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Start woonrijp maken plan Rossum Noord
Maandag 17 mei start Lansink Wegenbouw in opdracht van de gemeente Dinkelland met
het aanbrengen van de definitieve bestrating op het plan Rossum Noord. Gelijktijdig met
de aanleg van de trottoirs wordt de verlichting geplaatst. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 3 fases:

Telefonisch bereikbaar:
ma t/m do: 08.30 - 17.00 uur
Vrij: 08.30 - 12.30 uur

• Fase 1 is de Reuvenkamp. Deze fase duurt naar verwachting 4 weken
• Fase 2 is de Hooimaat en duurt naar verwachting 3 weken
• Fase 3 is de Hesselman. Deze laatste fase duurt circa 3 weken.

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/informatiecoronavirus of neem telefonisch
contact op.

Tijdens de werkzaamheden is het desbetreffende wegvak afgesloten voor alle verkeer.
De woningen blijven te voet bereikbaar voor bewoners. Het is de bedoeling om alle
bestratingswerkzaamheden voor de bouwvak af te ronden.

Gemeentehuis gesloten
Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei en op vrijdag 14
mei is het gemeentehuis gesloten.

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden: Mobiele telefoon
Verloren: -

Gewijzigde afvalinzameling op
Tweede Pinksterdag
Op Tweede Pinksterdag (maandag 24 mei) worden geen
afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Dinkelland. De containers worden op een andere dag geleegd.
• De afvalinzameling van maandag 24 mei vindt plaats op
zaterdag 22 mei. Let op, dit is de zaterdag vóór Tweede
Pinksterdag.
Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat
neer te zetten.

@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:

Postel Tilligte
Postel Tilligte is op Tweede Pinksterdag (maandag 24 mei)
gesloten..

