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De Publieksdienst van de 
gemeente Hardenberg 
werkt op afspraak
U kunt een afspraak maken via 
www.hardenberg.nl.  
Het is alleen mogelijk om met 
pin te betalen.

Publieksdienst locatie 
Hardenberg
Stephanuspark 1, Hardenberg
Openingstijden op afspraak
Ma t/m woe 08.30 - 17.00 uur
Do   08.30 - 20.00 uur
Vr   08.30 - 12.30 uur

Publieksdienst locatie 
Dedemsvaart, De Baron
Julianastraat 54, Dedemsvaart
Openingstijden op afspraak
Ma   13.00 - 17.00 uur  
  18.00 - 19.30 uur
Woe  13.00 - 17.00 uur
Vr   08.30 - 12.30 uur

MELDINGEN  
OPENBARE RUIMTE
Meldingen over wegen, 
openbaar groen of riolering 
kunt u doen bij het Meldpunt 
Openbare Ruimte.  
De gemeente gaat na uw 
melding zo snel mogelijk aan 
de slag. 
www.hardenberg.nl/meldpunt.

Meldingen over niet-werkende 
straatverlichting kunt u doen 
op www.geenlichtindestraat.nl.

WWW.HARDENBERG.NL
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Binnengekomen aanvragen
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend, 
dat in de afgelopen periode onder-
staande aanvragen voor een omge-
vingsvergunning zijn ingediend.

Ane
- het bouwen van een schuur op het 

perceel Houtstekweg 5, ontvangen 
26 februari 2020.

- het vergroten en veranderen van de 
woning op het perceel De Vaart 33, 
ontvangen 26 februari 2020.

Balkbrug
- het vervangen van een garagedeur 

door een houten wand met raam-
kozijn op het perceel Den Kaat 11, 
ontvangen 24 februari 2020.

Bergentheim
- het bouwen van twee woningen en 

twee bijgebouwen op de percelen 
Hardenbergerweg 33 en 33a, 
ontvangen 21 februari 2020.

Collendoorn
- het kappen van één Amerikaanse  

eik op het perceel Eugenboersdijk 8, 
ontvangen 21 februari 2020.

- het aanpassen van de gevel op het 
perceel Slagenweg 4, ontvangen 
21 februari 2020.

De Krim
- het betreft een omgevingsvergunning 

beperkte milieutoets op het perceel 
Coevorderweg 193b, ontvangen  
27 februari 2020.

Dedemsvaart
- het aanpassen van de distributie 

gasleiding op de percelen Oostwijk 
23, 25 en 27, ontvangen 27 februari 
2020.

Gramsbergen
- het bouwen van een berging op het 

perceel Acaciastraat 18, ontvangen 
24 februari 2020.

- het milieuneutraal veranderen van  
de inrichting op het perceel Hoge 
Holt 4a, ontvangen 3 maart 2020.

Hardenberg
- het kappen van één berk en twee 

wilgen op het perceel Bruchterweg 
74, ontvangen 23 februari 2020.

- het kappen van één zwarte els op 
het perceel Mercuriuslaan 19, 
ontvangen 14 februari 2020.

- het kappen van één eik op het 
perceel Klinkerweg 2, ontvangen  

26 februari 2020.
- het plaatsen van een adblue pomp 

op het perceel Bruchterweg 99, 
ontvangen 24 februari 2020.

Hoogenweg
- het kappen van één eik op het 

perceel Hoogenweg 22, ontvangen 
22 februari 2020.

Loozen
- het bouwen van een ontvangstruimte 

en overkapping en het plaatsen van 
twee zeecontainers, een infobord en 
drie vlaggenmasten op het perceel 
Hardenbergerweg 23, ontvangen  
28 februari 2020.

Rheeze
- het plaatsen van twee dakkapellen 

op het perceel Rheezerweg 87, 
ontvangen 28 februari 2020.

Sibculo
- het kappen van één eik op het 

perceel De Vleggedijk 4a, ontvangen 
5 februari 2020.

Slagharen
- het kappen van één eik op het 

perceel Geert Migchelsweg 8, 
ontvangen 27 februari 2020.

