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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.
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Rectificatie
In de De Toren van 1 mei 2019 stond 
onder de rubriek “Omgevingsver-
gunningen” onderstaande aanvraag:

Sibculo
- het betreft een aanvraag 

omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets, het handelen met 
gevolgen voor beschermde 
natuurgebieden en het wijzigen van 
de bestemming aan de 
Sibculoseweg tegenover villapark de 
Vlegge, ontvangen 18 april 2019

Dit moet zijn:
Sibculo
- Het veranderen van de inrichting, het 

oprichten van bouwwerken en 
handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening (legalisatie), 
ontvangen op 18 april 2019.

In de De Toren van 11 december 2019 
stond onder de rubriek “Omgevings-
vergunningen” onderstaande 
aanvraag:

De Krim
- het wijzigen van de 

gebruiksbestemming op het perceel 
Planetenstraat 5, ontvangen 28 
november 2019.

Dit moet zijn:
De Krim
- het tijdelijk wijzigen van de 

gebruiksbestemming (3 jaar) op het 
perceel Planetenstraat 5, ontvangen 
28 november 2019.

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:

Grondgebied gemeente Hardenberg
- het kappen van 21 bomen op 

diverse locaties in de gemeente 
Hardenberg, ontvangen 16 
december 2019.

Ane
- het plaatsen van een dakkapel op de 

schuur op het perceel Schansweg 7, 
ontvangen 12 december 2019.

Anerveen
- het bouwen van een nieuwe opslag-

loods op het perceel Slagenweg 5, 
ontvangen 16 december 2019.

Balkbrug
- het bouwen van een nieuwe woning 

op het perceel Pluimswijk 10, 
ontvangen 13 december 2019.

Bergentheim
- een inrichting of mijnbouwwerk 

oprichten of veranderen (milieu)  
op het perceel Boerendijk 10, 
ontvangen 23 december 2019.

De Krim
- het verschaffen van dagverblijf aan 

meer dan tien personen jonger dan 
twaalf jaar op het perceel Planeten-
straat 5, ontvangen 19 december 
2019.

Dedemsvaart
- het veranderen van de inrichting 

(milieu) op het perceel Zestiende 
Wijk 1, ontvangen 16 december 
2019.

- het plaatsen van zonnepanelen op 
het perceel Rollepaal 4, ontvangen 
10 december 2019.

- het aanbrengen van een lichtreclame 
op het perceel Galileistraat 2, ont-
vangen 12 december 2019.

- het bouwen van twee bedrijfsver-
zamelgebouwen op het perceel 
Celsiusstraat 16a, ontvangen  
11 december 2019.

- het bouwen van een nieuwe schuur 
op het perceel Langewijk 112, 
ontvangen 16 december 2019.

Gramsbergen
- het tijdelijk bewonen van de winkel-

ruimte op het perceel Stationsstraat 
16, ontvangen 19 december 2019.

- het verbouwen van het winkelpand 
tot vier appartementen op het 
perceel Stationsstraat 16, ontvangen 
19 december 2019.

- het plaatsen van informatieborden 
op diverse locaties in Gramsbergen, 
ontvangen 29 december 2019.

Hardenberg
- het bouwen van een 

apotheekgebouw op het perceel  
Jan Weitkamplaan 4d, ontvangen  
13 december 2019.

- het bouwen van een carport op het 
perceel Brinkstraat 26, ontvangen  
17 december 2019.

- het vervangen van de bestaande 
reclame op het perceel De Spinde 1, 
ontvangen 17 december 2019.

- het realiseren van een bed and 
breakfast op het perceel De Brink 
21, ontvangen 12 december 2019.

- het kappen van één den op het 
perceel Weidebuurt 12, ontvangen 
24 december 2019.

Radewijk
- de inrichting veranderen (milieu) en 

handelen in strijd met beschermde 
natuurgebieden op het perceel 
Mastbrugweg 3, ontvangen  
22 december 2019.

- de Inrichting oprichten of veranderen 
(Milieu), Handelingen met gevolgen 
voor beschermde natuurgebieden  
op het perceel Radewijkerweg 57, 
ontvangen 30 december 2019.