De officiële publicatie van de gemeente Dinkelland, uitgave vrijdag 14 mei 2021

Geen mooier bestaan dan het boerenbestaan voor
Jan Molendijk en dochter Sanne
Ze kon met haar rubberlaarsjes nog niet eens bij het pedaal van de trekker maar toch wilde ze
al helpen sturen. Sanne Molendijk (20) wil van kleins af aan al niets anders dan boerin worden.
Hiermee treedt ze in de voetsporen van haar moeder Frederique (48) en vader Jan Molendijk
(57) die het familiebedrijf ‘Erve Molendijk’ in de jaren ’80 overnam van zijn ouders. De drie generaties zijn actief op de boerderij waar zij zorgdragen voor 110 melkkoeien en 75 stuks jongvee. Voor de samenstelling van de veestapel vormen Jans kijk op koeien en Sanne’s vorig jaar
behaalde inseminatiediploma een ijzersterke combinatie.
Erve Molendijk ligt prachtig gelegen in het buitengebied van Lattrop-Breklenkamp. Het betoverende
landschap is een ware trekpleister voor toeristen waarvoor de familie Molendijk met plezier de bedrijfsdeuren opent. Voor een blik achter de agrarische schermen maar vooral om hun passie voor het
boerenleven te delen.
De positieve kanten van ons vak overwinnen
Na 30 jaar veehouderij, beseft Jan Molendijk nog elke dag wat een voorrecht het is om boer te zijn.
“Wat ik ’s ochtends op het land allemaal tegenkom: van reeën en fazanten tot hazen en ooievaars”,
vertelt Jan. “Daar geniet ik enorm van en vergeet dan even alles. Soms voel ik me net Remi, van het
boek ‘Alleen op de wereld’. Dát is vrijheid.” Zijn vader Willem (85) en moeder Mientje (82) zijn de
grondleggers van Erve Molendijk. Aanvankelijk was het een gemengd bedrijf met akkerbouw, varkens
en koeien. Vanaf 1978 richtten zij zich uitsluitend op melkvee. Samen wonen ze bij het bedrijf. Oma
Mientje heeft haar eigen ‘taak’; zij voert de kalfjes. De passie voor het vak loopt als een rode draad
door de familie. Jan: “Ik vind het dan ook heel jammer dat het imago van ‘de boer’ is verslechterd.
Maar ondanks dat de sector de laatste tijd regelmatig negatief in het nieuws is, overwinnen voor ons
de positieve kanten ruimschoots. Kijk, extremisten houd je altijd. Het zou mooi zijn dat die mensen
eens een dag meedraaien bij ons op de boerderij en daarna pas een mening vormen. Gelukkig kunnen
we goed relativeren. De mensen in het oosten van het land weten vaak wel hoe het reilt en zeilt op
de boerderij.”
Geen dag is hetzelfde
Ook Sanne kent het agrarische leven van binnen en buiten. Zo lang ze zich kan herinneren draagt ze
haar steentje bij op de boerderij. Op haar zestiende haalde ze haar trekker rijbewijs. Een beroepskeuzetest was voor haar daarom overbodig. Na het vmbo ging ze naar het AOC in Almelo en momenteel
volgt ze de studie Agrarisch Ondernemerschap Dierveehouderij aan de Aeres Hogeschool in Dronten.
Daarnaast werkt ze als melkster bij Damink Agrarische Dienstverlening. “Ik zie mezelf niets anders
doen dan dit”, zegt Sanne. “Het mooiste vind ik het als er een kalfje geboren wordt. Ik heb weleens
geholpen, zelfs bij een keizersnede.” Aan de geboorte van een kalf gaat echter een heel proces vooraf.
Dat begint bij de bevruchting. Vader en dochter maken zelf een keuze uit fokstieren. “Het is een soort
van puzzel”, licht Sanne toe. “Het gebrek van een koe willen we een stier genetisch laten aanvullen.
Dit betekent dus dat we bij iedere koe individueel een fokstier zoeken. Voorheen verrichtte een medewerker van het K.I. (Kunstmatige Inseminatie) station de inseminatie. Ik bedacht me dat ik dat ook
zelf wel kon en volgde vorig jaar januari een cursus ‘doe-het-zelf K.I.’ Sindsdien verzorgen we het hele
bevruchtingsproces, bijna dagelijks, zelf. Heel bijzonder”, vindt Sanne. Dochter Merle (20) en zoon
Bas-Jan (17) dragen ook hun steentje bij op het boerenbedrijf. Merle studeert aan de Pabo in Enschede.
Bas-Jan is bezig met het afronden van de havo en wil International Hotelmanagement gaan studeren.
Samen zorgen ze ervoor dat alles optimaal verloopt. Het is een echt familiebedrijf.
Kringloop
Waar het agrarische bestaan soms wordt geromantiseerd is het in realiteit hard werken. Niet alleen
het verzorgen van de dieren, ook het voldoen aan milieu- en duurzaamheidsregels is een onderdeel
van het ondernemerschap. Dat geldt vanzelfsprekend tevens voor Erve Molendijk. Daarom heeft de

