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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.

Brucht
- het tijdelijk plaatsen van een 

woonunit (6 maanden) op het 
perceel Maatdijk 3, ontvangen  
31 maart 2020.

De Krim
- het uitbreiden van een woning  

op het perceel Hoofdweg 111, 
ontvangen 31 maart 2020.

Gramsbergen
- het kappen van een blauwspar op 

het perceel Goudenregenstraat 40, 
ontvangen 25 maart 2020.

Hardenberg
- het kappen van drie sparren op  

het perceel Meeuwenplein 2a, 
ontvangen 27 maart 2020.

- het bouwen van een overkapping  
op het perceel Kruiwiel 12, 
ontvangen 30 maart 2020.

Lutten
- het plaatsen van twee dakkapellen 

op het perceel Anerweg-Noord 76, 
ontvangen 30 maart 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 
aangegeven indienen.  

De aanvragen worden voorbereid  
met de reguliere of uitgebreide voor-
bereidingsprocedure. Op het moment 
van de indiening van de aanvraag is 
nog niet duidelijk met welke voor- 
bereidingsprocedure 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.

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 garage op  

het perceel Takenshof 4. 
Besluit 6 april 2020 verzonden.
Collendoorn
- het bouwen van een pergola op  

het perceel Jachthuisweg 19.
Besluit 6 april 2020 verzonden.
De Krim
- het tijdelijk afwijken van de gebruiks-

bestemming (3 jaar) op het perceel 
Planetenstraat 5.

Besluit 26 maart 2020 verzonden.
Dedemsvaart
- het plaatsen van zonnepanelen  

op het perceel Rollepaal 4.
Besluit 27 maart 2020 verzonden.
- het verbouwen en wederopbouw  

van de helft van twee-onder-eén-kap 
woning op het perceel Rozenheim 70.

Besluit 3 april 2020 verzonden.
Hardenberg
- het bouwen van een apotheek-

gebouw op het perceel Jan 
Weitkamplaan 4d.

Besluit 1 april 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 
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 
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 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.

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

Lutten
- het wijzigen van een zonnepark  

op het perceel Dedemsvaartseweg-
Noord 110 achter de opslagloods 
van bedrijf Wildkamp 

Het betreft de verlening van een 
omgevingsvergunning die is voor- 
bereid met de uitgebreide voorbe- 
reidingsprocedure. De omgevings- 
vergunning ligt vanaf 16 april 2020  
ter inzage tijdens openingstijden bij  
de Publieksdienst in het gemeente-
huis. Een afspraak kunt u maken  
via telefoonnummer 14 0523. 
Het besluit is tevens raadpleegbaar 
op de landelijke site www.ruimtelijke-
plannen.nl op adres of op plan 
identificatienummer(IDN): 
NL.IMRO.0160.OVUP00095-VG01.

Vanaf 17 april kunnen belanghebben-
den 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 beroepschrift 
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 beroep zich richt en de 
gronden (motivering) van het beroep. 
Geen beroep kan worden ingesteld 
door belanghebbenden aan wie rede-
lijkerwijs kan worden verweten dat zij 
geen zienswijzen bij burgemeester en 
wethouders naar voren hebben 
gebracht. Tevens kan binnen de 
genoemde termijn bij de voorzienin-
genrechter van genoemde rechtbank 
een verzoek om voorlopige voor- 
ziening worden ingediend. Voor de 
procedures is griffierecht verschul-
digd. 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.

NB. Op dit besluit is de Crisis- en 
herstelwet van toepassing. Dit  
betekent dat de belanghebbende in 
het beroepschrift moet aangeven 
welke beroepsgronden hij aanvoert 
tegen het besluit. Na afloop van de 

termijn van zes weken kunnen geen 
nieuwe beroepsgronden meer worden 
aangevoerd. Vermeld in het beroep-
schrift dat de Crisis- en herstelwet  
van toepassing is.

