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Gemeente Dinkelland
Nicolaasplein 5
Postbus 11, 7590 AA Denekamp
t. (0541) 854100
f. (0541) 854320
e. info@dinkelland.nl
i. www.dinkelland.nl

Telefonisch bereikbaar:
ma t/m do: 08.30 - 17.00 uur
Vrij: 08.30 - 12.30 uur
Openingstijden burgerzaken:
Ma: 08:30-11.00 uur (op afspraak)
Di: 08.30-12.30 uur (op afspraak)
14.00-17.00 uur (op afspraak)
17.00-19.30 uur (vrije inloop)
Wo: 08.30-12.30 uur (vrije inloop)
Do: 08.30-12.30 uur (vrije inloop)
14.00-16.30 uur (op afspraak)
Vrij: 08.30-11.00 uur (op afspraak)

Reclamebeleid; wat zijn de regels?
Heeft u een onderneming of organiseert u een evenement? Dan wilt u graag dat
anderen dat weten. Dat is niet meer dan logisch. Aan de andere kant maken al
die uithandborden en lichtbakken aan gebouwen, aankondigingen van evenementen in weilanden of sandwichborden aan lantaarnpalen het landschap er
niet mooier op. Daarom hebben we regels opgesteld, die duidelijkheid geven
over wat wel en niet mag. De complete beleidsregels vindt u terug in de welstandsnota.
Permanente reclameobjecten
Voor veel reclameobjecten die met een constructie in de grond of aan een gebouw zijn bevestigd, is een omgevingsvergunning nodig. Er wordt een omgevingsvergunning verleend als de aanvraag onder meer in overeenstemming is
met de criteria opgenomen in de welstandnota. Sommige reclame-objecten kunnen vergunningvrij geplaatst worden. Als u wilt weten of uw reclameobject
vergunningvrij is, kunt u het beste contact opnemen met het team Wabo van
de gemeente.
Tijdelijke reclameobjecten
Tijdelijke reclameobjecten zijn onder bepaalde voorwaarden toegestaan. In het
schema hieronder leest u waaraan deze objecten moeten voldoen.

Voorwaarden per reclameobject
Affichedisplays
- Volgens de overeenkomst met de gemeente
Evenemententerrein
- Reclameobjecten niet eerder plaatsen dan 21 dagen voor aanvang en
uiterlijk 2 dagen na afloop van het evenement verwijderen
- Aankondigingsborden: uitsluitend op het evenemententerrein, zonder
verlichting
- Banieren, vlaggen, etc.: op het evenemententerrein zonder beperkingen
- Buiten het evenemententerrein uitsluitend een logo of aankondiging van
het evenement (bescheiden uitgevoerd)
@Dinkellandinfo
gemeentedinkelland

facebook.com/
gemeente.dinkelland

Bouwborden
- Logisch en niet hinderlijk geplaatst bij het bouwterrein, alleen 6 weken
voor aanvang en tijdens de bouwperiode
Seizoensgebonden producten en diensten
- Alleen in het betreffende seizoen
- Maximaal 4 per erf
- Oppervlakte maximaal 0,5 m2 per bord.
* Voor ideële reclame (bijvoorbeeld een goed doel, wij gaan weer naar school-campagne)
gelden andere regels

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

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

Wat mag wel en wat mag niet?
1. Spandoeken of andere reclameobjecten die permanent zijn geplaatst,
worden gezien als een bouwwerk. Hiervoor is een vergunning nodig. Voor
een bouwwerk wordt alleen een vergunning verleend wanneer deze op het
terrein van het bedrijf staat en dus een relatie heeft met de omgeving.
2. Aankondigingsborden of spandoeken van een evenement mogen uitsluitend op het evenemententerrein zelf staan/hangen en zijn niet eerder dan
21 dagen van tevoren toegestaan.

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:

Hier kunt u de welstandsnota vinden
De regels voor reclameobjecten zijn opgenomen in de welstandsnota. Deze staat
op de site www.dinkelland.nl/welstandsnota. Klik op de link ‘welstandsnota’ om
een kaart van de gemeente te openen. Door op een locatie te klikken of deze te
zoeken via de zoekbalk, opent een pop-upscherm. Klik op de desbetreffende link
in de pop-up voor de regels of meer informatie.

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

Zeker zijn? Neem contact met ons op!
Als u er zeker van wilt zijn dat u uw reclameobject mag plaatsen, neemt u vooraf
contact op met de gemeente via de telefoon 0541-854100 of per mail
info@dinkelland.nl.