- het uitbreiden van een loods op  
het perceel Coevorderweg 115, 
ontvangen 24 februari 2020.

De aanvragen kunnen worden ingezien 
in het gemeentehuis na een telefoni-
sche afspraak met de Publieksdienst, 
telefoon 14 0523.

De aanvragen worden voorbereid met 
de reguliere of uitgebreide voorberei-
dingsprocedure. Op het moment van 
de indiening van de aanvraag is nog 
niet duidelijk met welke voorberei-
dingsprocedure een aanvraag wordt 
voorbereid.

Indien de reguliere voorbereidings- 
procedure van toepassing is, wordt 
het besluit in deze uitgave bekend 
gemaakt en kan na bekendmaking van 
het besluit door een belanghebbende 
een bezwaarschrift worden ingediend.
Indien de uitgebreide voorbereidings-
procedure van toepassing is, wordt 
een ontwerpbesluit opgesteld en ter 
inzage gelegd. Naar aanleiding van 
het ontwerpbesluit wordt de mogelijk-
heid tot het indienen van zienswijzen 
gegeven. Van het ontwerpbesluit en 

de ter inzagelegging wordt in deze 
uitgave kennisgegeven. Het ontwerp-
besluit en de ter inzagelegging 
worden in deze uitgave bekend 
gemaakt.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg maken bekend dat zij in 
het kader van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht hebben beslo-
ten voor de volgende aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een 
termijn van maximaal zes weken:

De Krim
- het tijdelijk afwijken van de gebruiks-

bestemming (3 jaar) op het perceel 
Planetenstraat 5.

Ontwerpbeschikking 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend, 
dat met ingang van 12 maart 2020 
voor eenieder, gedurende zes weken 
tijdens openingstijden bij de Publieks-
dienst in het gemeentehuis, ter inzage 
ligt de volgende ontwerpbeschikking 
met bijbehorende stukken:

De Krim
- het verschaffen van dagverblijf aan 

meer dan tien personen jonger dan 
twaalf jaar op het perceel 
Planetenstraat 5.

Gemotiveerde schriftelijke en/of 
mondelinge zienswijzen tegen de 
ontwerpbeschikking kunnen door 
eenieder tot en met 22 april 2020 
worden ingediend bij burgemeester en 
wethouders. Schriftelijke zienswijzen 
moeten worden gericht aan het  
college van burgemeester en wet- 
houders, Postbus 500, 7770 BA 
Hardenberg. Voor het naar voren 
brengen van een mondelinge ziens-
wijze kan een afspraak worden 
gemaakt bij de Publieksdienst,  
telefoon 14 0523. In de zienswijzen 
moet worden aangegeven op welke 
onderdelen van het ontwerpbesluit  
de zienswijzen betrekking hebben.

Wij maken u erop attent dat slechts 
beroep tegen de uiteindelijke beschik-
king kan worden ingediend als ook 

een zienswijze is ingebracht tegen  
de ontwerpbeschikking en men 
belanghebbende is.

Verleend Reguliere 
voorbereidingsprocedure 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat zij de volgende omgevingsvergun-
ningen hebben verleend:

Bergentheim
- het kappen van drie abelen op het 

perceel Kanaalweg-West 27 en 28. 
Besluit 25 februari 2020 verzonden.

Het betreft een omgevingsvergunning 
die is voorbereid met de reguliere 
voorbereidingsprocedure. De omge-
vingsvergunning kan vanaf vandaag 
tot zes weken na publicatie tijdens 
openingstijden worden ingezien bij de 
Publieksdienst in het gemeentehuis  
na telefonische afspraak, telefoon 14 
0523.

Volgens de Algemene wet bestuurs-
recht kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van 
verzending van de hierboven genoem-
de besluiten hiertegen een bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg, Postbus 500, 
7770 BA Hardenberg. Het bezwaar-
schrift moet zijn ondertekend en moet 
tenminste bevatten de naam en het 
adres van de indiener, de dagteke-
ning, een aanduiding van het besluit 
waartegen het bezwaar zich richt en 
de gronden (motivering) van het 
bezwaar. Een bezwaarschrift kan ook 
digitaal worden ingediend via www.
hardenberg.nl via het digitaal loket. 
Voor het digitaal indienen van een 
bezwaarschrift is een DigiD nodig.