Den Velde
-  het splitsen van de woning op het 

perceel Veldingerveldweg 22 en 22i.

Het betreft de verlening van een 
omgevingsvergunning die is voor- 
bereid met de uitgebreide voorbe- 
reidingsprocedure. De omgevings- 
vergunning ligt vanaf 16 april 2020  
ter inzage tijdens openingstijden bij de 
Publieksdienst in het gemeentehuis. 
Een afspraak kunt u maken via tele-
foonnummer 14 0523. 

Het besluit is tevens raadpleegbaar  
op de landelijke site www.ruimtelijke-
plannen.nl op plan identificatie- 
nummer(IDN): NL.IMRO.0160.
OVUP00089-VG01.

Vanaf 17 april 2020 kunnen belang-
hebbenden gedurende 6 weken tegen 
deze beslissing op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht een 
beroepschrift indienen bij de 
Rechtbank te Zwolle, team Bestuurs- 
recht, Postbus 10067, 8000 GB 
Zwolle. Het beroepschrift moet zijn 
ondertekend en moet tenminste 
bevatten de naam en het adres van de 
indiener, de dagtekening, een aandui-
ding van het besluit waartegen het 
beroep zich richt en de gronden (moti-
vering) van het beroep. Geen beroep 
kan worden ingesteld door belang-
hebbenden aan wie redelijkerwijs kan 
worden verweten dat zij geen ziens-
wijzen bij burgemeester en wethou-
ders naar voren hebben gebracht. 
Tevens kan binnen de genoemde 
termijn bij de voorzieningenrechter van 
genoemde rechtbank een verzoek om 
voorlopige voorziening worden inge-
diend. Voor de procedures is griffie-
recht verschuldigd. De beschikking 
wordt na afloop van de beroepster-
mijn van kracht tenzij beroep is inge-
steld en een verzoek om voorlopige 
voorziening is gedaan. De beschik-
king wordt niet van kracht voordat op 
dat verzoek is beslist.

Zitting van de stadsbouwmeester 
Overleg met de stadsbouwmeester is, 
gezien de maatregelen van het  
kabinet, 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

Openbare Laadvoorziening
Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat zij hebben besloten tot het plaat-
sen van een openbare laadvoorziening 
en het reserveren van een parkeervak, 
ten behoeve van het opladen van 
elektrische voertuigen, op de volgen-
de locatie:

- nabij Venuslaan 2 in 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 bekendma-
king van dit besluit 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 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 voor- 
lopige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningsrechter van de 
Arrondissementsrechtbank Zwolle, 
sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 
8000 GB, Zwolle.

Verkeersmaatregelen
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Burgemeester en wethouders voornoemd, 

De secretaris, De burgemeester,

BEKEND MAKINGEN
 Basisregistratie Personen (BRP)

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

Hardenberg
- voor het perceel Handelstraat 12, 

voor het oprichten van een auto- 
bedrijf waar het verkopen en 

repareren van auto’s plaatsvindt 
(zaaknr Z2020-00001849).

Lutten
- voor het perceel Dedemsvaartseweg 

Zuid 87, voor het stoppen met 
houden van varkens, (zaaknr Z2020-
00003219).

- voor het perceel Knappersveldweg 
4, voor het stoppen met het houden 
van varkens, (zaaknr Z2020-
00003269).

Sibculo
- voor het perceel Hammerdijk 5a, 

voor het stoppen met houden van 
varkens, (zaaknr Z2020-00002973).

Op grond van de melding is voor  
de bedrijfslocaties geen omgevings-
vergunning voor de activiteit milieu 
nodig. Tegen het doen van een 
melding staan geen zienswijze- of 
rechtsbeschermingsmogelijkheden 
open. Nadere inlichtingen Omgevings-
dienst IJsselland: 088 5525 1050. 
Graag het zaaknummer bij de hand 
houden.

