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Gemeenteraad Hardenberg bespreekt
benoeming wethouder Looman-Struijs
Wethouder Gitta Luiten heeft per 31 maart 2021 haar ontslag ingediend als wethouder vanwege het
aannemen van een andere baan. Hierdoor ontstond er een vacature in het college. De fractie van
de PvdA heeft in afstemming met de coalitiepartners gezocht naar een opvolger. Die is gevonden in
de persoon van mevrouw M. Looman-Struijs uit Smilde.
Voor de benoeming van mevrouw Looman-Struijs
als wethouder is de instemming van de raad nodig.
Dit gebeurt op dinsdag 30 maart tijdens de raads-

vergadering. Indien mevrouw Looman haar
benoeming aanvaardt, gaat het wethouderschap
in op 1 april 2021.

Raadsvergadering
Op 30 maart vindt er een raadsvergadering plaats. De vergadering begint
om 18.30 uur en is digitaal te volgen via de website.
1.		Opening en mededelingen
2.		Tijdelijke vervanging raadslid mevrouw Kloekhorst-Augustijn
3.		Benoeming wethouder mevrouw M. Looman-Struijs
4.		Actuele vragenronde
5.		Vaststelling agenda
6.		Spreekrecht agendapunten
7.		Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 23 maart 2021

Uitwerking parkeerbeleid en parkeerregelgeving
centrum Hardenberg
Het beleid voor parkeren in het centrum van Hardenberg wordt opnieuw vormgegeven. Dit gebeurt
volgens het scenario ‘betaald parkeren – beter verdelen’. Het nieuwe parkeersysteem gaat in werking
in de tweede helft van 2021.

HAMERSTUKKEN (ALLEEN STEMVERKLARING MOGELIJK)
8.		Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied
Hardenberg, Kleine Esweg 3 Diffelen en Elfde Wijk 22 Rheezerveen’
voor het toevoegen van twee wooneenheden met toepassing van
een sloopvoorwaarde
9.		Rondvraag
10.		Sluiting

In 2019 is het parkeerbeleid in het centrum van
Hardenberg geëvalueerd. Naar aanleiding daarvan
heeft uw raad op 25 februari 2020 besloten om het
parkeren in het centrum van Hardenberg vorm te
geven volgens het scenario ‘betaald parkeren - beter
verdelen’. In het gekozen scenario zijn op hoofdlijnen
keuzes gemaakt voor de invulling van het parkeerbeleid. Het nieuwe parkeerbeleid is een optimalisatie
van het huidige systeem, waarbij de volgende
doelen zijn gesteld:

1. Simpel en eenvoudig
2. Beter benutten en/of verdelen
3. Meer comfort en gemak
De in februari 2020 door de raad vastgestelde
hoofdlijnen van het parkeerbeleid zijn vertaald
in juridische documenten. Door middel van dit
raadsvoorstel biedt het college deze ter vaststelling
aan de raad aan.

Oriënterende ronde
Op 30 maart vindt er een oriënterende ronde plaats. De vergadering begint
0m 20.30 uur en is digitaal te volgen via de website.
1.		Opening en mededelingen

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

2.		Vaststelling agenda
3.		Spreekrecht
MENINGSVORMEND
4.		Uitwerking parkeerbeleid en parkeerregelgeving centrum Hardenberg
5.		Vaststelling bestemmingsplan ‘Hardenberg, Marslanden II, Havezate Es’
en beeldkwaliteitsplan ‘Hardenberg Marslanden Havezate Es’
6.		Rondvraag

Volg ons ook via

Facebook: Gemeentehardenberg

7.		Sluiting

Twitter: @RaadHardenberg | #Raadhbg
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