Rheeze
- het renoveren en uitbreiden van de 

schuur op het perceel Ringweg 1, 
ontvangen 11 december 2019.

Rheezerveen
- het betreft een aanvraag beperkte 

milieutoets op het perceel Witte-
paalweg 1, ontvangen 24 december 
2019.

Slagharen
- het kappen van vijftien bomen aan 

de Witmanweg tegenover nummer 
19, ontvangen 18 december 2019.

De aanvragen kunnen worden ingezien 
in het gemeentehuis na een telefo- 
nische afspraak met de Publieks-
dienst, 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 wor-
den 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 aanvragen de 
beslistermijn te verlengen met een 
termijn van maximaal zes weken:

Collendoorn
- het bouwen van een woning met 

berging op het perceel Jachthuis-
weg 27.

Dedemsvaart
- het bouwen van een kantoor op  

het perceel Galileistraat 18.
Hardenberg
- het bouwen van een werkplaats  

op het perceel Denemarkenweg 1.
- het uitbreiden van een bedrijfsge-

deelte van woning met bedrijfspand 
(Kids ‘n Ko) op het perceel Korte 
Spruit 13.

Ontwerpbeschikking 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend, 
dat met ingang van 16 januari 2020 
voor eenieder, gedurende zes weken 
tijdens openingstijden bij de Publieks-
dienst in het gemeentehuis, ter inzage 
ligt de volgende ontwerpbeschikking 
met bijbehorende stukken:

Brucht
- het plaatsen van een transport-

verdeelstation op het perceel 
Duitslandweg 1t.

Gemotiveerde schriftelijke en/of mon-
delinge zienswijzen tegen de ontwerp-
beschikkingen kunnen door eenieder 
tot en met 26 februari 2020 worden 
ingediend bij burgemeester en wet-
houders. Schriftelijke zienswijzen 
moeten worden gericht aan het colle-
ge 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 aan- 
gegeven 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 belang-
hebbende is.
Gemotiveerde schriftelijke en/of 
mondelinge zienswijzen tegen de 
ontwerpbeschikkingen kunnen door 
een ieder tot en met 26 februari 2020 
worden ingediend bij burgemeester en 
wethouders. Schriftelijke zienswijzen 
moeten worden gericht aan het colle-
ge 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 aange-
geven op welke onderdelen van het 
ontwerpbesluit de zienswijzen betrek-
king 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:

Balkbrug
- het bouwen van een vervangende 

woning op het perceel 
Weemerveldweg 3. 

Besluit 30 december 2019 verzonden.
- het plaatsen van vier rijen van tien 

zonnepanelen in een aangrenzend 
weiland op het perceel Den Kaat 11.

Besluit 17 december 2019 verzonden.
Bergentheim
- het kappen van één moerascypres 

op het perceel Thorbeckestraat 13.
Besluit 12 december 2019 verzonden.
Dedemsvaart
- het kappen van 2 linden op het 

perceel Hoofdvaart 189.
Besluit 13 december 2019 verzonden.
- het bouwen van een carport op het 

perceel Rozenheim 21.
Besluit 19 december 2019 verzonden.
Hardenberg
- het bouwen van een carport op  

het perceel Klaver 5.
Besluit 24 december 2019 verzonden.
- het kappen van één eik op het 

perceel Hessenweg 31a.
- het plaatsen van een kozijn op het 

perceel Zwanebloem 9.
Besluiten 19 december 2019  
verzonden.
- Het kappen van een beuk en twee 

eiken op het perceel Hondsdraf 31.
Besluit 18 december 2019 verzonden.
Kloosterhaar
- het bouwen van een woning (wijzi-

ging op reeds verleende vergunning) 
op het perceel Schoolstraat 27.

- het verbouwen van de woning op 
het perceel Van Roijensweg 52.

Besluiten 19 december 2019  
verzonden.
Lutten
- het kappen van één berk op het 

perceel Anerweg-Noord 20.
Besluit 12 december 2019 verzonden.
Rheezerveen
- het kappen van 44 bomen op het 

perceel Elfde Wijk 40a.
Besluit 12 december 2019 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 inge-
zien bij de Publieksdienst in het 
gemeentehuis na telefonische 
afspraak, telefoon 14 0523.

