aan artikel 10.52 van de Wet milieubeheer (Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval) zijn een of meer meldingen ingediend voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval.
Deze kennisgeving is alleen informatief. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk. Het betreft een
melding voor:
Plaats, adres
Wanneer:
Denekamp, Molendijk 14
in de periode van 15 juli tot 25 augustus 2019 gedurende
maximaal 3 werkdagen
Deurningen, Vliegveldstraat 4A

in de periode van 8 juli t/m 30 september 2019 gedurende
maximaal 3 werkdagen

Nutter, Wittebergweg 21

In de periode van 5 t/m 11 juli 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
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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.

