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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
Tot nader order blijft de
gemeentebalie in MFC
de Baron in Dedemsvaart
gesloten vanwege de
Coronamaatregelen.

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 de site van de gemeente 

www.hardenberg.nl onder 

tabblad inwoners/wonen/

melding maken/kapotte 

lantaarnpalen.
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Zitting van de stadsbouwmeester
Overleg met de stadsbouwmeester is, 
gezien de maatregelen van het kabi-
net, tijdelijk alleen telefonisch 
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

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:

Bergentheim
- het bouwen van een vrijstaande 

woning met bijgebouw op het perceel 
Van der Sluisstraat 30, ontvangen  
2 november 2020.

De Krim
- het bouwen van een loods op het 

perceel Fabriekswijk 34, ontvangen  
2 november 2020.

Dedemsvaart
- het realiseren van een hondentrim-

salon in een woning op het perceel 
Hoofdvaart 227, ontvangen  
28 oktober 2020.

- het wijzigen van het gebruik voor  
een tijdelijke corona testlocatie (t/m 
30 april  2021) op het perceel 
Einsteinstraat 26, ontvangen  
28 oktober 2020.

- het plaatsen van een berging/carport 
op het perceel Zuiderboslaan 24, 
ontvangen 3 november 2020.

Gramsbergen
- het verbouwen van een bestaand 

winkelpand tot fitnesscentrum met 
nieuwe indeling en splitsing van 
ruimten, nieuwe entree pui en nieuwe 
nooduitgang op de percelen 
Stationsstraat 24 en 24a, ontvangen 
30 oktober 2020.

Hardenberg
- het verbouwen van een voormalig 

zorgcomplex naar 4 zelfstandige 
wooneenheden op de percelen 
Boterbloem 2, 4, 6 en 8, ontvangen 
30 oktober 2020.

- het bouwen van een overkapping  
op het perceel Eiberhof 4, ontvangen 
2 november 2020.

Hoogenweg
- het handelen met gevolgen voor 

beschermde natuurgebieden en  
het veranderen van een inrichting 
(Revisie) op het perceel Emten-
broekerdijk 4, ontvangen 30 oktober 
2020.

Kloosterhaar
- het kappen van 2 eiken op het 

perceel Schoolstraat 4, ontvangen  
28 oktober 2020.

Rheeze
- het kappen van 2 berken en 2 popu-

lieren op het perceel Rheezerweg 81, 
ontvangen 28 oktober 2020.

Rheezerveen
- het renoveren van het dak van de 

woonboerderij op het perceel Elfde 
Wijk 1, ontvangen 29 oktober 2020.

Vanwege het coronavirus en de door 
het kabinet getroffen maatregelen, 
wijzigt de manier waarop u binnen-
gekomen aanvragen omgevings- 
vergunningen, ter inzage legging 
aanvraag omgevingsvergunningen,  
bestemmingsplannen en het archief 
kunt inzien.

Deze stukken kunt u in het  
gemeentehuis inzien:
- alleen op basis van een afspraak; 
- deze afspraak kunt u telefonisch 

maken met de Publieksdienst,  
14 0523; 

- om verspreiding van het virus 
zoveel mogelijk te voorkomen,  
zal bij het inzien van de stukken 
geen medewerker van de 
gemeente aanwezig zijn;

- als u vragen hebt, kunt u deze 
telefonisch stellen via 14 0523;

- wilt u een zienswijze, bezwaar of 
beroep indienen, dan kunt u deze 
zoals in de publicatie is aange-
geven indienen.  

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 mogelijkheid 
tot het indienen van zienswijzen gege-
ven. Van het ontwerpbesluit en de ter 
inzage legging wordt in deze uitgave 
kennis gegeven. Het ontwerpbesluit en 
de ter inzage legging worden in deze 
uitgave bekend gemaakt.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg maken bekend dat zij  
in het kader van de Wet algemene  
bepalingen omgevingsrecht hebben 
besloten voor de volgende aanvragen 
de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van maximaal zes weken:

Brucht
- het plaatsen van drie nieuwe 

dakkapellen en het aanpassen van 
drie bestaande dakkapellen en 
kozijnen op het perceel Markeweg 2.

