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f. (0541) 854320
e. info@dinkelland.nl
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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.dinkelland.nl/informatie-coronavirus of neem telefonisch contact op.

Overzicht spreekuren Dinkelland:
enkel telefonisch!

Spreekuur

Tijdstip en contactgegevens

In onze gemeente worden verschillende spreekuren gehouden. In het gemeentehuis in Denekamp, of ergens anders op locatie. Deze spreekuren vinden telefonisch plaats, tenzij er uitdrukkelijk bij staat dat het spreekuur wel op locatie plaats
vindt.

Openbaar Vervoer (OV-ambassadeurs)
Voor informatie en vragen over reizen
met het openbaar vervoer en het
gebruik van de OV-chipkaart.

ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl
038-303 70 10
ma t/m vrij, 10.00 tot 12.00 uur
ma & wo, 18.30 tot 20.00 uur
di & do, 13.30 tot 15.00 uur

Spreekuren in het gemeentehuis in Dinkelland

Voedselbank
Een aanvraag indienen kan via uw hulpverlener of bewindvoerder, of bij de
cliëntcommissie.

Afhalen pakket van 15.00 tot 15.30 uur.
06-23502124 of
06-28654732

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

Elke werkdag tussen 09.00 en 10.00 uur
sociaalteamdinkelland@wijindebuurt.nl
085-0514052

Spreekuur

Tijdstip en contactgegevens

Schuldhulpverlening Stadsbank
Oost Nederland
Voor informatie en vragen over schulden.

Donderdag in de even weken van
9.00 tot 11.00 uur.
088-7663666

Consulent Werkplein Almelo
Voor informatie en vragen over
re-integratie (werk)

Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
06-25707950 (Marloes Bokkerink)
0625653775 (Suzan Brummelhuis)

Consulent Werkplein Almelo
Voor informatie en vragen over
uitkeringen, bijzondere bijstand, e.d.

Woensdag in de even weken van
10.00 tot 12.00 uur
06-55429788 (Marleen Stroot)

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

Spreekuren op een andere locatie in Dinkelland (gratis)

Formulierenservice Dinkelland
Voor hulp en uitleg bij:
1. brieven van o.a. de gemeente
2. invullen van formulieren: aanvraag
kwijtscheldingen, toeslagen en
gemeentelijke voorzieningen
3. onderzoek of je recht hebt op toeslagen/
voorzieningen van de gemeente
4. opstellen van bezwaarschriften
Servicepunt vrijwillige inzet
Voor vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties, verenigingen, e.d. Voor info en
ondersteuning van het inschrijven als
vrijwilliger tot informatie over het
vinden en behouden van vrijwilligers.
Kliëntenraad Almelo
Voor mensen met een bijstandsuitkering
of die vallen onder de wet sociale werkvoorziening. De Kliëntenraad beantwoord vragen en geeft onafhankelijk
advies.

Elke donderdag
tussen 09.00 en 10.00 uur
06-34360624 (Marc Oude Vrielink)

Elke woensdag
van 13.30 tot 15.30 uur.
servicepuntdinkelland@swtd.nl
085-0479404

Maandag, woensdag en vrijdag
van 10.00 tot 12.00 uur.
info@almelosociaal.nl
0546-456909
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Een mening over wat er in de gemeente Dinkelland speelt?
Vindt u iets van dingen die in onze gemeente gebeuren, zaken waar de gemeente een rol in speelt? En wilt u uw mening daarover geven, of op een eenvoudige manier input geven over onderwerpen die in de gemeente gaan spelen? Dat kan! Meld u
dan aan voor het Dinkellandpanel.
Dit kan via onze website: www.dinkelland.nl/dinkellandpanel

Officiële publicatie

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden: Verloren: gehoorapparaat, mobiel, medaillon

Omgeving en milieu

Openbare vergaderingen

Aanvraag omgevingsvergunning

Openbare vergadering van de gemeenteraad
Op dinsdag 20 april 2021 vergadert de raad digitaal. De vergadering begint om 19.30 uur. De
agenda is hieronder vermeld en staat ook op https://gemeenteraad.dinkelland.nl.
U kunt de vergadering volgen op onze webcam via https://gemeenteraad.dinkelland.nl.
Agenda
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Informatie vanuit het college
4. Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking
5. Vragenhalfuur
6. Open debatronde
7. Vaststelling van de ingekomen stukkenlijst d.d. 6 april 2021
8. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 30 maart 2021
9. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Lattrop, Dorpsstraat 70”
10. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Denekamp, Nordhornsestraat 55”
11. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Noord Deurningen, Johanninksweg
1a t/m 1c
12. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Almelosestraat 68, hotelappartementen”
13. Voorstel inzake voorontwerp RES 1.0
14. Voorstel inzake beleid huisvesten arbeidsmigranten
15. Sluiting

Actualiteiten

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
het verbouwen en uitbreiden
01-04-2021
Deurningen, Hengelosestraat 7 en 7A
van 2 woningen
Rossum, Haarstraat 59

het verbouwen van een
woonboerderij

02-04-2021

Saasveld, van Reedestraat 3

het verbouwen van de huidige erker 05-04-2021

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
Agelo, Borgstadweg 1
het bouwen van een woning en
29-12-2020
een schuur
Deurningen, Hoofdstraat 52

het bouwen van een schuur
tvv een bestaande schuur

19-02-2021

Ingekomen aanvraag

Rossum, Everlostraat

het herinrichten van een watersysteem op het Everloo

03-02-2021

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?
Deurningen, Hengelosestraat 8
Frans op den Bult fair van 2 t/m 4 juli 2021