>>>

Zitting van de stadsbouwmeester 
De stadsbouwmeester van de 
gemeente Hardenberg houdt op  
dinsdag 21 januari 2020 zitting in het 
gemeentehuis te Hardenberg. Overleg 
met de stadsbouwmeester is alleen 
mogelijk indien het bouwplan of 
schetsplan van voldoende bouwkundi-
ge 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



Wet Milieubeheer

Wet Geluidhinder

>>>
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 dagtekening, 
een aanduiding van het besluit waar-
tegen 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.

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-
catie een melding is ontvangen: 

Bruchterveld
- voor het perceel Grote Kattendijk 27, 

bouwen kapschuur voor opslag, op 
grond van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer.

Een melding is gebaseerd op alge-
meen geldende regels en voorschrif-
ten die het milieu beschermen. Op 
grond van de melding is voor de 
bedrijfslocatie geen omgevingsver-
gunning voor de activiteit milieu 
nodig. Tegen het doen van een 
melding staan geen zienswijze- of 
rechtsbeschermingsmogelijkheden 
open. Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met de 
Publieksdienst.

Ontwerpbesluit vaststelling hogere 
grenswaarden 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat met ingang van 16 januari 2020 
gedurende zes weken voor een ieder 
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 
splitsen van een woning op het 
perceel Gramsbergerweg 84-84i in 
Hardenberg. Ter hoogte van de voor-
gevel van de te splitsen woning zal  

de gevelbelasting de voorkeursgrens-
waarde overschrijden. De maximale te 
ontheffen geluidbelasting wordt echter 
niet overschreden. 

Gedurende de termijn van terinzage-
legging kan een ieder schriftelijk 
zienswijzen indienen tegen het 
ontwerpbesluit. De zienswijzen 
moeten worden gericht aan burg-
meester 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.

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

Anerveen
- Schansfeest op de locatie 

Schansweg 26, op 7 maart 2020.
Balkbrug
- Oldtimer Festival Balkbrug op de 

locatie Hoogeveenseweg 38, van 30 
mei 2020 t/m 31 mei 2020.

Bergentheim
- Truckers Weekend Boerschop op de 

locatie tegenover Hardenbergerweg 
23, van 8 mei 2020 t/m 9 mei 2020.

De Krim
- Piraten Team Keiendorp op de 

locatie Knappersveldweg 16b, van 
14 februari 2020 t/m 16 februari 
2020.

- Oranjefeest De Krim op de locatie 
Beukenlaan 1a, van 24 april 2020 
t/m 5 mei 2020.

Dedemsvaart
- Ibiza Festival in het gemeentepark 

op de locatie Moerheimstraat 144, 
op 11 juli 2020.

- 75 Jaar bevrijdingsfestival op de 
locatie Markt, op 7 april 2020.

- Dedemsvaart Natuurlijk Festival op 
het recreatieterrein Kotermeerstal, 
van 30 mei 2020 t/m 31 mei 2020.

Gramsbergen
- Internationaal Vrouwenvoetbal 

Toernooi op de locatie Hoge Holt 17, 
van 19 juni 2020 t/m 21 juni 2020.

- Gramsberger Torentocht in 
Gramsbergen en omgeving, op 28 
maart 2020.

- Voorstellingen in het Bostheater op 
de locatie Hoge Holt 17, op vrijdag 
15 of zaterdag 16 mei, zaterdag 30 
mei, woensdag 17 juni, vrijdag 26 
juni, zaterdag 11 juli, zaterdag 15 of 
22 augustus en vrijdag 25 
september 2020. 

- Kunstmanifestatie, in het centrum 
van Gramsbergen, op 20 september 
2020.

Hardenberg
- Ballonfestival op de locatie 

Heemsermarsweg, op 21 juni 2020 
en op 25 t/m 28 juni 2020.

- Koningsdag Baalder op de locatie 
Dr. Albert Schweitzerlaan 1, op 27 
april 2019.

