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Actualiteiten 
 

Nationale dodenherdenking 4 mei 
Op 4 mei wordt jaarlijks herdacht dat alle burgers en militairen, die sinds 10 mei 1940, wan-
neer of waar ook ter wereld, in het belang van het Koninkrijk of tijdens vredesmissies van in-
ternationale organisaties zijn gevallen, dan wel door oorlogshandelingen en terreur zijn omge-
komen.  
De Nationale Dodenherdenking is niet alleen herdenken van diegenen die hun leven verloren, 
maar houdt ook bezinning in op heden en toekomst.  
 
Herdenkingsplechtigheid te Langeveen 
In de gemeente Tubbergen zal ook dit jaar op gepaste wijze aandacht besteed worden aan de 
Nationale Dodenherdenking. Hiertoe zal op 4 mei aanstaande om 19.30 uur een herdenkings-
plechtigheid gehouden worden in St. Pancratius kerk in Langeveen. Na afloop van deze plech-
tigheid zal een kranslegging plaatsvinden op het centrumplein.  
Wij nodigen alle burgers uit de gemeente Tubbergen uit hierbij aanwezig te zijn. 
 
Vlagprotocol 
Op Nationale Dodenherdenking wordt 's avonds van 18.00 uur tot zonsondergang van alle 
openbare gebouwen de vlag halfstok gehangen. Particulieren worden verzocht deze gedrags-
lijn te volgen. 
Van 20.00 uur tot 20.02 uur zal op de herdenkingsplaatsen en naaste omgeving volkomen 
stilte in acht genomen worden. Ook elders wordt men verzocht deze plechtige stilte in acht te 
nemen.  

 
Verleende vergunningen en ontheffingen 
Waar? Betreft: Verzonden op: 

Tubbergen Newtonstraat 20 het vertonen van WK-
wedstrijden Nederlands Elftal  

16-04-2014 

 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken bij het gemeentebestuur. Dat kan gedurende 6 
weken na de verzending aan de aanvrager. Nadere informatie vindt u in de rubriek “Inspraak, 
zienswijzen, bezwaar en beroep”, onderdelen A, D en G. 
 

Ontwerpbesluiten, uitgebreide voorbereidingsprocedure 
Navolgende ontwerpbesluit ligt - of navolgende ontwerpbesluiten liggen - met de bijbehorende 
stukken, gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis: 
Waar?  Betreft: 

Harbrinkhoek Almeloseweg 145-149 ontwerpbeschikking horecavergunning  
 
De termijn van terinzagelegging van 6 weken gaat in op de dag na de datum van deze publica-
tie. Tijdens die termijn kan iedereen mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren bren-
gen bij het gemeentebestuur. Nadere informatie vindt u in de rubriek “Inspraak, zienswijzen, 
bezwaar en beroep”, onderdelen A en C. 
 

Vastgestelde besluiten, uitgebreide voorbereidingsprocedure  
Onderstaande besluiten liggen gedurende 6 weken na de datum van deze publicatie ter 
inzage op het gemeentehuis: 
Waar?  Betreft: 

Vasse Hooidijk 21 Horecavergunning kantine 
 
Met ingang van de dag na deze publicatie liggen de besluiten gedurende 6 weken ter inzage 
op het gemeentehuis. Met ingang van de dag na terinzagelegging kan gedurende 6 weken 
beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, door 
belanghebbenden die: 
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 eerder een zienswijze hebben ingediend met betrekking tot het ontwerpbesluit; 

 die er niets aan konden doen dat zij niet eerder zienswijzen hebben ingebracht; 

 het niet eens zijn met eventuele wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 
Nadere informatie vindt u in de rubriek “Inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep”, onderde-
len A, F en G. 
 

Verkeersmaatregelen 
De navolgende tijdelijke verkeersmaatregelen worden getroffen: 
Tubbergen afsluiting de Markt, gedeelte voor de winkel van Reinerink Bloemen, op za-

terdag 3 mei 2014 van 05.00 tot 17.00 uur in verband met de groenmarkt 
 
Als in verband met de verkeersmaatregel een verkeersbesluit moest worden genomen, is dat 
verkeersbesluit inmiddels bekendgemaakt in de Staatscourant. De Staatscourant wordt elek-
tronisch gepubliceerd op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant.  
Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de datum van publicatie in de Staatscourant 
bezwaar maken tegen een verkeersbesluit bij het gemeentebestuur. Nadere informatie vindt u 
in de rubriek “Inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep”, onderdelen A, D en G. 
 

