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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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Bouw en Woningtoezicht
Zitting van de stadsbouwmeester
De stadsbouwmeester van de
gemeente Hardenberg houdt op
dinsdag 18 februari 2020 zitting in
het gemeentehuis te Hardenberg.
Overleg met de stadsbouwmeester
is alleen mogelijk indien het bouwplan
of schetsplan van voldoende bouwkundige kwaliteit is en indien het

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

dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

De omgevingsvergunning ligt vanaf
13 februari 2020 ter inzage tijdens
openingstijden bij de Publieksdienst
in het gemeentehuis, een afspraak
kunt u maken via telefoon 14 0523.

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

Omgevingsvergunningen
Binnengekomen aanvragen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend,
dat in de afgelopen periode onderstaande aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend:

de reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure. Op het moment van
de indiening van de aanvraag is nog
niet duidelijk met welke voorbereidingsprocedure een aanvraag wordt
voorbereid.

Balkbrug
- het geheel vernieuwen van de
woning op het perceel Den Oosterhuis 25, ontvangen 30 januari 2020.
- het bouwen van een garage op het
perceel Takenshof 4, ontvangen
28 januari 2020.
Brucht
- het kappen van drie inlandse eiken
op het perceel Prügelweg 2,
ontvangen 22 januari 2020.
- het kappen van één eik op het
perceel Haarweg 54, ontvangen
30 januari 2020.
Bruchterveld
- het kappen van één populier op
het perceel Broekdijk 9, ontvangen
27 januari 2020.
Dedemsvaart
- het verbouwen van een bestaande
bunker op het perceel Ridderspoorstraat 7a, ontvangen 28 januari
2020.
Hardenberg
- het plaatsen van een schutting op
het perceel Wulpstraat 2, ontvangen
26 januari 2020.
- de bouw van een nieuwe hal, het
plaatsen van vlaggenmasten en
een erfafscheiding op het perceel
Handelsstraat 46, ontvangen
28 januari 2020.
- het bouwen van een kap op de
garage op het perceel Hessenweg
60, ontvangen 31 januari 2020.
Holtheme
- het slopen van een boerderij op
het perceel Vilsterborg 1, ontvangen
28 januari 2020.
Kloosterhaar
- het realiseren van vier woningen
onder één kap op de percelen
Greupe 20, 22, 24 en 26 (even),
ontvangen 24 januari 2020.
Lutten
- het verbouwen en uitbreiden van
de woning op het perceel Semmelinksdijk 5, ontvangen 24 januari
2020.
Radewijk
- het realiseren van twee groepsaccommodaties, vijf extra recreatiewoningen, beheerderswoning
(demowoning) en een trainingshal
op het perceel Radewijkerweg 47,
ontvangen 22 januari 2020.
Rheezerveen
- het intern verbouwen van de woonboerderij op het perceel Willemsdijk
9, ontvangen 30 januari 2020.
Slagharen
- het vervangen/vernieuwen van het
dak en het plaatsen van dakkappellen op het perceel Coevorderweg 41, ontvangen 24 januari 2020.
- het bouwen van een erker op het
perceel Dokter Willemslaan 33,
ontvangen 29 januari 2020.

Indien de reguliere voorbereidingsprocedure 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 voorbereidingsprocedure van toepassing is, wordt
een ontwerpbesluit opgesteld en ter
inzage gelegd. Naar aanleiding van
het ontwerpbesluit wordt de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen
gegeven. Van het ontwerpbesluit en
de ter inzagelegging wordt in deze
uitgave kennisgegeven. Het ontwerpbesluit en de ter inzagelegging worden
in deze uitgave bekend gemaakt.

De aanvragen kunnen worden
ingezien in het gemeentehuis na
een telefonische afspraak met de
Publieksdienst, telefoon 14 0523.
De aanvragen worden voorbereid met

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 aanvraag
de beslistermijn te verlengen met
een termijn van maximaal zes weken:
Dedemsvaart
- het wijzigen van de brandcompartimentering op het perceel Moerheimstraat 10.
Ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend,
dat met ingang van 13 februari 2020
voor eenieder, gedurende zes weken
tijdens openingstijden bij de Publieksdienst in het gemeentehuis, ter inzage
ligt de volgende ontwerpbeschikking
met bijbehorende stukken:
Den Velde
- het splitsen van de woning op het
perceel Veldingerveldweg 22 en 22a.
Gemotiveerde schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking kunnen door een ieder
tot en met 25 maart 2020 worden
ingediend bij burgemeester en
wethouders. Schriftelijke zienswijzen
moeten worden gericht aan het
college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 7770 BA
Hardenberg. Voor het naar voren
brengen van een mondelinge zienswijze 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 beschikking 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