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

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden: jasje
Verloren: fiets, portemonnee

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

Wegwerkzaamheden Weerselo
Deze zomer wordt aan de weg gewerkt in Weerselo. In juli is de voorrangssituatie gewijzigd aan de Haarstraat en Bornsestraat en in september starten de werkzaamheden aan de Bisschopstraat.
Bornsestraat en Haarstraat
De gemeente Dinkelland heeft de kruispunten in de Haarstraat en Bornsestraat in Weerselo aangepast, zodat hier de standaard voorrangsregels
voor 60km/u wegen gaan gelden. Op alle kruisingen wordt een afwijkende kleur op het wegdek aangebracht. Hierdoor zijn de kruisingen beter
te herkennen en wordt de gelijkwaardigheid van de wegen benadrukt.
Waar een plateau (drempel) ligt wordt deze van een andere kleur voorzien.
Dit betekent dat bestuurders van rechts voorrang hebben.
Deze week wordt de wegmarkering nog aangebracht en daarmee zijn de
werkzaamheden aan beide kruispunten afgerond. Na afronding van de
werkzaamheden plaatsen wij gele borden, om de weggebruiker te wijzen
op de gewijzigde voorrangssituatie.
Bisschopstraat
Na meerdere overlegsessies met verschillende belangengroepen is een
ontwerp opgesteld voor aanpassingen van de oversteek Bisschopstraat
bij de Plus supermarkt en bij café restaurant Van Olffen. Hierover zijn vertegenwoordigers uit het dorp, de provincie en de gemeente het eens geworden. Deze aanpassingen leiden tot een veiliger en makkelijkere
oversteek van de Bisschopstraat. Passend bij het centrumplan van Weerselo.
Wanneer wordt het aangepast
De werkzaamheden staan gepland vanaf 26 augustus 2019 en nemen
7 weken in beslag. Gedurende de werkzaamheden is van 9 september tot
en met 11 oktober 2019 de Bisschopstraat ter plaatse van de kruising met
de Beltstraat tot en met De Aanleg gestremd voor doorgaand verkeer. Lokaal verkeer wordt ter plekke omgeleid en doorgaand verkeer wordt vanaf
de A1 en vanuit, Oldenzaal, Tubbergen en Almelo omgeleid via het provinciaal wegennet. Voor de lijnbus van Syntus is een uitzondering gemaakt en deze rijdt onder begeleiding van verkeersregelaars wel via de
Bisschopstraat.
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Officiële publicatie
Actualiteiten

Tilligte

Op 14 augustus 2019 worden de Damweg, Hunenborgseweg en
Hooimatenweg afgesloten voor al het verkeer in verband met de
KemVeldloop.

Tilligte

Op 17 augustus 2019 van 08.00 uur tot 21.00 uur zijn de Huttenweg,
een gedeelte van de Ottershagenweg, de Wiemselweg, de Beusenkolkweg, de Hunenborgseweg, de Hooimatenweg en de Damweg
afgesloten voor al het verkeer in verband met de kloatscheetersmarathon.

Tilligte

Op 31 augustus en 1 september 2019 wordt aan de Langkampweg
eennrichtingsverkeer ingesteld. Ook wordt het parkeren aan de Westenveldweg, Langkampweg en een gedeelte van de Schoolstraat
verboden in verband met het Twents Oldtimer Festival.

Ootmarsum

Het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan
de Westwal in Ootmarsum.

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, Nicolaasplein
najaarskermis met paarden- en ponymarkt en
en omgeving
rommelmarkt van 13 tot en met 15 september 2019
Denekamp, Lange Voor

Koningsfeest van 24 tot en met 27 april 2020

Ootmarsum, Kapelstraat/Westwal

parkeervergunning

Rossum, Tramweg 2

Livemuziek Boeren Bistro 't Peuleke op
20 september 2019

Weerselo, Mertenshof 1

E- mailservice en app “Berichten over uw buurt”

hijskraanwerkzaamheden t.b.v. het plaatsen van een
zorgunit op 27 augustus 2019

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
Denekamp, kruising Kanaalweg/
Autorodeo Denekamp op 25,
16-07-2019
Schotbroekweg
31 augustus en 1 september 2019

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

Denekamp, Stroothuizerweg 37

Vliegerfeest van 27 tot en met
29 september 2019

17-07-2019

Ootmarsum, Ganzenmarkt

Parkeervergunning

19-07-2019

Aanvraag omgevingsvergunning

Ootmarsum, centrum

Kunst in Ootmarsum van 23 tot
en met 25 augustus 2019. Het betreft
een vergunning die voor een periode
van vijf jaar is verleend.

15-07-2019

Deurningen, Deurningerstraat 20

Fancy Fair Feesten van 26 tot en
met 29 juli 2019

17-07-2019

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
Ootmarsum, Oldenzaalse
het bouwen van een overkapping en een
15-07-2019
straat 40
kapschuur ter vervanging van
bestaande kapschuur

Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders hebben een of meer verkeersbesluiten genomen. Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant, te vinden op
https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de
datum van de publicatie in de Staatscourant bezwaar maken tegen een verkeersbesluit bij burgemeester en wethouders:
Waar?
Wat houdt het besluit in?
Ootmarsum
Op 25 juli en 1 en 8 Augustus 2019 wordt het centrum van Ootmarsum in verband met de Siepelmarkten afgesloten voor al het verkeer,
behalve voetgangers. Om de doorgang van het verkeer niet te
belemmeren, wordt het parkeren op gedeelten van de Oldenzaalsestraat, Rossummerstraat, Palhestraat, Smithuisstraat en de
Odemarusstraat verboden.
Denekamp

Op 25 augustus 2019, 31 augustus en 1 september 2019 wordt op
gedeelten van de Kanaalweg, Schotboersweg en Rodemorsweg het
parkeren verboden in verband met de autorodeo.