Radewijk
- het renoveren van de brug nabij 

Toeslagweg 7.

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

Balkbrug
- het bouwen van een loods op het 

perceel Hoofdweg 4a.
Besluit 4 november 2020 verzonden.
Brucht
- het bouwen van een woning en het 

realiseren van een kapsalon op het 
perceel Bruchterbeekweg 2a.

Besluit 4 november 2020 verzonden.
Hardenberg
- het wijzigen van het gebruik voor  

een tijdelijke corona testlocatie (t/m 
31 december 2021) op het perceel 
Kollergang 5.

Besluit 29 oktober 2020 verzonden.
Kloosterhaar
- het plaatsen van een 

schuilgelegenheid voor pony’s op  
het perceel Crullsweg 2.

- het verbouwen en uitbreiden van een 
woning op het perceel Oude Vaart 6.

- het bouwen van een paardenstal op 
het perceel Crullsweg 7.

Besluiten 4 november 2020 verzonden.
Rheeze
- het realiseren van een zwemvijver en 

een sloot op het perceel Grote 
Beltenweg 11.

Besluit 4 november 2020 verzonden.
Rheezerveen
- het plaatsen van een berging op het 

perceel Elfde Wijk 40a R51.
Besluit 4 november 2020 verzonden.
Sibculo
- het bouwen van een vervangende 

bedrijfswoning op het perceel 
Kloosterdijk 37.

Besluit 4 november 2020 verzonden.

Het betreffen omgevingsvergunningen 
die zijn voorbereid met de reguliere 
voorbereidingsprocedure. De omge-
vingsvergunningen kunnen vanaf 
vandaag tot zes weken na publicatie 
tijdens openingstijden worden ingezien 
bij de Publieksdienst in het gemeente-
huis 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 genoemde besluiten 
hiertegen een bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA 
Hardenberg. Het bezwaarschrift moet 
zijn ondertekend en moet tenminste 
bevatten de naam en het adres van  
de indiener, de dagtekening, 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 voorlopi-
ge voorziening worden gevraagd bij  
de voorzieningenrechter van de Recht-

Inspraak beeldkwaliteitsplannen 
De Wieken II, Lutten
Vanaf donderdag 12 november  2020 
ligt de inspraakversie van het beeld-
kwaliteitsplan ‘De Wieken II, Lutten’ 
gedurende 6 weken ter inzage. De 
laatste dag van de termijn is woensdag 
23 december 2020. Het plan heeft 
betrekking op fase 2 van het woon- 
gebied De Wieken en vormt het 

Meerstal II, Kloosterhaar
Vanaf donderdag 12 november 2020 
ligt de inspraakversie van het beeld-
kwaliteitsplan ‘Meerstal II, Klooster-
haar’ gedurende 6 weken ter inzage. 
De laatste dag van de termijn is 
woensdag 23 december 2020. Het 
plan heeft betrekking op fase 2 van  
het woongebied De Meerstal en vormt 
het toetsingskader voor de bouw van 
woningen in het plangebied.

Waar in te zien?
Het beeldkwaliteitsplan wordt met 

ingang van donderdag 12 november 
2020 op de volgende wijzen ter inzage 
gelegd en raadpleegbaar gemaakt:
- 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.

 
Zienswijze indienen
Tijdens de inzagetermijn kunnen  
ingezetenen en belanghebbenden  
op de volgende manieren met een  
zienswijze reageren:
-  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: Gemeente Hardenberg, 
Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, 
onder vermelding van “inspraak-

reactie beeldkwaliteitsplan Meerstal 
II, Kloosterhaar, 

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

Ontwerpbestemmingsplannen
Kloosterhaar, woongebied  
De Meerstal II
Vanaf donderdag 12 november 2020 
ligt het ontwerpbestemmingsplan 
‘Kloosterhaar, woongebied De Meerstal 
II’ gedurende zes weken ter inzage.  
De laatste dag van de termijn is 
woensdag 23 december 2020. Het 
bestemmingsplan heeft betrekking  
op fase 2 van het woongebied De 
Meerstal in Kloosterhaar en is bedoeld 
om de bouw van woningen mogelijk  
te maken. 