Daarnaast kan er - onder voorwaarde 
dat een bezwaarschrift bij burgemees-
ter en wethouders wordt ingediend - 
in spoedeisende gevallen een voor-
lopige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank te Zwolle, team Bestuurs-
recht, Postbus 10067, 8000 GB te 
Zwolle. Voor deze procedure is  
griffierecht verschuldigd.

Zitting van de stadsbouwmeester 
De stadsbouwmeester van de 
gemeente Hardenberg houdt op  
dinsdag 17 maart 2020 zitting in het 
gemeentehuis te Hardenberg. Overleg 
met de stadsbouwmeester is alleen 
mogelijk indien het bouwplan of 
schetsplan van voldoende bouw-
kundige kwaliteit is en indien het 

bouwplan of schetsplan vooraf is 
getoetst aan het ruimtelijk kader en 
akkoord is bevonden door de  
afdeling Ruimtelijk Domein. 

Voor meer informatie en het maken 
van een afspraak kunt u contact  
opnemen met de Publieksdienst,  
telefoon 14 0523.

Bouw en Woningtoezicht

Omgevingsvergunningen

Ruimtelijke OrdeningVER
ORDE
NING

Vastgesteld uitwerkingsplan en 
beschikking voor de bouw van een 
appartementencomplex

Bestemmingsplan 
Bij besluit van 25 februari 2020 heeft 
het college van burgemeester en 
wethouders het uitwerkingsplan 
‘Appartementen De Vechtspille’ 
vastgesteld. Het bestemmingsplan 
heeft betrekking op een perceel 
tegenover de Kruserbrink 46 t/m 68 in 
Harden-berg (genoemd De Vechtspille) 
en voorziet in de bouw van een appar-
tementencomplex. Bij de vaststelling 
zijn géén wijzigingen ten opzichte van 
het ontwerp aangebracht. Er zijn geen 
zienswijzen over het ontwerpplan 
ingebracht.

Omgevingsvergunning
Op 26 februari 2020 is de omgevings-
vergunning voor de bouw van een 
appartementencomplex aan De 
Vechtspille 1 t/m 25 (doorlopend) in 
Hardenberg verleend. De omgevings-
vergunning heeft betrekking op de 
aanvraag om een omgevingsvergun-
ning voor de bouw van een apparte-
mentencomplex.

Coördinatieregeling
De gemeenteraad heeft op 27 mei 
2014 de ‘Coördinatieverordening  
Wro Hardenberg’ vastgesteld. Deze 
verordening maakt het mogelijk om  
de procedure voor de omgevingsver-
gunning en het uitwerkingsplan te 
combineren. Dit betekent dat de  
voorbereiding, bekendmaking en  
vaststelling van de besluiten worden 

gebundeld. Tegen de vaststelling van 
de besluiten (het uitwerkingsplan en 
de omgevingsvergunning) dient in één 
keer beroep te worden ingesteld bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. 

Waar ter inzage?
Het uitwerkingsplan en de omgevings-
vergunning worden met ingang van 
donderdag 12 maart 2020 op de 
volgende wijzen ter inzage gelegd, 
beschikbaar gesteld en raadpleegbaar 
gemaakt:
- het uitwerkingsplan digitaal op de 

landelijke website: www.ruimtelijke-
plannen.nl.  De stukken zijn op deze 
website terug te vinden via het 
planid-nummer: NL.IMRO.0160.
UWP00005-VG01 

- digitaal op de gemeentelijke website: 

https://www.hardenberg.nl/inwoners/
bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-
plannen.html

- op papier in te zien bij de Publieks-
dienst in het gemeentehuis te 
Hardenberg.

Beroep
Vanaf vrijdag 13 maart 2020 kan 
gedurende een termijn van 6 weken 
door een belanghebbende beroep 
tegen het vaststellingsbesluit en de 
omgevingsvergunning worden inge-
steld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. 