Balkbrug
- het bouwen van een nieuwe woning
op het perceel Pluimswijk 10.
Besluit 4 februari 2020 verzonden.
Brucht
- het verbouwen van een woning op
het perceel Kanaalweg-West 110.
Besluit 20 januari 2020 verzonden.
Bruchterveld
- het bouwen van een vervangende
woning op het perceel Hoopsteeweg 21.
Besluit 22 januari 2020 verzonden.
Gramsbergen
- het tijdelijk bewonen van de
winkelruimte op het perceel
Stationsstraat 16.
Besluit 4 februari 2020 verzonden.
Hardenberg
- het kappen van één spar op het
perceel Weidebuurt 12.
Besluit 22 januari 2020 verzonden.
Het betreffen omgevingsvergunningen
die zijn voorbereid met de reguliere
voorbereidingsprocedure. De omgevingsvergunningen kunnen 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 bestuursrecht 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 burgemeester en wethouders wordt ingediend in spoedeisende gevallen een voorlopige voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de
Rechtbank te Zwolle, team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te
Zwolle. Voor deze procedure is
griffierecht verschuldigd.
Verleend Uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Loozen
- het splitsen van de woning op het
perceel Westeindigerdijk 6 en 6i.
Het betreft een besluit omgevingsvergunning die is voorbereid met de
uitgebreide voorbereidingsprocedure.

www.hardenberg.nl

Het besluit is tevens raadpleegbaar
op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl op adres of op plan identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0160.
OVUP00076-VG01
Vanaf 14 februari 2020 kunnen
belanghebbenden gedurende 6 weken
tegen deze beslissing op grond van
de Algemene wet bestuursrecht een
beroepschrift indienen bij de
Rechtbank te Zwolle, team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB
Zwolle. Het beroepsschrift moet zijn
ondertekend en moet tenminste
bevatten de naam en het adres van
de indiener, de dagtekening, een
aanduiding van het besluit waartegen
het beroep zich richt en de gronden
(motivering) van het beroep. Geen
beroep kan worden ingesteld door
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen
zienswijzen bij burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht.
Tevens kan binnen de genoemde
termijn bij de voorzieningenrechter van
genoemde rechtbank een verzoek om
voorlopige voorziening worden ingediend. Voor de procedures is griffierecht verschuldigd. De beschikking
wordt na afloop van de beroepstermijn
van kracht tenzij beroep is ingesteld
en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking
wordt niet van kracht voordat op
dat verzoek is beslist.
Dedemsvaart
- Veranderen (revisie) van het bedrijf
van varkenshouderij naar een vleeskalverenhouderij op het perceel
Verlengde Zestiende Wijk 3.
Het betreft een besluit voor omgevingsvergunning die is voorbereid met
de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De omgevingsvergunning ligt
vanaf 13 februari 2020 ter inzage
tijdens openingstijden bij de
Publieksdienst in het gemeentehuis,
een afspraak kunt u maken via telefoon 14 0523. De omgevingsvergunningen liggen ter inzage tot en met
25 maart 2020.
Tijdens de ter inzage termijn kunnen
belanghebbenden tegen deze beslissing op grond van de Algemene wet
bestuursrecht een beroepschrift indienen bij de Rechtbank te Zwolle, team
Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000
GB Zwolle. Het beroepsschrift moet
zijn ondertekend en moet tenminste
bevatten de naam en het adres van
de indiener, de dagtekening, een
aanduiding van het besluit waartegen
het beroep zich richt en de gronden
(motivering) van het beroep.
>>>
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>>> Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie
redelijkerwijs kan worden verweten
dat zij geen zienswijzen bij burgemeester en wethouders naar voren
hebben gebracht. Tevens kan binnen
de genoemde termijn bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Voor de
procedures is griffierecht verschuldigd. De beschikking wordt na afloop
van de beroepstermijn van kracht
tenzij beroep is ingesteld en een
verzoek om voorlopige voorziening
is gedaan. De beschikking wordt
niet van kracht voordat op dat
verzoek is beslist.

Welzijn
Uitschrijving Landelijk Register
Kinderdagverblijven
Het college van de gemeente
Hardenberg maakt op grond van
artikel 3:12 van de Algemene Wet
Bestuursrecht bekend, dat
Kinderdag-verblijf Winkies (KDV
en BSO) opvang-locatie Kollergang 4,
7773 NH te Hardenberg met registratienummers 216442990 en
110606280 uit het Landelijk Register
Kinderopvang zijn uitgeschreven per
30 januari 2020. Dit, vanwege verhuizing naar Kollergang 13 te Hardenberg.