Verloren en gevonden voorwerpen 
Verloren: bril, pasje Nuon 
Gevonden:  - 
 

Onlangs uitgegeven gemeentebladen 
Het gemeenteblad wordt elektronisch uitgegeven. U vindt het op het internetadres 
www.tubbergen.nl/over-de-gemeente/gemeentebladen/. Onlangs is uitgegeven gemeenteblad: 
Nummer      Onderwerp: 

GB 2014-20 Officiele bekendmakingen week 13  
GB 2014-21 Officiele bekendmakingen week 14  
GB 2014-22 Officiele bekendmakingen week 15 
GB 2014-23 Officiele bekendmakingen week 16  
GB 2014-24 Beleidsnotitie Bouwen Parkeren 2014 eerste wijziging 
 

Inzameling KCA  
U kunt klein chemisch afval op bepaalde tijden gratis afgeven bij de chemokar. Elke laatste 
vrijdag en zaterdag van de maand komt de chemokar in onze gemeente. Voor de maand april 
wordt het kca op vrijdag 25 april  ingezameld. Op zaterdag 26 april wordt er geen kca ingeza-
meld i.v.m. Koningsdag.  
De chemokar staat deze maand op de volgende locaties: 

 Geesteren; vrijdagmorgen 25 april van 09.00 tot 12.30 uur op de parkeerplaats aan de 
Veldstegge. 

 Tubbergen: vrijdagmiddag 25 april van 13.00 uur tot 16.30 uur op de parkeerplaats bij de 
gemeentewerf aan de Galvanistraat 4. 

Op de website www.tubbergen.nl kunt u de overige data waarop het kca ingezameld wordt, 
zien. Daar staat ook aangegeven welke producten tot kca worden gerekend. 
 

Fietsverkoop op zaterdag 10 mei 2014 
Ieder jaar wordt er een aantal fietsen gevonden in de gemeente Tubbergen. Medewerkers van 
de gemeente nemen die fietsen mee en bewaren deze maximaal 1 jaar totdat de rechtmatige 
eigenaar zich meldt. Wie een fiets kwijt is, kan zich als rechtmatige eigenaar melden bij de 
gemeente Tubbergen.  
Kijkmoment 
Bent u een fiets kwijt en wilt u weten of uw fiets misschien tussen deze gevonden fietsen 
staat, dan kunt u vanaf 15 april tot 8 mei, van maandag tot en met donderdag tussen 12.00 en 
13.00 uur, kijken of uw fiets bij de gemeentewerf, Koggelsteeg 1 Ootmarsum, staat.  
Is dat het geval, dan moet u in het bezit zijn van het aangifteformulier ‘verloren voorwerp’ en 
door middel van aanvullende gegevens kunnen bewijzen dat u de rechtmatige eigenaar van 
die fiets bent. De gemeenteambtenaar beoordeelt of u de rechtmatige eigenaar bent. Tevens 
is er een kijkmoment op zaterdag 10 mei van 08.30 tot 09.30 uur. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant
http://www.tubbergen.nl/over-de-gemeente/gemeentebladen/
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55174&did=12260&sechash=e05ad704
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55174&did=12271&sechash=dd442fa7
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55174&did=12281&sechash=1ae2da4b
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55174&did=12326&sechash=149a0c9d
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55174&did=12342&sechash=72c0f896
http://www.tubbergen.nl/
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Bij opbod verkocht 
De overgebleven fietsen, waarvoor zich niemand heeft gemeld als rechtmatige eigenaar, wor-
den tijdens een openbare verkoop verkocht. Dit gebeurt op zaterdag 10 mei 2014 op de ge-
meentewerf aan de Koggelsteeg 1 in Ootmarsum. De verkoop start vanaf 09.45 uur. Meer 
informatie nodig? Bel dan met het Klant Contact Centrum van de gemeente Tubbergen (0546) 
62 80 00. 
 