>>
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Wet Milieubeheer

Kennisgeving Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg geven op grond van arti-
kel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer 
kennis dat van de volgende bedrijfslo-
caties een melding is ontvangen: 

Bergentheim 
- voor het perceel Slotweg 10, voor 

het uitbreiden van een stal, het 
verplaatsen van de 
werktuigenberging en interne 
verplaatsing van het jongvee (geen 
uitbreiding aantal dieren), op grond 
van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer (zaaknummer: Z2020-
00001991).

Den Velde
- voor het perceel Rondweg 4, voor 

het beëindigen van het bedrijf, op 
grond van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer (zaaknummer: Z2020-
00000728).

Tegen het doen van een melding staan 
geen zienswijze- of rechtsbescher-
mingsmogelijkheden open. Nadere 
inlichtingen bij de omgevingsdienst 
IJsselland te Zwolle: 088 5525 1050. 
Houd het zaaknummer bij de hand.

Verleende omgevingsvergunning Wet 
algemene bepalingen 
omgevingsrecht reguliere 
voorbereidingsprocedure 
omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets 
Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg maken bekend dat zij in 
het kader van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht (Wabo) een 
omgevingsvergunning beperkte mili-
eutoets met de reguliere procedure 
hebben verleend voor: 

Stobbeplasweg 2 te Slagharen 
- voor het wijzigen van de milieu 

inrichting. Drie bestaande varkens-
stallen worden op chemische 
luchtwassers aangesloten. 

Besluit 2 maart 2020 verzonden. 

De stukken liggen ter inzage bij 
publieksbalie van de gemeente 
Hardenberg. Wanneer u de documen-
ten in het gemeentehuis wilt inzien, 
vragen wij u een afspraak te maken 
via het telefoonnummer: 14-0523. 

Desgewenst kunt u de documenten 
digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt  
u opvragen bij omgevingsloket@ 
odijsselland.nl  onder vermelding van 
zaaknummer Z2019-00015171. 

Tegen dit besluit kunt u binnen zes 
weken, daags na verzenddatum, 
bezwaar maken. Het bezwaarschrift 
kunt u richten aan het college van 
burgemeester en wethouders,  
postbus 500, 7770 BA Hardenberg. 
Heeft u een spoedeisend belang?  
Het bezwaarschrift houdt de werking 
van het besluit niet tegen. U kunt 
naast het bezwaarschrift een voor- 
lopige voorziening vragen bij de voor-
zieningenrechter. Richt uw verzoek 
aan de rechtbank Overijssel, afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 
GB Zwolle. Dit kan ook digitaal inge-
diend worden bij de rechtbank met 
het beroepschriftformulier. U heeft hier 
een DigiD voor nodig. 

Nadere inlichtingen bij de Omgevings-
dienst IJsselland te Zwolle: 088 5525 
1050. Houd het zaaknummer bij de 
hand.

Géén beroep kan worden ingesteld 
door een belanghebbende aan wie 
redelijkerwijs kan worden verweten 
geen zienswijzen tegen het ontwerp- 
uitwerkingsplan en ontwerp omge-
vingsvergunning naar voren te hebben 
gebracht. Het vaststellingsbesluit en 
de omgevingsvergunning treden in 
werking met ingang van de dag na  
die waarop de beroepstermijn afloopt. 
De werking wordt opgeschort indien 
gedurende de beroepstermijn met 
betrekking tot het vaststellingsbesluit 
en de omgevingsvergunning bij de 
voorzieningenrechter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak een verzoek om 
voorlopige voorziening is gedaan en 
op dat verzoek is beslist. 

Ontwerpwijzigingsplan 
Vanaf donderdag 12 maart 2020  
ligt het ontwerpwijzigingsplan 
‘’Buitengebied Hardenberg, 
Dedemsvaartseweg Noord 112 
Lutten’’ gedurende zes weken  
ter inzage. De laatste dag van de 
termijn is woensdag 22 april 2020.  
Het wijzigingsplan heeft betrekking  
op het perceel Dedemsvaartseweg 
Noord 112 in Lutten en is bedoeld  
om de bestemming van het perceel 
om te zetten van detailhandel naar 
wonen. 