Wet Geluidhinder
Ontwerpbesluit vaststelling hogere
grenswaarden
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat met ingang van 13 februari 2020
gedurende zes weken voor eenieder
in het gemeentehuis in Hardenberg
(Publieksdienst, Stephanuspark 1)
het ontwerpbesluit tot vaststelling van
hogere grenswaarden als bedoeld
in de Wet geluidhinder en het Besluit
geluidhinder ter inzage ligt.
Het besluit houdt verband met het
omzetten van de bedrijfsbestemming
op het perceel Ommerweg 67a in
Rheezerveen naar een woonbestemming. Ter hoogte van de voorgevel
van het kantoor dat als woning in

gebruik zal worden genomen zal
de gevelbelasting in 2030 de voorkeursgrenswaarde overschrijden. De
maximale te ontheffen geluidbelasting
wordt echter niet overschreden.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk
zienswijzen indienen tegen het
ontwerpbesluit. De zienswijzen
moeten worden gericht aan burgmeester en wethouders, t.a.v. de
afdeling Ruimtelijk Domein, Postbus
500, 7770 BA Hardenberg.
Ook is het mogelijk mondeling een
zienswijze naar voren te brengen.
Hiervoor dient een afspraak gemaakt
te worden via 140523.

Aanwijzingsbesluit
Koopzondagen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat zij op 21 januari 2020 hebben
besloten, op grond van artikel 3a van
de Verordening Winkeltijden
Hardenberg 2014, de volgende zondagen aan te wijzen, waarop het verbod
om winkels geopend te hebben niet
geldt tussen 13.00 uur en 17.00 uur:
Hardenberg
- 26 april 2020,
- 10 mei 2020,
- 17 mei 2020,
- 24 mei 2020,
- 26 juli 2020,
- 2 augustus 2020,
- 9 augustus 2020,
- 11 oktober 2020,
- 6 december 2020 en
- 20 december 2020.
voor zover het betreft winkels binnen
de bebouwde kom van Hardenberg;
Dedemsvaart
- 5 april 2020,
- 19 april 2020,
- 26 april 2020,
- 4 oktober 2020,
- 1 november 2020,
- 29 november 2020 en
- 20 december 2020.
voor zover het betreft winkels binnen
de bebouwde kom van Dedemsvaart;
Balkbrug
- 22 maart 2020,
- 5 april 2020,
- 19 april 2020,
Hardenberg, 12 februari 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,

- 17 mei 2020,
- 14 juni 2020,
- 28 juni 2020,
- 12 juli 2020,
- 26 juli 2020,
- 9 augustus 2020 en
- 23 augustus 2020.
voor zover het betreft winkels binnen
de bebouwde kom van Balkbrug;
Slagharen
- 5 april 2020,
- 3 mei 2020,
- 7 juni 2020,
- 5 juli 2020,
- 2 augustus 2020,
- 6 september 2020,
- 4 oktober 2020,
- 1 november 2020,
- 13 december 2020 en
- 20 december 2020.
voor zover het betreft winkels binnen
de bebouwde kom van Slagharen;
Het besluit ligt voor ieder ter inzage in
het gemeentehuis te Hardenberg en is
tegen betaling van de kosten in
afschrift verkrijgbaar. Inlichtingen over
het besluit kunt u krijgen bij de heer
D. Flokstra van de afdeling Ruimtelijk
Domein (telefoon: 0523-289145).
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na de datum van deze bekendmaking een bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente
Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA
te Hardenberg.
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Ruimtelijke Ordening

Ontwerpbestemmingsplan
Vanaf donderdag 13 februari 2020
ligt het ontwerpbestemmingsplan
‘Buitengebied Hardenberg,
Ommerweg 67a Rheezerveen’
gedurende zes weken ter inzage.
De laatste dag van de termijn is
woensdag 25 maart 2020. Het
bestemmingsplan heeft betrekking
op het perceel Ommerweg 67a in
Rheezerveen en is bedoeld om de
omzetting van de bedrijfsbestemming
naar een woonbestemming mogelijk
te maken.

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.BP00341-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.

Waar ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan wordt
met ingang van donderdag 13 februari
2020 op de volgende wijzen ter inzage

Zienswijzen indienen
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen
op de volgende manieren met een
zienswijze reageren:
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Het niet of niet tijdig indienen van een
zienswijze heeft gevolgen voor de
ontvankelijkheid van het beroep bij de
bestuursrechter.

Algemene Plaatselijke Verordening

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

2020 t/m 5 mei 2020.
Sibculo
- Opening ATB route Sibculo, vanaf
de locatie Valkenlaan 1a, op 4 april
2020.