 

Omgeving en milieu  
 

Omgevingsvergunningen; ingekomen aanvragen - reguliere 
procedure 
Onderstaande aanvragen zijn bij de gemeente binnengekomen. In principe moet op deze 
aanvragen binnen 8 weken na de datum van ontvangst worden beslist. 
Plaats  Project Ingekomen: 

Albergen Ootmarsumseweg 159   handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening 

08-04-2014 

Albergen Refterstraat 14 aanleggen van een in-/uitrit 07-04-2014 
Geesteren Denekamperweg 21 uitbreiden van een ligboxenstal 17-03-2014 
Harbrinkhoek Almeloseweg 152 plaatsen van een tuinhuisje 10-03-2014 
Harbrinkhoek Kemerinkstraat 3 vergroten van een dakkapel 09-04-2014 
Hezingen Bouwmansweg 5 A herbouwen van een recreatie-

woning 
07-04-2014 

Hezingen Laagseweg 80 uitbreiden van een ligboxenstal 11-04-2014 
Langeveen Balkenbeltsweg 7 A herbouwen van een varkens-

schuur 
11-04-2014 

Mander Possenweg 4 bouwen van een werktuigenber-
ging 

11-04-2014 

Manderveen Bovenbroeksweg 20 A veranderen van een voorgevel 31-03-2014 
Tubbergen Havezatestraat 86 uitbreiden en verbouwen van 

een woning 
10-04-2014 

Tubbergen Zandhuisweg 36 kappen van bomen 08-04-2014 
 
Deze kennisgeving is alleen informatief.  
 

Omgevingsvergunningen; afgegeven beschikkingen, reguliere 
voorbereidingsprocedure 
Plaats  Project Verzonden 

op: 

Geesteren. Delenweg 15 kappen van bomen 14-04-2014 
Geesteren Lutkeberg 23 verbouwen van een hal 10-04-2014 
Geesteren Denekamperweg 21 uitbreiden van een ligboxenstal 15-04-2014 
Geesteren Denekamperweg 21 rooien van 7 eiken 15-04-2014 
Tubbergen Boskampstraat 17 plaatsen van een carport 16-04-2014 
Tubbergen Huyerenseweg 3 uitbreiden van een ligboxenstal   15-04-2014 
Tubbergen Kapsweg 30 rooien van een  boom 14-04-2014 
Tubbergen Margrietstraat 5 bouwen van een woning ter 

vervanging van een bestaande 
woning 

16-04-2014 

 
Voor genoemd(e) project(en) is vergunning verleend .De beschikking(en) is (zijn) inmiddels 
toegezonden aan de aanvrager(s). Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de 
datum van die toezending schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en 
wethouders. Nadere informatie vindt u in de rubriek “Inspraak, zienswijzen, bezwaar en be-
roep”, onderdelen A, D en G. 
Een vergunning die uitsluitend of mede betrekking heeft op het uitvoeren van een werk of 
van werkzaamheden, slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht, slopen op grond van 
de bouwverordening, slopen, verstoren, verplaatsen, herstellen of (laten) gebruiken van een 
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monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht’ en/of vellen of 
doen vellen van houtopstand, treedt niet eerder in werking dan op de dag na afloop van de 
termijn voor het indienen van een bezwaarschrift. De vergunninghouder kan de voorzienin-
genrechter echter verzoeken om de schorsende werking op te heffen. Zie hiervoor rubriek 
“Inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep”, onderdeel G.  
 

Omgevingsvergunningen; ontwerpbeschikking, uitgebreide 
voorbereidingsprocedure  
De volgende ontwerpbeschikkingen op aanvragen om omgevingsvergunning liggen gedurende 
6 weken ter inzage op het gemeentehuis. Burgemeester en wethouders zijn voornemens de 
gevraagde vergunning(en) te verlenen, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat zij voornemens zijn 
vergunning voor een project te weigeren. Als een  ontwerp er (mede) toe strekt om vergunning 
te verlenen om af te wijken van het bestemmingsplan, kunt u die  ontwerpbeschikking ook 
digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Plaats  Project 

Albergen Ootmarsumseweg 187 bouwen van een schuur 
 
De termijn van terinzagelegging van 6 weken gaat in op de dag na de datum van deze publica-
tie. Tijdens die termijn kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren brengen 
bij het college van burgemeester en wethouders. Nadere informatie vindt u in de rubriek “In-
spraak, zienswijzen, bezwaar en beroep”, onderdelen A en C. 
 

Gedoogbeschikking (ontwerp) 
Burgemeester en wethouders zijn voornemens onderstaande activiteit, die in strijd is met de 
van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tijdelijk te gedogen. Zij zijn voornemens daartoe 
een gedoogbeschikking vast te stellen. De ontwerpgedoogbeschikking ligt gedurende 6 weken 
ter inzage op het gemeentehuis. 
Plaats:  Te gedogen activiteit: Gedogen tot: 

Langeveen Dollerweg 1 het in werking hebben van kip-
penstallen die niet voldoen aan 
het Besluit ammoniakemissie 
huisvesting veehouderij; 

tot de momenteel aan-
wezige kippen, uiterlijk 
in januari 2015, zijn 
afgevoerd.  