Verleende omgevingsvergunning

Nutter, Helweg 1

ontheffing stookverbod

Nutter, Vasserweg 37

drank- en horecavergunning

Ootmarsum

Koale Kermis van 5 t/m 7 november 2021

Ootmarsum

parkeervergunning

Rossum, Grotestraat 58

Kermix Rossum van 2 t/m 4 juli 2021

Weerselo, Bellinckhofweg 3

ontheffing stookverbod

Weerselo, Burgemeester Scholtensplein standplaatsvergunning voor de verkoop van kip,
spareribs, grillproducten e.d., alsmede catering

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
Ootmarsum
parkeervergunning
07-04-2021
Oud Ootmarsum, Laagsestraat 56

drank- en horecavergunning

Weerselo, Burgemeester Scholtensplein standplaatsvergunning voor de
verkoop van kip, spareribs, grillproducten e.d., alsmede catering
t/m/ 31 maart 2024

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.
Van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen mag de vergunninghouder doorgaans meteen gebruik maken. Maar dat doet hij dan wel op eigen risico. Maar om gebruik te
mogen maken van een omgevingsvergunning voor andere activiteiten, moet doorgaans de
bezwarentermijn van zes weken worden afgewacht. Wie bezwaar heeft gemaakt, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank bovendien vragen om een voorlopige voorziening. Hij kan
bijvoorbeeld vragen om de inwerkingtreding van de vergunning nog langer op te schorten.
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Waar?
Project
Verzonden
Agelo, Oppersveldweg 11
het kappen van een eik
08-04-2021
Denekamp, Nordhornsestraat 124

het wijzigen van een bestemming
voor een deel van een bedrijfspand

07-04-2021

Denekamp, Westerhoekweg 12

bouwen landbouwmachineberging
met opslagruimte

07-04-2021

Saasveld, Ankerweg nabij nr. 1

het aanvragen van een tijdelijke
vergunning voor het realiseren van
25 camperplaatsen

06-04-2021

Saasveld, Mönnikweg 2A

het aanleggen van sleufsilo's en het
verbreden van een uitrit

07-04-2021

Weerselo, Echelpoelweg 7

het verbouwen van een kantoor

08-04-2021

06-04-2021
07-04-2021

E- mailservice en app “Berichten over uw buurt”
Wilt u een bericht krijgen over bijvoorbeeld (evenementen)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.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen. Het betreft het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Weerselo, Bellinckhofweg 10
het intrekken van een omgevingsvergunning
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 ge-

De officiële publicatie van de gemeente Dinkelland, uitgave donderdag 15 april 2021

meentehuis 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.

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:
Betreft:
Maatwerk?
Plaats, adres
Deurningen, Vliegveldstraat
het uitbreiden van de verkoop
Nee
gedeelte van de inrichting
Tilligte, Langkampweg 11

het bouwen van een machineberging,
het niet langer houden van vleesstieren,
alleen melkrundvee en jongvee
(intern salderen)

Nee

Weerselo, Bellinckhofweg 10

het veranderen van de inrichting

Nee

Ruimtelijk beleid
Vastgesteld bestemmingsplan “Gunnerstraat 10 Weerselo”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 30 maart 2021 heeft
vastgesteld:
het bestemmingsplan “Gunnerstraat 10 Weerselo”.
Het bestemmingsplan maakt de bouw van een nieuwe woning mogelijk, op de locatie van een
voormalig winkelpand.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 16 april 2021 t/m 28 mei
2021 ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een
afspraak te maken met de receptie 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.WEEBPGUNNERSTR10-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 tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht;
• 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.
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 het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis.
Voor inhoudelijke vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. S. Koops van
het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Vastgesteld bestemmingsplan “Erve Molenbeek” en
beeldkwaliteitsplan “Erve Molenbeek Ootmarsum”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 30 maart 2021 heeft
vastgesteld:
het bestemmingsplan “Erve Molenbeek”.
Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van 7 vrijstaande woningen op de locatie van
de voormalige gemeentewerf in Ootmarsum.
Ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen aangebracht. De wijzigingen zijn:
• De tweede ontsluiting aan de van Bevordestraat is vervallen
• De aanleg van een fietsstraat aan de zijde van de sporthal de Schalm
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 16 april 2021 t/m 28 mei
2021 ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een
afspraak te maken met de receptie 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.OOTBPGEMEENTEWERF-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 tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht;
• 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.
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.
Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat gelijktijdig door de raad is vastgesteld:
Het beeldkwaliteitsplan “Erve Molenbeek Ootmarsum”.
Het beeldkwaliteitsplan heeft conform de Inspraakverordening voor een periode van zes weken
voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties ingediend.
Ter inzage
Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan
ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken met de receptie van het gemeentehuis. Ook is het beeldkwaliteitsplan te raadplegen via www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen.
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het beeldkwaliteitsplan geen onderdeel is van het
bestemmingsplan en dat daartegen geen bezwaar of beroep kan worden ingesteld.
Waarom een beeldkwaliteitsplan?
In het gemeentelijk welstandsbeleid is nog geen rekening gehouden met de nieuwe functie van
deze locatie. Daarom is er een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Het beeldkwaliteitsplan dient ter vervanging van de welstandsparagraaf van het gemeentelijke welstandsbeleid. De welstandsnota
bevat basisvoorwaarden waaraan bouwaanvragen op welstandsaspecten worden getoetst. De
gemeenteraad dient daarvoor overeenkomstig het bepaalde in artikel 12a van de Woningwet
deze aanvullende criteria vast te stellen waarvan de essentie in de welstandsnota wordt opgenomen. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het beeldkwaliteitsplan geen onderdeel is van
het bestemmingsplan en dat daartegen geen bezwaar of beroep kan worden ingesteld.
Vragen?
Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis.
Voor inhoudelijke vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. C. Dercksen of
mevr. T. Snoeijink 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.
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.