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt 
met ingang van donderdag 12 novem-
ber 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.0160.0000BP00350-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.

>>>
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Verkeersmaatregelen

Geslotenverklaring
Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat zij hebben besloten: 

1.  tot het instellen van een gesloten-
verklaring voor motorvoertuigen op 
meer dan twee wielen voor de 
Beekweg  te Hardenberg door 
middel van plaatsing van het 
verkeersbord C6; inclusief onder-
bord met de tekst ‘op werkdagen 
van 07.00 – 09.00 en 16.00 – 19.00 
uur uitgezonderd verkeer aangren-
zende percelen’  uit bijlage 1 van 
het RVV 1990.  

Zie voor het volledige besluit de site 
van de digitale Staatscourant https://
zoek.officielebekendmakingen.nl/. 

Opheffen Geslotenverklaring
Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat zij hebben besloten: 
1.  tot het opheffen van de gesloten-

verklaring van de Hofsteeg te 
Hardenberg door middel van het 

verwijderen van het verkeersbord 
C1 uit bijlage 1 van het RVV 1990;

2.   tot het plaatsen van het bord L8, 
inclusief onderbord met de tekst 
‘uitgezonderd (brom)fietsers’ van 
bijlage 1`van het RVV 1990 aan de 
zijde van de Lage Doelen,

Zie voor het volledige besluit de site 
van de digitale Staatscourant https://
zoek.officielebekendmakingen.nl/. 

Gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat zij hebben besloten: door plaatsing 
van het bord E6 ten behoeve van de 
houder van een gehandicaptenpar-
keerkaart, de volgende locatie aan te 
wijzen als algemene gehandicapten-
parkeerplaats: 

- Nabij perceel: Beethovenstraat 7 in 
Dedemsvaart

Zie voor het volledige besluit de site 
van de digitale Staatscourant https://
zoek.officielebekendmakingen.nl/. 

Ingevolge de Algemene wet bestuurs-
recht kunnen belanghebbenden binnen 
6 weken na de dag van bekendmaking 
van deze besluiten hiertegen een 
bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van 
de gemeente Hardenberg, Postbus 
500, 7770 BA, Hardenberg.

Het bezwaar moet zijn ondertekend  
en tenminste bevatten de naam en het 
adres van de indiener, de dagtekening, 
een aanduiding van het besluit waar-
tegen het bezwaar zich richt en de 
gronden (motivering) van het bezwaar.

Daarnaast kan er - onder voorwaarde 
dat een bezwaarschrift bij burgemees-
ter en wethouders wordt ingediend - in 
spoedeisende gevallen een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningsrechter van de Arron-
dissementsrechtbank Zwolle, sector 
Bestuursrecht, Postbus 10067,  
8000 GB, Zwolle.

Kennisgeving Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg geven op grond van artikel 
8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer 
kennis dat van de volgende bedrijfs- 
locaties meldingen zijn ontvangen in 
het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer: 

Balkbrug
- Zwolseweg 231a,voor het plaatsen 

van een windmolen (zaaknr Z2020-
00011939)

- Hoofdweg 4a, oprichten bedrijfshal 
voor boomkwekerij ( zaaknr Z2020-
000112700)

Op grond van de melding is voor de 
bedrijfslocaties geen omgevingsver-
gunning voor de activiteit milieu nodig. 
Tegen het doen van een melding staan 
geen zienswijze- of rechtsbescher-
mingsmogelijkheden open. Nadere 
inlichtingen Omgevingsdienst IJssel-
land: 088 5525 1050. Graag het  
zaaknummer bij de hand houden.

Uitschrijving uit het Landelijk Register 
Kinderopvang (LRK)
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Hardenberg maakt op grond van  
artikel 3:12 van de Algemene Wet 
Bestuursrecht bekend dat de  
volgende Kinderopvanglocaties zijn 
uitgeschreven:

- Locatie Madelief, Hondsdraf 2 a, 
7772 LZ te Hardenberg, met LRK 
nummer 142200888, per 3 novem-

ber 2020. De locatie is opgeheven 
omdat ze zijn opgegaan in het 
Kindcentrum Bloemenhof in het 
kader van IKC vorming (Integraal 
Kindcentrum).