 
De termijn van terinzagelegging van 6 weken gaat in op de dag na de datum van deze publica-
tie. Tijdens die termijn kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren brengen 
bij het college van burgemeester en wethouders. Nadere informatie vindt u in de rubriek “In-
spraak, zienswijzen, bezwaar en beroep”, onderdelen A en C. 
 

Meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer 
Op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer ingediende melding(en) ivoor het veran-
deren van een inrichting: 
Plaats:  Betreft: Maatwerk? 

Geesteren Denekamperweg 21 veranderen van dieraantallen nee 
 
Voor het “oprichten of veranderen” van bepaalde categorieën van inrichtingen is geen omge-
vingsvergunning vereist. Wel moet vooraf een melding worden ingediend en moeten landelijk 
vastgestelde voorschriften worden nageleefd. Burgemeester en wethouders kunnen boven-
dien besluiten om zogenoemde “maatwerkvoorschriften” op te leggen.  
Tegen een besluit met betrekking tot maatwerkvoorschriften is hetzij bezwaar dan wel be-
roep mogelijk. Of bezwaar dan wel beroep mogelijk is, wordt steeds vermeld bij het besluit. 
Zie ook ”Inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep, onderdelen A, D en G (bezwaar) of A,F 
en G (beroep). 
 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Ruimtelijk beleid 
 

Ontwerpwijzigingsplannen  
 
Ontwerpwijzigingsplan Vermolenweg 31 Geesteren 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat met ingang van 24 april 2014 
het volgende ontwerp-wijzigingsplan zes weken ter inzage ligt: 
 
het ontwerp-wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied 2006, partiële wijziging Vermo-
lenweg 31 Geesteren”.  
 
Het ontwerp-wijzigingsplan heeft tot doel om de agrarische bedrijfsbestemming van het per-
ceel Vermolenweg 31 Geesteren te wijzigen in een woonbestemming. 
 
Ter inzage 
Het papieren exemplaar van het wijzigingsplan ligt met ingang van 24 april 2014 voor een 
ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. U kunt het ontwerp-
wijzigingsplan digitaal inzien via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl onder het kopje 
“direct naar”, daarna klikken op ‘ruimtelijke plannen’ en dan op “ruimtelijke plannen ter inzage”.  
 
Zienswijze 
Tijdens bovengenoemde termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar 
voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burge-
meester en wethouders van Tubbergen, postbus 30, 7650 AA Tubbergen en dienen voor het 
einde van de termijn te worden ingediend dan wel per post te zijn bezorgd. Mondelinge ziens-
wijzen kunt u binnen bovengenoemde termijn indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft 
gemaakt met het Klant Contact Centrum via het telefoonnummer (0546) 62 80 00. 
 
 

Inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep 
 
Contactgegevens: 
Gemeentehuis Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen / Postbus 30, 7650 AA Tubbergen.  
Tel: 0546-628000 Fax: 0546-628111 E-mail: gemeente@tubbergen.nl 
 
 
A. Ter inzagelegging 
Aanvragen, ontwerpbeleidsnota’s, (voor)ontwerpbesluiten en besluiten liggen ter inzage op 
het gemeentehuis. Ook alle bijbehorende stukken liggen hier ter inzage. Tegen betaling van 
de kosten kunnen kopieën hiervan verkregen worden. U kunt op het gemeentehuis ook een 
toelichting op de stukken krijgen. Het verdient aanbeveling om hiervoor eerst telefonisch een 
afspraak te maken. 
 
B. Inspraak bij de voorbereiding van beleid of van andere besluiten 
Bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid of van andere gemeentelijke besluiten kan het 
gemeentebestuur een inspraakprocedure volgen. Een aanvraag, een ontwerp of een vooront-
werpbesluit wordt dan een bepaalde tijd ter inzage gelegd. Tijdens die inzagetermijn kunt u 
schriftelijk of mondeling uw mening naar voren brengen. Als u mondeling uw zienswijze wilt 
indienen, verdient het aanbeveling om eerst telefonisch een afspraak te maken. 
 