Waar ter inzage?
Het ontwerpwijzigingsplan wordt met 
ingang van donderdag 12 maart 2020 
op de volgende wijzen ter inzage 

gelegd, beschikbaar gesteld en  
raadpleegbaar gemaakt:
- digitaal op de landelijke website: 

www.ruimtelijkeplannen.nl.  De 
stukken zijn op deze website terug 
te vinden via het planid-nummer: 
NL.IMRO.0160.WBP00042-OW01 

- digitaal op de gemeentelijke website: 
https://www.hardenberg.nl/inwoners/
bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-
plannen.html

- op papier uitsluitend op afspraak  
in te zien bij de publieksdienst in het 
gemeentehuis te Hardenberg.

Zienswijzen indienen
Tijdens de inzagetermijn kunnen 
belanghebbenden op de volgende 
manieren met een zienswijze reage-
ren:
- via e-mail (bij voorkeur): ga naar 

http://www.hardenberg.nl/zienswijze-
indienen en gebruik het digitale 
reactieformulier,

- schriftelijk: via de post en richt uw 
reactie aan: burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA 
Hardenberg”, onder vermelding van 
“zienswijze wijzigingsplan 
Dedemsvaartseweg Noord 112 
Lutten,

- mondeling: maak een afspraak bij de 
publieksdienst, telefoon 14 0523.

Het niet of niet tijdig indienen van een 
zienswijze heeft gevolgen voor de 
ontvankelijkheid van het beroep bij  
de bestuursrechter.

Aanvraag evenementen
De burgemeester van de gemeente 
Hardenberg maakt bekend dat de 
volgende aanvragen zijn ontvangen 
voor het organiseren van:

Brucht
- Bruchterfeest op de locatie Maatdijk 

7a, op 4 juli 2020.
De Krim
- Kanaalrock op de locatie Beukenlaan 

1a, op 11 april 2020.
Dedemsvaart
- Open Bedrijvendag Dedemsvaart  

op de locatie Rollepaal 3, op 4 april 
2020.

- Koningsdag 2020 op de locatie 
Julianastraat, op 27 april 2020.

Hardenberg
- Koppel Vechtival op de locatie 

Vechtstraat 8, op 6 juni 2020.
- Koningsnacht en -dag op de locatie 

Markt, van 26 april 2020 t/m 27 april 
2020.

Lutten
- Feestweek Lutten en Oud-Lutten op 

de locatie Middenweg 3, van 25 april 
2020 t/m 2 mei 2020.

- Kiezelrock op de locatie Kiezelweg 
7, op 8 augustus 2020.

Radewijk
- Party Crew op de locatie Mastdijk, 

op 5 juni 2020.
Rheezerveen
- Feestweek Rheezerveen-

Heemserveen op de locatie 
Rheezerveenseweg tussen huisnrs. 
24 en 26, van 4 juni 2020 t/m 6 juni 
2020.

Slagharen
- Kronkelpop op de locatie 

Kronkelweg 2, op 6 juni 2020.

Belanghebbenden worden in de  
gelegenheid gesteld om binnen twee 
weken na het verschijnen van deze 
bekendmaking hun zienswijzen over 
het organiseren van de aangevraagde 
activiteit naar voren te brengen. Dit 
mag zowel schriftelijk als mondeling. 
Wilt u mondeling reageren, dan kunt  
u contact opnemen met de afdeling 
Ruimtelijk Domein, T 14 0523.

Hebt u vragen die specifiek betrekking 
hebben op geluid, dan kunt u contact 
opnemen met de afdeling Ruimtelijk 
Domein, T 14 0523. 
De aanvragers worden in kennis 
gesteld van de aard van de bedenkin-
gen.

Verleende evenementen
De burgemeester van de gemeente 

Hardenberg maakt bekend dat de 
volgende vergunningen zijn verleend 
voor het organiseren van:

Balkbrug 
- Koggel Balkbrug Run, start op de 

locatie Acacialaan 56, op 5 april 
2020.

Besluit 4 maart 2020 verzonden.
Bergentheim
- Bevrijdingsdag (toegevoegd in de 

vergunning voor Koningsdag) op  
de locatie Kanaalweg-West 29.G  
op 27 op 5 mei 2020. 