Lattrop

Op 14 september 2019 wordt op een gedeelte van de Breemorsweg
het parkeren verboden in verband met Popcorn muziekfeest.

Ootmarsum

Van 22 augustus2019 18.00 uur tot en met 26 augustus 2019 15.00
uur is het centrum van Ootmarsum afgesloten voor alle verkeer. Ook
wordt op gedeelten van de Oldenzaalsestraat, Rossummerstraat,
Palhestraat, Radboutstraat, Smithuisstraat en de Odemarusstraat het
parkeren verboden in verband met de kunstmarkt.

Ootmarsum

Op 31 augustus 2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur wordt een gedeelte
van de Laagsestraat ter hoogte van de Brandweer afgesloten voor
alle verkeer in verband met de open dag.

Ootmarsum

Rossum

Van 27 augustus tot en met 2 september 2019 wordt de parkeer
plaats (Gerard Hulsinkplein) aan de Oostwal afgesloten voor al het
verkeer. Tevens wordt op 31 augustus 2019 van 14.00 uur tot 20.00
uur en 1 september 2019 van 11.00 uur tot 20.00 uur een gedeelte
van de Oostwal afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers.
Aan de Cellenkampstraat tussen de Oostwal en de Odemarusstraat
wordt dan éénrichtingsverkeer ingesteld in verband met het Glazen
huis Ootmarsum.
Van 24 tot en met 27 oktober 2019 wordt op een gedeelte van de
Grotestraat bij het evenemententerrein het parkeren verboden en
eenrichtingsverkeer ingesteld in verband met het Tiroler Schlager Festival.

Ootmarsum, Oostwal 37

het verwijderen van een haag, het bouwen
van een kapschuur, het plaatsen van een
schutting, verplaatsen inrit, parkeerhaven
en lichtmast

14-07-2019

Ootmarsum, Walstraat 3

het wijzigen van een achtergevel en het
realiseren van een terrasoverkapping

09-07-2019

Oud Ootmarsum, Laagsestraat 19 WPL

het verbouwen van een schuur tot mantelzorgwoning

12-07-2019

Weerselo, Voortmors kadastraal het kappen van bomen
bekend sectie P, nr. 2124 en 918

04-07-2019

Omgevingsvergunning; verlenging beslissingstermijn
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
Denekamp, Grensweg 17
het uitbreiden van een landbouwwerk16-05-2019
tuigenloods
Saasveld, Postweg 13A

het bouwen van een landelijk bijgebouw

28-05-2019

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.
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Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Waar?
Project
Verzonden
Ootmarsum, De Duus 17
het plaatsen van een schutting
17-07-2019

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied,
Nosseltweg 25a en Lattropperstraat 57”

Ootmarsum, Stobbenkamp 61

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 9 juli 2019 heeft vastgesteld:
het bestemmingsplan “Buitengebied, Nosseltweg 25a en Lattropperstraat 57”.
Het bestemmingsplan voorziet in het kader van het gemeentelijk 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 30m2 aan schuren toegestaan.

Weerselo, Erve Spikkert 13

het plaatsen van een carport aan
bestaande garage

17-07-2019

het bouwen van een woning

16-07-2019

Ruimtelijk beleid
Ontwerpbestemmingsplan “Dorpsstraat 20,
Lattrop-Breklenkamp”
Burgemeester en wethouders van Dinkelland maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerpbestemmingsplan “Dorpsstraat 20, Lattrop-Breklenkamp”.
Het ontwerpbestemmingsplan maakt de verplaatsing van het autobedrijf Tijink mogelijk naar
de overzijde van de huidige locatie aan de Dorpsstraat te Lattrop. De huidige locatie krijgt de bestemming “Agrarisch”. Voor de verplaatsing van het autobedrijf wordt een investering in ruimtelijk kwaliteit gedaan conform het beleid Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO).
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 26 juli 2019 gedurende zes weken 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
NL.IMRO.1774. BUIBPGARAGETIJINK-OW01 Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website https://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 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.

Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 26 juli 2019 gedurende
zes weken 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
NL.IMRO.1774.BUIBPSVSNOSSWEG25A-VG01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website https://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.
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

Burgemeester en wethouders voornoemd

Ontwerpbestemmingsplan “Saasveld, Tipweg 5”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerpbestemmingsplan “Saasveld, Tipweg 5”.
Het ontwerpbestemmingsplan betreft de gewijzigde situering van een woning en de realisatie
van een bijgebouw.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 26 juli 2019 gedurende zes weken 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
NL.IMRO.1774.BUIBPTIPWEG5-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. J. Hindriksen
van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100. Ook
voor vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon contact opnemen.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Blijf op de hoogte van het nieuws uit Dinkelland!

Volg ons op Facebook, Twitter
en Instagram!

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 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.