- Kinderopvang Wiekwijs, Kinder-
dagverblijf (KDV) en Buiten-
schoolse opvang (BSO), opvang-
locatie Wijkstraat 4, 7695 TJ 
Bruchterveld, registratienummer 
161871999 en 222388389, per  
29 oktober 2020 vanwege verhuizing 
van deze opvanglocaties.

>>>

Zienswijzen indienen
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen 
op de volgende manieren met een 
zienswijze reageren:
- 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: Raad van de gemeente 
Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA 
Hardenberg”, onder vermelding van 
“zienswijze bestemmingsplan 
Kloosterhaar, woongebied De 
Meerstal II”,

- 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.

Spreekuur
Vanwege de corona-maatregelen is  
het niet mogelijk om een inloopbijeen-
komst met betrekking tot dit bestem-

mingsplan te houden. Daarom is er  
op maandag 22 november 2020 van 
18.00 uur tot 20.00 uur een digitaal 
spreekuur. Daarbij kunnen specifieke 
vragen gesteld worden over het plan 
aan medewerkers van de gemeente. 
Indien u gebruik wenst te maken van 
het spreekuur kunt u contact opnemen 
met mevrouw Wilma Smilde (via het 
algemene nummer van de gemeente 
14 0523). 

Lutten, woongebied De Wieken II
Vanaf donderdag 12 november 2020 
ligt het ontwerpbestemmingsplan 
‘Lutten, woongebied De Wieken II’ 
gedurende zes weken ter inzage. De 
laatste dag van de termijn is woensdag 
23 december 2020. Het bestemmings-
plan heeft betrekking op fase 2 van 
woongebied De Wieken in Lutten  
(ten zuiden van de Ahornstraat) en is 
bedoeld om de bouw van woningen 
mogelijk te maken. 

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt 
met ingang van donderdag 12 novem-
ber 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.0160.0000BP00360-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 kan iedereen 
op de volgende manieren met een 
zienswijze reageren:
- 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: Raad van de gemeente 
Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA 
Hardenberg”, onder vermelding van 
“zienswijze bestemmingsplan Lutten, 
woongebied De Wieken II”,

- 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.

Spreekuur
Vanwege de corona-maatregelen is  
het niet mogelijk om een inloopbijeen-
komst met betrekking tot dit bestem-
mingsplan te houden. Daarom is er  
op maandag 22 november 2020 van 
18.00 uur tot 20.00 uur een digitaal 
spreekuur. Daarbij kunnen specifieke 
vragen gesteld worden over het plan 
aan medewerkers van de gemeente. 
Indien u gebruik wenst te maken van 
het spreekuur kunt u contact opnemen 
met mevrouw Wilma Smilde (via het 
algemene nummer van de gemeente 
14 0523). 

Kennisgeving ondertekening 
samenwerkings- en 
ontwikkelovereenkomst
Op grond  van artikel 6.24 lid 3 Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) wordt 

bekendgemaakt dat het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg op 30 oktober 
2020 een overeenkomst heeft gesloten 
met  Herstructureringsmaatschappij 
Overijssel N.V. 

Het gaat om een overeenkomst over 
grondexploitatie, als bedoeld in artikel 
6.24 Wro. De overeenkomst heeft 
betrekking op de percelen kadastraal 
bekend gemeente Stad-Hardenberg 
sectie A nummers 4223 (gedeeltelijk), 
5585 (gedeeltelijk), 5925 (gedeeltelijk), 
4647, 5300, 4860, 5141, 5142 en 4983, 
plaatselijk bekend Bruchterweg, 
Sallandsestraat en de Spinde te 
Hardenberg. De overeenkomst heeft 
betrekking op het bestemmingsplan 
Hardenberg centrum.

De zakelijke beschrijving ligt vanaf   
11 november 2020 ter inzage, bij de 
Publieksdienst locatie Hardenberg, 
Stephanuspark 1 te Hardenberg.

Hardenberg, 11 november 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd, 
De secretaris, De burgemeester,

Wet Milieubeheer


