
De gemeenteraad is ook benieuwd naar uw mening. Wilt u zelf iets kwijt over een onderwerp? Dat kan! U kunt inspreken tijdens een oriënterende ronde en een 

raadsvergadering. Het onderwerp waarover u wilt inspreken tijdens de oriënterende ronde hoeft niet noodzakelijk op de agenda te staan. Tijdens de raads- 

vergadering kunt u alleen inspreken op onderwerpen die op de agenda staan. U moet zich dan van tevoren even aanmelden. Dit kan tot 15.00 uur op de dag van 

de vergadering bij de raadsgriffie, telefoonnummer 0523 - 289 206 of 628 of u kunt een bericht sturen naar griffie@hardenberg.nl. U kunt dan aan het begin van 

de vergadering aan de raadsleden vertellen (inspreken) hoe u over een bepaald onderwerp denkt. De vergadering wordt live uitgezonden via internet.  

Als u gebruik maakt van het spreekrecht weest u zich er dan van bewust, dat openbare oriënterende rondes – net als raadsvergaderingen - live worden 

uitgezonden op internet. De videoopnamen van de vergaderingen worden na afloop opgeslagen op de website van de gemeenteraad en zijn voor een ieder 

toegankelijk. U kunt de stukken die bij de agenda horen vinden op www.gemeenteraadhardenberg.nl.
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U kunt de raadspagina ook digitaal ontvangen! 
Wilt u voortaan de raadspagina digitaal ontvangen? U kunt zich aanmelden door 
een e-mail te sturen naar raadspagina@hardenberg.nl

 Facebook: Gemeentehardenberg 

 Twitter: @RaadHardenberg | #Raadhbg
Volg ons ook via

De op 8 oktober geplande 

raadsvergadering en 

oriënterende ronde 

komen beide te vervallen. 

0 4 
0 3
2 0

NIEUWS 
GEMEENTERAAD

VA N

DE

De gemeenteraad is ook benieuwd naar uw mening. Wilt u zelf iets kwijt over een onderwerp? Dat kan! U kunt inspreken tijdens een oriënterende ronde en een 

raadsvergadering. Het onderwerp waarover u wilt inspreken tijdens de oriënterende ronde hoeft niet noodzakelijk op de agenda te staan. Tijdens de raads-

vergadering kunt u alleen inspreken op onderwerpen die op de agenda staan. U moet zich dan van tevoren even aanmelden. Dit kan tot 15.00 uur op de dag van 

de vergadering bij de raadsgriffi e, telefoonnummer 0523 - 289 206 of 628 of u kunt een bericht sturen naar griffi e@hardenberg.nl. U kunt dan aan het begin van 

de vergadering aan de raadsleden vertellen (inspreken) hoe u over een bepaald onderwerp denkt. De vergadering wordt live uitgezonden via internet. Als gebruik maakt van het spreekrecht 

weest u zich er dan van bewust, dat openbare oriënterende rondes – net als raadsvergaderingen - live worden uitgezonden op internet. De videoopnamen 

van de vergaderingen worden na afl oop opgeslagen op de website van de gemeenteraad en zijn voor een ieder toegankelijk. U kunt de stukken die bij de 

agenda horen vinden op www.gemeenteraadhardenberg.nl.

U KUNT
INSPREKEN

www.gemeenteraadhardenberg.nl

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

 Facebook: Gemeentehardenberg 

 Twitter: @RaadHardenberg | #Raadhbg
Volg ons ook via

De op 8 oktober geplande 

raadsvergadering en 

oriënterende ronde 

komen beide te vervallen. 

Raadsvergadering 

Op 10 maart vindt er een raadsvergadering plaats. De vergadering begint  

om 19.00 uur en vindt plaats in de raadzaal in het gemeentehuis.

1.   Opening en mededelingen

2.  Actuele vragenronde

3.  Vaststelling agenda

4.  Spreekrecht agendapunten

5.  Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 25 februari 2020  

 BESPREEKSTUKKEN

6.  Meerjarenprogramma (MJP) Duurzaam Hardenberg 2020-2024

 HAMERSTUKKEN (ALLEEN STEMVERKLARING MOGELIJK)  

7.  Beeldkwaliteitsplan en grondexploitatie ‘Bransveen, fase 2’

8.  Rondvraag

9.  Sluiting

Oriënterende ronde 

Op 10 maart vindt er een oriënterende ronde plaats. De vergadering begint 

om 20.15 uur en vindt plaats in de raadzaal in het gemeentehuis.

