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Raadsvergadering Hardenberg fysiek,
maar zonder publiek
Op dinsdag 8 september vergadert de gemeenteraad van Hardenberg fysiek in de raadzaal in
Hardenberg. Vanwege de coronamaatregelen kunnen publiek en pers hier helaas fysiek niet bij
aanwezig zijn.
Middels een andere opstelling is het mogelijk om
conform de RIVM-richtlijnen fysiek te vergaderen
in de raadzaal.
Geen publiek
Bij een raadsvergadering is geen ruimte voor publiek.
Belangstellenden kunnen de vergadering, zoals
gebruikelijk, via de livestream op de website van de
gemeente volgen en terugkijken. Dit kan via https://
hardenberg.raadsinformatie.nl/live.
Inspreken blijft mogelijk
Elke inwoner heeft de mogelijkheid de raad toe te
spreken. Daarvoor gelden wel enkele regels. U kunt
inspreken over de volgende onderwerpen:
• R
 aadsvergadering: alleen voor punten die op de
agenda staan.

• O
 riënterende ronde: ook voor punten die niet op
de agenda staan.
U krijgt maximaal vijf minuten spreektijd. Als u wilt
inspreken, meldt u zich vooraf aan bij de raadsgriffie.
Dit kan tot 15.00 uur op de dag van de vergadering.
Aanmelden kan bij de griffier Frank Droste op
telefoonnummer 0523 289 206, of e-mailadres
griffie@hardenberg.nl.
In verband met de maatregelen tegen de verdere
verspreiding van het coronavirus kunt u alleen
inspreken als u alleen komt en ter plekke de geldende regels en aanwijzingen volgt. U bent wel verplicht
van deze mogelijkheid af te zien - conform de
nationale maatregelen - bij verkoudheidsklachten,
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts.

Raadsvergadering
Op 8 september vindt er een raadsvergadering plaats. De vergadering begint
om 19.00 uur en is digitaal te volgen via de website.

1.		Opening en mededelingen
2.		Actuele vragenronde
3.		Vaststelling agenda
4.		Spreekrecht agendapunten
5.		Vaststellen verslag raadsvergadering d.d. 25 juni 2020 en besluitenlijst
raadsvergadering d.d. 30 juni 2020
BESPREEKSTUKKEN
6.		Voorstel tot het actualiseren van de bebouwde kom Dedemsvaart
HAMERSTUKKEN (ALLEEN STEMVERKLARING MOGELIJK)
7.		Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied
Hardenberg, Rauwbloksweg 11 Bergentheim en Radewijkerweg 52 Radewijk’
voor het toevoegen van een woning door toepassing van Erven met kwaliteit
8.		Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Kloosterhaar,
Groenedijk 11a Kloosterhaar’ voor het toevoegen van een woning
9.		Rondvraag
10.		Sluiting

Oriënterende ronde
Op 8 september vindt er een oriënterende ronde plaats. De vergadering
begint om 19.30 uur en is digitaal te volgen via de website.

Volg ons ook via

Facebook: Gemeentehardenberg
Twitter: @RaadHardenberg | #Raadhbg

1.		Opening en mededelingen
2.		Vaststelling agenda
3.		Spreekrecht
MENINGSVORMEND

U kunt de raadspagina ook digitaal ontvangen!

4.		Coördinatiebesluit Baalder uiterwaard

Wilt u voortaan de raadspagina digitaal ontvangen? U kunt zich aanmelden door
een e-mail te sturen naar raadspagina@hardenberg.nl

6.		Rondvraag

5.		Archiefverordening 2020 gemeente Hardenberg

7.		Sluiting

www.gemeenteraadhardenberg.nl