- Dansen aan de Vecht op de locatie 
Havenweg-Kromme Steeg, op 11 juli 
2020.

- Pump up the 90’s part 26 & 27, op 
de locatie Energieweg 2, op 4 april 
2020 en 28 november 2020.

Kloosterhaar
- Rock em All op een perceel land aan 

de Rauwbloksweg, op 4 april 2020.
Schuinesloot
- Schuurfeest K.V.P. op de locatie 

Schuineslootweg 44, op 1 februari 
2020 t/m 2 februari 2020.

Slagharen
- Carnaval Slagharen op de locatie 

Anton Geerdesplein, van 21 februari 
2020 t/m 23 februari 2020.

- Opening graffitiemuur op de locatie 
Turflaan 1, op 14 maart 2020.

Belanghebbenden worden in de gele-
genheid 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
- Foud en Nieuw op de locatie 

Katingerveldweg 25, op 1 januari 
2020.

Besluit 24 december 2019 verzonden
Bergentheim
- Oud en nieuwfeest-Spoorfeest op  

de locatie Kanaalweg-West 78, op  
1 januari 2020.

Besluit 24 december 2019 verzonden.
Bruchterveld
- Snertloop op de locatie Meester 

Holtropstraat 3, op 4 januari 2020.
Besluit 19 december 2019 verzonden.
Dedemsvaart
- Carnavalsoptocht, start ter hoogte 

van de locatie Moerheimstraat 144 
en Kelvinstraat, op 22 februari 2020.

Besluit 23 december 2019 verzonden.
Hardenberg
- Phoenix op de locatie Energieweg 2, 

op 25 januari 2020.
Besluit 23 december 2019 verzonden.
- Super Fout! op de locatie 

Energieweg 2, op 24 januari 2020.
Besluit 23 december 2019 verzonden.
Kloosterhaar
- WinterBBQ Kloosterhaar op de 

locatie Van Roijensweg 93, op  
11 januari 2020.

Besluit 30 december 2019 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 
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 voorlo-
pige voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank te Zwolle, team Bestuurs- 
recht, Postbus 10067, 8000 GB te 
Zwolle. Voor deze procedure is griffie-
recht verschuldigd.

Verleende terrasvergunningen
De burgemeester van de gemeente 
Hardenberg maakt bekend dat de 
volgende terrasvergunning zijn 
verleend:

Hardenberg
- het inrichten van een terras op het 

perceel Fortuinstraat 5.
Besluit 19 december 2019 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 
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 voorlo-
pige 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 ontheffing geluidhinder
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat de volgende aanvragen zijn 
ontvangen voor het organiseren van:

Balkbrug
- ontheffing geluidhinder riolerings-

werkzaamheden op de locatie 
Coevorderweg, op 27 januari 2020 
t/m 31 januari 2020.

Hardenberg
- Festival op de locatie Burgemeester 

Schuitestraat 3, op 23 april 2020 t/m 
24 april 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.

Ontwerpbestemmingsplannen 
Buitengebied Hardenberg, Stuwdijk 
1, Mariënberg
Vanaf donderdag 16 januari 2020 ligt 
het ontwerpbestemmingsplan 
‘Buitengebied Hardenberg, Stuwdijk 
1, Mariënberg’ gedurende zes weken 
ter inzage. De laatste dag van de 
termijn is woensdag 26 februari 2020. 
Het bestemmingsplan heeft betrekking 
op het perceel Stuwdijk 1 in Mariën-
berg en is bedoeld om het slopen van 
landschapsontsierende bebouwing en 
het terug bouwen van een woning 
mogelijk te maken. 

