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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. 

 Facebook: Gemeentehardenberg 

 Twitter: @RaadHardenberg | #Raadhbg
Volg ons ook via
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Oriënterende ronde 

Op 21 april vindt er een oriënterende ronde plaats. De vergadering begint  

om 19.30 uur en is alleen digitaal te volgen.

1.   Opening en mededelingen

2.  Vaststelling agenda

3.  Spreekrecht 

 MENINGSVORMEND 

4.   Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, 

Zwolseweg 51a Balkbrug voor het herontwikkelen van het perceel ten 

behoeve van recreatie en natuureducatie

5.  Zonnepark Fabriekswijk De Krim

6.  Bijdrage aan nieuwbouw MFA De Krim

7.  Drijvend zonnepark Kloosterhaar 

8.  Vergroting lokale energieopwekking De Slag Hardenberg

9.  Onttrekkingsbesluit gedeelte Pascalstraat

10.  Fonds Maatschappelijke Initiatieven

11.  Update Coronacrisis

12.  Rondvraag

13.  Sluiting

Gemeenteraad Hardenberg vergadert digitaal 
Op dinsdag 21 april vergadert de gemeenteraad van Hardenberg om 19.30 uur. Niet in het 
gemeentehuis, maar in verband met de maatregelen rondom de corona crisis digitaal. Dat betekent dat 
de raadsleden via een beeldbelverbinding met elkaar en met de voorzitter verbonden zijn en op die 
manier zullen vergaderen. 

De raad vergadert alleen over noodzakelijke voor-
stellen. De coronacrisis heeft veel invloed op het 
dagelijks leven. Dit geldt ook voor de vergaderingen 
van de gemeenteraad in Hardenberg.Daarom vindt er 
op 21 april voor het eerst een digitale oriënterende 
ronde plaats. Alle overige bijeenkomsten van de raad 
zijn afgelast. De vergadering is live te volgen via 
www.hardenberg.raadsinformatie.nl/live. 

Hoe werkt digitaal inspreken?
Ook tijdens digitale vergaderingen kunnen insprekers 
gebruikmaken van hun spreekrecht. U kunt zich dan 
vooraf melden bij de griffier, dit kan tot 15.00 uur op 
de dag van de vergadering door een bericht te sturen 
naar griffie@hardenberg.nl. U krijgt dan een uitnodi-
ging om tijdens de vergadering in te loggen en uw 
bijdrage te leveren. Insprekers worden dan tijdelijk 
toegevoegd aan de vergadering. U kunt de raad 
verder gewoon als toeschouwer volgen tot u aan de 
beurt bent, net zoals dat bij normale vergaderingen 
gaat.
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