Ane
- Gramsberger Classic TT op de
locatie Anerveenseweg, van 19 juni
2020 t/m 20 juni 2020.
Balkbrug
- Internationale Grasbaanraces op het
perceel achter de locatie Molenweg
60b, op 13 april 2020.
De Krim
- PCDK op de locatie Hoofdweg 81,
van 26 juni 2020 t/m 28 juni 2020.
Dedemsvaart
- Voorjaarsloop 2020, start op de
locatie Moerheimstraat 2, op 5 april
2020.
- Herdenkingsevenement 75 jaar Vrij
op de locatie Oude Zuidwolderstraat
13, op 4 april 2020.
Gramsbergen
- 75 jaar bevrijding Gramsbergen,
op 6 april 2020.
Hardenberg
- Open dag Openbaar Gebied op
de locatie Kruiwiel 15, op 28 maart
2020.
- Wielerronde van Hardenberg op
de locatie Voorstraat, Oosteinde,
Burgemeester Bramerstraat, Markt,
en Havenweg, op 23 mei 2020.
- Barrel Food Truck Festival op de
locatie Markt, van 25 juli 2020 t/m
26 juli 2020.
Kloosterhaar
- Feestweek Kloosterhaar op de
locatie Dorpsstraat 35a, van 18 april

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.
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- via e-mail (bij voorkeur): ga naar
http://www.hardenberg.nl/zienswijzeindienen 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
Buitengebied Hardenberg,
Ommerweg 67a Rheezerveen”,
- mondeling: maak een afspraak bij
de publieksdienst, telefoon 14 0523.

Besluit 3 februari 2020 verzonden.
Hardenberg
- De Toren Taptoe op de locatie Markt,
op 19 september 2020.
Besluit 30 januari 2020 verzonden.
- Dansen aan de Vecht op de locatie
Havenweg-Kromme Steeg, op 11 juli
2020.
Besluit 30 januari 2020 verzonden.

Verleende evenementen
De burgemeester van de gemeente
Hardenberg maakt bekend dat de
volgende vergunningen zijn verleend
voor het organiseren van:

Volgens de Algemene wet bestuursrecht 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.

Bergentheim
- Koningsdag 2020 op de locatie
Kanaalweg-West 29g, op 27 april
2020.
Besluit 3 februari 2020 verzonden.
De Krim
- Piraten Team Keiendorp op de
locatie Knappersveldweg 16b, van
14 februari 2020 t/m 16 februari
2020.

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

Als aan de subsidievoorwaarden
wordt voldaan, kan de stichting
Hafabra in aanmerking komen voor
een jaarlijkse subsidie voor de
muziekverenigingen die deelnemer zijn
van de stichting. De overige amateurkunstinstellingen kunnen in aanmerking komen voor een jaarlijkse subsidie in de vorm van een vast basisbedrag van € 250,00 per instelling en
een bedrag per betalend lid. De hoogte van laatstgenoemd bedrag wordt
jaarlijks bepaald.

Vervolgens kunt u de daar (onder
Bekendmaking) aangegeven link
elektronisch gemeenteblad aanklikken.

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 bedenkingen.

Verordeningen

Wijziging Subsidieregeling
Programmalijn Maatschappelijk
Domein
Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente
Hardenberg heeft in zijn vergadering
van 4 februari 2020 de gewijzigde
Subsidieregeling Programmalijn
Maatschappelijk Domein en, als
onderdeel van deze regeling de
aanvullende criteria Amateurkunst
vastgesteld. Deze wijziging treedt in
werking op de dag volgend op die
van bekendmaking en werkt terug tot
1 januari 2020.
Per 1 november 2019 is de Subsidieverordening Amateurkunst 2008 ingetrokken. Daarvoor in de plaats zijn de
aanvullende criteria amateurkunst in
de Subsidieregeling Programmalijn
Maatschappelijk Domein gekomen.

De wijziging is bekendgemaakt in
het elektronische gemeenteblad op
11 februari 2020. Het betreffende
gemeenteblad is te raadplegen
door op de gemeentelijke website
(www.hardenberg.nl) ‘Gemeente’,
vervolgens ‘Organisatie’ en dan
‘Verordeningen’ aan te klikken.

Verder kan een papieren versie van
de gewijzigde subsidieregeling
worden ingezien in het gemeentehuis
van Hardenberg, bij de Publieksdienst.
Tegen betaling van de kosten is een
afschrift verkrijgbaar.
Inlichtingen over de wijziging kunt u
krijgen bij Lummy Boer van de afdeling Maatschappelijk Domein, e-mail:
Lummy.Boer-Tigelaar@hardenberg.nl,
telefoon: 0523-289647.