Besluit 4 maart verzonden.
De Krim
- PCDK op de locatie Hoofdweg 81, 

van 26 juni 2020 t/m 28 juni 2020.
Besluit 4 maart 2020 verzonden.
Hardenberg
- Open dag Openbaar Gebied op de 

locatie Kruiwiel 15, op 28 maart 
2020.

Besluit 2 maart 2020 verzonden.
- Koningsmarkt op de locatie 

Hessenweg, De Brink en de 
Vogelbuurt, op 27 april 2020.

Besluit 4 maart 2020 verzonden.
- Kermis op de locatie Markt, van  

1 april 2020 t/m 4 april 2020.
Besluit 4 maart 2020 verzonden.
Hoogenweg 
- Motormarkten 2020 op de locatie 

Hoogenweg 52, op 28 maart 2020 
en 3 oktober 2020.

Besluit 26 februari 2020 verzonden.
Sibculo
- Opening ATB route Sibculo op de 

locatie Valkenlaan 1a, op 4 april 
2020.

Besluit 4 maart 2020 verzonden.
Rheezerveen
- Feestweekend Club van 7 op de 

locatie Rheezerveenseweg 26, van  
3 april 2020 t/m 5 april 2020.

Besluit 4 maart 2020 verzonden.

Volgens de Algemene wet bestuurs-
recht kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van 
verzending van de hierboven genoem-
de besluiten hiertegen een bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg, Postbus 500, 
7770 BA Hardenberg. Het bezwaar-
schrift moet zijn ondertekend en moet 
tenminste bevatten de naam en het 
adres van de indiener, de dagteke-
ning, een aanduiding van het besluit 
waartegen het bezwaar zich richt  
en de gronden (motivering) van het 
bezwaar. Een bezwaarschrift kan  
ook digitaal worden ingediend via 

hardenberg.nl via het digitaal loket. 
Voor het digitaal indienen van een 
bezwaarschrift is een DigiD nodig.
Daarnaast kan er - onder voorwaarde 
dat een bezwaarschrift bij burgemees-
ter en wethouders wordt ingediend - 
in spoedeisende gevallen een voor- 
lopige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank te Zwolle, team Bestuurs-
recht, Postbus 10067, 8000 GB te 
Zwolle. Voor deze procedure is  
griffierecht verschuldigd.

Aanvraag terrasvergunningen
De burgemeester van de gemeente 
Hardenberg maakt bekend, dat in  
de afgelopen periode onderstaande 
aanvragen voor een terrasvergunning 
zijn ingediend:

Dedemsvaart
- het inrichten van een terras op het 

perceel Julianastraat 51, ontvangen 
3 maart 2020.

Slagharen
- het inrichten van een terras op het 

perceel Herenstraat 32, ontvangen  
2 maart 2020.

Belanghebbenden worden in de  
gelegenheid gesteld om binnen twee 
weken na het verschijnen van deze 
bekendmaking hun zienswijzen over 
het organiseren van de aangevraagde 
activiteit naar voren te brengen. Dit 
mag zowel schriftelijk als mondeling. 
Wilt u mondeling reageren, dan kunt  
u contact opnemen met de afdeling 
Ruimtelijk Domein, T 14 0523.

Aanvraag ontheffing geluidhinder
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat de volgende aanvraag is ontvan-
gen voor het organiseren van:

Balkbrug
- ontheffing geluidhinder 

bouwwerkzaamheden op de locatie 
Coevorderweg-Zwolseweg, op  
1 april 2020 t/m 22 mei 2020.

Belanghebbende worden in de  
gelegenheid gesteld om binnen twee 
weken na het verschijnen van deze 
bekendmaking hun zienswijze ter 
zake van het organiseren van de 
aangevraagde activiteit naar voren te 
brengen. Voor informatie kunt u 
contact opnemen met de afdeling 
Ruimtelijk Domein, T 14 0523.

Algemene Plaatselijke VerordeningVER
ORDE
NING

Hardenberg, 11 maart 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd, 
De secretaris, De burgemeester,