V.l.n.r.: Frederique, Bas-Jan, Jan, Sanne en Merle

familie een aantal zonnepanelen laten plaatsen en er
komen er nog meer bij. “Zodat we genoeg energie opwekken voor eigen gebruik”, licht Sanne toe. “De
kringloop zet zich voort in de diervoeding. Onze
koeien eten ons eigen gras waarvoor we het
optimale maaimoment bepalen. Dit betekent: maaien bij voldoende graslengte
en een goed, zogeheten, VEM (Voeder Eenheid Melk) gehalte. Het gras
bemesten we met mest van
onze eigen koeien. Wij willen
uitsluitend goede kwaliteit in
de kuil voor een optimale
melkproductie van onze
koeien. Ik ben een echte
koeienboerin met als streven
om de dieren zo goed mogelijk te verzorgen.” Sanne
neemt in de toekomst het bedrijf van haar ouders over. Waar
Jan en Frederique de veestapel in
de loop der jaren uitbreidden van
35 naar 110 koeien ziet ook Sanne
groeimogelijkheden. “Het hoeft geen
megastal te worden”, laat ze weten.
“Maar mijn doel is om zoveel koeien te
hebben dat er werk genoeg is voor twee
personen, zodat het een familiebedrijf
blijft.”
‘Chocolademelk komt van
een bruine koe’
Toch zijn er ook nog tal van lieden
die geen flauw benul hebben van
het boerenleven. Naast het dagelijkse werk op de boerderij en haar
baan als dierenartsassistente ontvangt Frederique regelmatig belangstellende gasten van het
nabijgelegen hotel de Holtweijde. Frederique biedt hen een kijkje achter de schermen. “Ons streven is om de burger iets dichter bij de boer te brengen”, legt ze uit. De gasten komen
veelal uit grote steden. “Ik informeer hen over het hele proces van kalf tot koe. Daarbij merk ik dat er
behoorlijk veel onwetendheid over ‘de boerderij’ is onder mensen. Een kindje vertelde bijvoorbeeld
eens: ‘Mijn opa zegt dat chocomelk van een bruine koe komt’. Ik kon mijn lachen niet bedwingen en
antwoordde: ‘nou, dan jokt jouw opa een beetje.’ Vaak wordt ook gedacht dat een koe altijd melk
geeft. Dan leg ik uit dat dat pas gebeurt nadat de koe een kalfje heeft gekregen. Voor ons is het heel
vanzelfsprekend. De interesse voor ons bedrijf is groot. Naast de koeien zijn ook de schapen, pauwen
en kippen op ons erf een bezienswaardigheid. Het blijft mooi om onze kennis, onze passie te delen.”
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Wegwerkzaamheden Busscherweg en Strootsweg
Binnenkort start de Twentse Weg- en Waterbouw met onderhoudswerkzaamheden aan de
Busscherweg en Strootsweg in Deurningen. Deze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit
het repareren van schades en het aanbrengen van asfalt.

Vanaf dinsdag 18 mei t/m dinsdag 25 mei 2021 zijn de werkgebieden afgesloten voor doorgaand verkeer. Op woensdag 19 mei 2021 worden de werkgebieden volledig afgesloten voor
ál het verkeer. Buiten deze dag om kan het bestemmingsverkeer wel doorgang vinden.
Mocht u verder nog vragen hebben met betrekking tot de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder Dick Senkeldam. U kunt hem bereiken op het telefoonnummer 06 – 51 58 29 85 of per e-mail d.senkeldam@tww.nl.

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
Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de raadscommissie
Sociaal Domein en Bestuur
Op dinsdag 18 mei 2021 om 19.30 uur vergadert de raadscommissie Sociaal Domein en Bestuur. 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 gemeenteraad.dinkelland.nl. U kunt de vergadering ook volgen op onze webcam via 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 daar
bij 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 Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid en Regeling Recreatieschap Twente
Het Algemeen Bestuur van de Regio Twente heeft de concept-gemeenschappelijke regeling Gezondheid en de concept-regeling Recreatieschap Twente geamendeerd. Als gevolg
hiervan moet opnieuw besluitvorming plaatsvinden over de oprichting van het Recreatieschap Twente en het wijzigen van de bestaande Regeling Regio Twente in een GR Gezond
heid.
Portefeuille: wethouder Brand
6. Voorstel inzake transformatie uitvoering Participatiewet-vervolgopdracht
In 2019 is het project Transformatie uitvoering Participatiewet gestart. Met het opstellen
van een projectopdracht kan de volgende fase van het project starten
Portefeuille: wethouder Duursma
7. Voorstel inzake vaststellen verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente
Dinkelland 2021
De huidige verordening leerlingenvervoer gemeente Dinkelland 2018 is door wijzigingen