C. Zienswijze indienen met betrekking tot ontwerpbesluiten, die worden voorbereid 

met de “uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure” 
Bij besluiten die worden voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure bedoeld in 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage 
gelegd. Met betrekking tot dit ontwerpbesluit kunnen tijdens de inzagetermijn van 6 weken 
mondeling of schriftelijk zienswijzen worden ingediend. Wie nalaat om tijdig een zienswijze in 
te dienen, kan later niet in beroep gaan als het besluit is genomen. Als u mondeling een 
zienswijze wilt indienen, verdient het aanbeveling om eerst telefonisch een afspraak te maken. 

http://www.tubbergen.nl/
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D. Bezwaar gedurende 6 weken tegen een reeds vastgesteld besluit 
Vanaf de dag nadat een besluit is verzonden aan de geadresseerde of op andere wijze is 
bekendgemaakt, kunnen belanghebbenden doorgaans gedurende 6 weken tegen een besluit 
bezwaar maken bij het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur beslist zelf op het 
bezwaarschrift. Maar het wordt daarbij geadviseerd door een onafhankelijke 
bezwaarschriftencommissie. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift kan vervolgens nog 
weer beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter.  
Een bezwaarschrift kan per post, per fax of per e-mail worden ingediend. Indiening per e-mail 
is alleen mogelijk door verzending naar het algemene e-mailadres van de gemeente. Als u 
een bezwaarschrift per e-mail indient, vermeld dan ook uw gewone postadres.  
 
E. Beroep op de bestuursrechter gedurende 6 weken tegen een besluit op een be-

zwaarschrift 
Tegen een beslissing op een bezwaarschrift kan bij de bestuursrechter beroep worden inge-
steld door belanghebbenden die 

 eerder een bezwaarschrift hebben ingediend tegen het oorspronkelijke besluit; 

 er niets aan konden doen dat zij niet eerder bezwaar hebben gemaakt; 

 het er niet mee eens zijn als het oorspronkelijke besluit is herroepen of gewijzigd bij de 
beslissing op het bezwaarschrift. 

Welke bestuursrechter bevoegd is, wordt steeds vermeld bij het besluit. Doorgaans is de be-
stuursrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle bevoegd. Een 
beroepschrift moet worden ingediend binnen 6 weken. Deze termijn van 6 weken gaat lopen 
met ingang van de dag nadat de beslissing op het bezwaarschrift is bekendgemaakt. Voor de 
behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Voor de mogelijkheid om digitaal be-
roep in te stellen bij de rechtbank kunt u kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
 
F. Beroep op de bestuursrechter gedurende 6 weken tegen een besluit dat is voorbe-

reid met de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure 
Tegen een besluit dat is genomen na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure 
bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, kan bij de bestuursrechter beroep 
worden ingesteld door belanghebbenden die: 

 eerder een zienswijze hebben ingediend met betrekking tot het ontwerpbesluit; 

 er niets aan konden doen dat zij niet eerder zienswijzen hebben ingebracht; 

 het niet eens zijn met eventuele wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 
Welke bestuursrechter bevoegd is, wordt steeds vermeld bij het besluit. Doorgaans is de be-
stuursrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle bevoegd. Een 
beroepschrift moet worden ingediend binnen 6 weken. Deze termijn van 6 weken gaat lopen 
met ingang van de dag nadat een besluit ter inzage is gelegd. Voor de behandeling van het 
beroep is griffierecht verschuldigd. Voor de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen kunt u 
kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
 
G. Voorlopige voorziening 
Meestal treedt een besluit door bekendmaking in werking. Wie bezwaar of beroep heeft inge-
steld en de beslissing op bezwaar of de uitspraak van de rechter niet kan afwachten vanwege 
dringende redenen, kan aan de bevoegde rechter vragen om het besluit te schorsen of om 
een andere voorlopige maatregel te treffen. Maar soms is het ook mogelijk om tijdelijke af-
spraken te maken zonder bemoeienis van de rechter. U kunt dit desgewenst bespreken met 
de behandelend ambtenaar. Eventuele andere belanghebbenden moeten dan wel met die 
tijdelijke afspraken kunnen instemmen. 
Ook het omgekeerde kan zich voordoen. De wet bepaalt dat sommige besluiten niet meteen in 
werking treden maar pas nadat op een bezwaar- of beroepschrift is beslist. In die gevallen kan 
een belanghebbende vragen aan de bevoegde rechter om die schorsende werking op te hef-
fen. 
Doorgaans is de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel te Zwolle bevoegd. Voor 
de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor 
de mogelijkheid om digitaal een voorlopige voorziening aan te vragen kunt u kijken op 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
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