1.   Opening en mededelingen

2.  Vaststelling agenda

3.  Spreekrecht 

 MENINGSVORMEND 

4.   Vaststelling bestemmingsplan ‘Sibculo, woningbouw Kloosterterrein’ en 

verlenen omgevingsvergunning voor de bouw van 10 geschakelde woningen 

op de percelen Monnikshof 3 t/m 12 (doorlopend) te Sibculo

5.  Rondvraag

6.  Sluiting

Raad bespreekt bestemmingsplan ‘Sibculo, woning-
bouw Kloosterterrein’ en omgevingsvergunning voor 
de bouw van 10 geschakelde woningen 
In oktober 2016 heeft de gemeenteraad van Hardenberg besloten om te kiezen voor de bouw van 
woningen op het Kloosterterrein in Sibculo. Daarbij zouden in fase 1 maximaal 9 woningen gebouwd 
kunnen worden indien daar aantoonbare behoefte aan is. Inmiddels is gebleken dat de behoefte aan 
woningen op dit terrein dusdanig groot is dat het aanvaardbaar is om het gehele plangebied in één 
keer uit te geven. Dit betekent dat er dan maximaal 14 woningen gebouwd kunnen worden. 

Al vele jaren wordt in Sibculo gesproken over de 
nieuwbouw van woningen. Daarvoor waren twee 
locaties in beeld: de locatie ‘Voor de Akkers’ (nabij  
de Gemeenteweg) en een locatie nabij het Klooster-
terrein. Op 25 oktober 2016 heeft de gemeenteraad 
besloten om in eerste instantie 9 woningen te gaan 
bouwen op het terrein nabij het voormalige klooster. 
Daarbij is door de gemeenteraad ingestemd met  
het ontwikkelen van een eerste fase van maximaal  
9 woningen, mits de behoefte wordt aangetoond 
door middel van voorlopige koopovereenkomsten.  
In aanvulling daarop is besloten dat in het lint aan  
de Gemeenteweg maximaal 4 
kavels worden gerealiseerd voor 
de vrije verkoop.

Veel vraag naar woningen 
In navolging op het besluit van 
25 oktober 2016 heeft de 
Stichting Stuwend Sibculo een 
bouwplan ontwikkeld voor het 
gehele terrein nabij het voorma-
lige Klooster. Het gaat om een 
plan voor in totaal 14 woningen 
(4 vrijstaande woningen en 10 
woningen in rijtjes van 3 of 4). 
Uit onderzoek van de Stichting 
is gebleken dat veel vraag is 
naar deze woningen. De 

Stichting heeft inmiddels voorlopige koopcontracten 
gesloten voor vrijwel alle 14 woningen. Op basis 
hiervan is er voor gekozen om in eerste instantie 
uitsluitend het gebied nabij het voormalige Klooster 
te ontwikkelen en om het gehele plangebied in één 
keer te ontwikkelen.

Procedures
Het bestemmingsplan dat de bouw van deze woning-
en in planologische zin mogelijk moet maken heeft 
als ontwerp ter inzage gelegen. Daarnaast heeft er 
vooroverleg met relevante overleginstanties plaats-

gevonden. Er zijn 5 zienswijzen 
kenbaar gemaakt. Het bestem-
mingsplan is nu gereed om 
vastgesteld te worden. Daar- 
naast is er een aanvraag om een 
omgevingsvergunning ingediend 
voor het bouwen van 10 gescha-
kelde woningen op de percelen 
Monnikshof 3 t/m 12 (door- 
lopend) in Sibculo. De proce- 
dures voor het bestemmingsplan 
en de omgevingsvergunning zijn 
gecoördineerd behandeld. De 
omgevingsvergunning voor  
4 vrijstaande woningen zal op  
een later tijdstip aangevraagd 
worden.
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Indicatieve opzet toekomstige situatie 
(Bron: Buytenhof Planontwikkeling)