Waar ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan wordt 
met ingang van donderdag 16 januari 
2020 op de volgende wijzen ter inzage 
gelegd, beschikbaar gesteld en raad-
pleegbaar gemaakt:
- digitaal op de landelijke website: 

www.ruimtelijkeplannen.nl. De 
stukken zijn op deze website terug 
te vinden via het planid-nummer: 
NL.IMRO.0160.0000BP00335-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 

Algemene Plaatselijke VerordeningVER
ORDE
NING

VerkeersmaatregelenVER
ORDE
NING

Oplaadplaatsen Elektrische Voertuigen
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat 
zij hebben besloten tot het reserveren van één parkeervak ten behoeve van het 
op- 
laden van elektrische voertuigen, door middel van het plaatsen van bord E4 uit 
bijlage 1 van het RVV 1990, een onderbord met tekst ‘opladen elektrische voer-
tuigen’ en een onderbord dat aanduidt welke parkeervak gereserveerd is, op de 
volgende 14 locaties in de gemeente Hardenberg:

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 dit besluit hier-
tegen 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 dagteke-
ning, een aanduiding van het besluit 
waartegen 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 voorlo-
pige voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningsrechter van de 
Arrondissementsrechtbank Zwolle, 
sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 
8000 GB, Zwolle.

Hardenberg:  Hessenweg 72(de Boshoek) 
  Sportboulevard 3 (Sportboulevard) 
  Vechtstraat 5 (de Koppel)
De Krim: Turfstekersplein 11 (Turfstekersplein
Bergentheim: Postlaan 45 (Basingplein)
Gramsbergen: Hattemattestraat 7  (Hattemattebad)
Kloosterhaar: Meerstal 1   
Mariënberg: Oudeweg 22  (t.o. Sionskerk)
Sibculo: Gemeenteweg 65  (Spartelvijver)
Balkbrug: Molenweg 20a
Lutten: Goudenregenstraat 6
Bruchterveld: Meester Holtropstraat 3  (sportpark)
Schuinesloot: Schuineslootweg 104 (De Kapel)
Ane: De Steeghe 7 (Spreng-el)



BEKEND MAKINGEN

Hardenberg, 15 januari 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd, 
De secretaris, De burgemeester,

Ruimtelijke OrdeningVER
ORDE
NING

Ontwerpbestemmingsplannen 
Buitengebied Hardenberg, Stuwdijk 
1, Mariënberg
Vanaf donderdag 16 januari 2020 ligt 
het ontwerpbestemmingsplan 
‘Buitengebied Hardenberg, Stuwdijk 
1, Mariënberg’ gedurende zes weken 
ter inzage. De laatste dag van de 
termijn is woensdag 26 februari 2020. 
Het bestemmingsplan heeft betrekking 
op het perceel Stuwdijk 1 in Mariën-
berg en is bedoeld om het slopen van 
landschapsontsierende bebouwing en 
het terug bouwen van een woning 
mogelijk te maken. 

Waar ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan wordt 
met ingang van donderdag 16 januari 
2020 op de volgende wijzen ter inzage 
gelegd, beschikbaar gesteld en raad-
pleegbaar gemaakt:
- digitaal op de landelijke website: 

www.ruimtelijkeplannen.nl. De 
stukken zijn op deze website terug 
te vinden via het planid-nummer: 
NL.IMRO.0160.0000BP00335-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 
Stuwdijk 1, Mariënberg”,

- 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.

Buitengebied Hardenberg, 
Gramsbergerweg 84/84i Hardenberg 
Vanaf donderdag 16 januari 2020 ligt 
het ontwerpbestemmingsplan 
‘Buitengebied Hardenberg, 
Gramsbergerweg 84/84i 
Hardenberg’ gedurende zes weken 
ter inzage. De laatste dag van de 
termijn is woensdag 25 februari 2020. 
Het bestemmingsplan heeft betrekking 
op de percelen Gramsbergerweg 84 
en 84i in Hardenberg en is bedoeld 
om de bestemming te wijzigen naar 
een woonbestemming en de woning 
te splitsen in twee wooneenheden. 

Waar ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan wordt 
met ingang van donderdag 16 januari 

2020 op de volgende wijzen ter inzage 
gelegd, beschikbaar gesteld en raad-
pleegbaar gemaakt:
- digitaal op de landelijke website: 

www.ruimtelijkeplannen.nl. De 
stukken zijn op deze website terug 
te vinden via het planid-nummer: 
NL.IMRO.0160.0000BP00342-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 
Gramsbergerweg 84/84i 
Hardenberg”,

- 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.