Gewijzigde Subsidieregeling 
Programmalijn Maatschappelijk 
Domein gemeente Hardenberg 2020
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Harden-
berg heeft in zijn vergadering van 7 
april 2020 een gewijzigde subsidiere-
geling Programmalijn Maatschappelijk 
Domein gemeente Hardenberg 2020 
vastgesteld. Deze regeling treedt in 
werking op 15 april 2020.

Tegelijkertijd wordt de tot nu toe 
geldende subsidieregeling Pro- 
grammalijn Maatschappelijk Domein 
gemeente Hardenberg 2020, zoals 
vastgesteld op 4 februari 2020,  
ingetrokken.

De wijziging heeft betrekking op het 
toevoegen van de hardheidsclausule 
en het toevoegen van de uitwerking 
sociaal culturele activiteiten in dorps-
huizen en wijkcentra. Vanaf 1 januari 
2021 kunnen dorpshuizen en wijkcen-
tra in de gemeente Hardenberg in 
aanmerking komen voor een waar-
deringssubsidie op basis van de 
gelaagdheid van de kernen.

Deze wijziging wordt bekendgemaakt 
in het elektronische gemeenteblad  
op 14 april 2020. Het betreffende 
gemeenteblad is te raadplegen door 
op de gemeentelijke website  
(www.hardenberg.nl)   ‘Gemeente’, 
vervolgens ‘Organisatie’ en dan 

‘Verordeningen’ aan te klikken. 
Vervolgens kunt u de daar (onder 
Bekendmaking) aangegeven link 
elektronisch gemeenteblad aanklik-
ken. 

Verder kan een papieren versie van de 
wijziging/verordening worden ingezien 
in het gemeentehuis van  Hardenberg, 
bij de Publieksdienst. Tegen betaling 
van de kosten is een afschrift verkrijg-
baar. 
Inlichtingen over de wijziging kunt  
u krijgen bij mevrouw Sandra Westra 
van de afdeling Maatschappelijk 
Domein telefoonnummer 0523-
289205 of per e-mail:  
sandra.westra@hardenberg.nl

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

Dedemsvaart
- Dedemsvaria Feestweek op de 

locatie Julianastraat, van 27 juli 2020 
t/m 1 augustus 2020.

Kloosterhaar
- Bargns Pop op de locatie 

Dorpsstraat 35a, op 4 juli 2020.

Slagharen
- Slagharen steunt stop hersen-

tumoren op de locatie Turflaan 1,  
op 3 oktober 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.

Besluit tot opname gegevens over een vertrek naar een onbekend land
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat 
voor onderstaande personen, vanuit artikel 2.22 van de Wet brp gegevens zijn 
opgenomen over een vertrek uit Nederland.

Uit onderzoek is gebleken dat zij niet meer op het adres wonen waarop zij in de 
Basisregistratie Personen staan ingeschreven. Dit kan gevolgen hebben voor 
toeslagen, de zorgverzekering, pensioen of het aanvragen van een rijbewijs of 
paspoort.

Het betreft de volgende personen:
Naam: geboortedatum: Datum uitschrijving:
S. Baghdasaryan  24-07-2006 18-02-2020
D. Epure  30-03-1984 24-02-2020
I.M. Răscăcea 26-09-1997 24-02-2020
I. Sunică 21-07-1969 24-02-2020
I. Stănciugel       20-12-1971 24-02-2020 
D. Ruicu 21-07-1976 24-02-2020

Bezwaarschrift
Een belanghebbende kan tegen dit besluit van uitschrijving binnen zes weken na 
publicatie een bezwaarschift indienen. In het bezwaarschrift vermeld u:

- Uw naam
- Uw adres
- Het onderwerp en de motivering van uw bezwaar
- De dagtekening
- Uw handtekening

Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg

Algemene Plaatselijke VerordeningVER
ORDE
NING

VerordeningenVER
ORDE
NING

Wet Milieubeheer