in de landelijke wet- en regelgeving en jurisprudentie niet meer in lijn met de huidige wet
en regelgeving. De wijzigingen zijn nu verwerkt in de verordening bekostiging leerlingen
vervoer gemeente Dinkelland 2021.
Portefeuille: wethouder Duursma
8. Voorstel inzake wensen en bedenkingen begrotingen verbonden partijen
In de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is geregeld dat een gemeenschappelijke regeling voor 1 augustus de begroting van het daaropvolgende jaar moet vaststellen. Dit kan
alleen nadat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid is geboden om hun wensen en bedenkingen, middels een zienswijze, te uiten.
Portefeuille: burgemeester Joosten
9. Voorstel inzake Jaarstukken 2020 Noaberkracht
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording en de gemeenschappelijke regeling is Noaberkracht verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en beheer. De gemeenteraad heeft de gelegenheid om wensen en bedenkingen in te
brengen op de ontwerpjaarstukken en het resultaatbestemmingsvoorstel
Portefeuille: burgemeester Joosten
10. Voorstel inzake ontwerpbegroting 2022 Noaberkracht
Volgens de Wet gemeenschappelijke regeling dient de ontwerpbegroting van Noaberkracht
voor wensen en bedenkingen te worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Portefeuille: burgemeester Joosten
11. Sluiting

Actualiteiten
Voornemen uitschrijving uit de basisregistratie personen
Als iemand niet meer woont op het adres waar hij/zij is geregistreerd, kunnen burgemeester
en wethouders op grond van artikel 2.22 van de Wet basisregistratie personen deze persoon
uitschrijven als zijnde “vertrokken uit Nederland”.
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.
Voordat burgemeester en wethouders iemand uitschrijven, maken zij hun voornemen daartoe
bekend. Belanghebbenden kunnen dan gedurende vier weken na die bekendmaking hun zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Dat kan schriftelijk of mondeling via het Klant
Contact Centrum op het gemeentehuis. Burgemeester en wethouders zijn voornemens om uit
te schrijven uit de basisregistratie personen:
Voorletter(s) en naam
R. van Hoppe

Geboren
09-08-1984

Adres van registratie
Kraakenhof 3,

Uitschrijving per:
04-05-2021
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E- mailservice en app “Berichten over uw buurt”

Denekamp, Grotestraat 15

het wijzigen van de gevel

04-05-2021

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.

Deurningen, Deurningerstraat 39

het realiseren van een terrasoverkapping
aan de achterzijde van de woning

05-05-2021

Deurningen, Withagsmedenweg 4

het verbreden van een inrit door het
plaatsen van duikers

05-05-2021

Weerselo, Deurningerstraat
kadastraal bekend sectie P
nummer 2196

het bouwen van een vrijstaande
woning met bijgebouw

07-04-2021

Rossum, Smienkweg 4

het bouwen van een schuur ter
vervanging van een bestaande schuur

06-05-2021

Omgeving en milieu

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

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?
Denekamp, Begoniastraat 2

Project
het bouwen van een erker

Denekamp, Nordhornsestraat 35

het realiseren van twee slaapkamers

Ingekomen
30-04-2021
30-04-2021

Ootmarsum, Galgenveld
het bouwen van een bedrijfshal
kadastraal bekend sectie C, nr. 3287

06-05-2021

Rossum, Smienkweg 4

het bouwen van een schuur ter
vervanging van een bestaande schuur

03-05-2021

Denekamp, Brandlichterweg 61

het bouwen van een woning

07-05-2021

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
Deurningen, Oude Postweg 9
het bouwen van een machineberging
02-03-2021

Deurningen, Vliegveldstraat 2

het uitbreiden van een tuincentrum

09-12-2020

Rossum, Zoekerstraat

het wijzigen van een erfbeplantingsplan

25-02-2021

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
Rossum, Lemseloseschoolweg 6
het uitbreiden van een woning
07-05-2021
met een bijgebouw

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen. Het betreft het navolgende project:
Plaats, adres
Project
het 24/7 verkopen van motorbrandstoffen
Deurningen, Hoofdstraat 4
op onbemand tankstation
Saasveld, Darfeldsweg 6

het bouwen van een jongveestal/
werktuigenberging

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.

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.

