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OPENINGSTIJDEN EN
BEREIKBAARHEID
Gemeente Hardenberg
Stephanuspark 1
Postbus 500
7770 BA Hardenberg
T 14 0523
W www.hardenberg.nl
www.hardenberg.nl/contact
(contactformulier)
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
Vanaf medio januari
(afhankelijk van alle
landelijke maatregelen) is de
gemeentebalie in Dedemsvaart
op afspraak open op:
Ma 		
13.00 - 18.30 uur
Woe
13.00 - 17.00
Vrijdag voorlopig gesloten.
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.
WWW.HARDENBERG.NL
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20

Bouw en Woningtoezicht
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 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.

palingen omgevingsrecht hebben
besloten voor de volgende aanvragen
de beslistermijn te verlengen met een
termijn van maximaal zes weken:

Besluit 3 december 2020 verzonden.
Hardenberg
- het uitbreiden van de woning op
het perceel Fonteinkruid 17.
- het kappen van een esdoorn op
het perceel Plutolaan 13.
Besluiten 4 december 2020
verzonden.
- het bouwen van 3 woningen op de
percelen Erve Nijsinck 47, 49 en 51.
Besluit 3 december 2020 verzonden.
Kloosterhaar
- het bouwen van diverse ondergeschikte bouwwerken ten behoeve
van een drijvend zonnepark op het
perceel achter Balderhaarweg 7.
Besluit 1 december 2020 verzonden.
Schuinesloot
- het kappen van een Amerikaanse
eik en een berk op het perceel
Troostenweg 3.
Besluit 7 december 2020 verzonden.
Slagharen
- het bouwen van een viaduct
(ongelijkvloerse kruising) over de
N377 (Coevorderweg/Zwolseweg)
in Slagharen ter hoogte van
Drogteropslagen.
Besluit 3 december 2020 verzonden.
- het kappen van een es, een prunus,
negen eiken en twee lariksen op het
perceel Zwarte Dijk 37 t.p.v.
Knappersveldweg.
Besluit 8 december 2020 verzonden.

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

Omgevingsvergunningen
Rectificaties
In De Toren van 8 juli 2020 stond
onder de rubriek Binnengekomen
aanvragen onderstaande aanvraag:
Sibculo
- het aanbrengen van een omkasting
en een waterbassin om water her te
gebruiken en het veranderen van de
inrichting (Revisie) op het perceel
Sibculoseweg tegenover villapark
de Vlegge, ontvangen 26 juni 2020.
Dit is veranderd in:
Sibculo
- het ruimtelijk mogelijk maken van een
inrichting voor het wassen van grind,
de opslag hiervan en het verhandelen
van zand en grind afkomstig van
elders en het (om)bouwen van de
installatie en voorzieningen die
hiervoor nodig zijn op het perceel
Sibculoseweg tegenover villapark
de Vlegge, ontvangen 26 juni 2020.
In De Toren van 9 december 2020
stond onder de rubriek Binnengekomen aanvragen onderstaande
aanvraag:
Dedemsvaart
- het veranderen van het gebruik van
kantoorfunctie naar woonfunctie op
het perceel Moerheimstraat 38,
ontvangen 30 november 2020.
Dit moet zijn:
Dedemsvaart
- het splitsen van de woning op de
percelen Moerheimstraat 38 en 38a,
ontvangen 30 november 2020.
Binnengekomen aanvragen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend,
dat in de afgelopen periode onderstaande aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend:
Balkbrug
- het bouwen van een woning op
het perceel De Pol 16, ontvangen
4 december 2020.
- het kappen van een eik aan de N377
Coevorderweg hmp 21,44, ontvangen
7 december 2020.
- het bouwen van een vrijstaande
woning op het perceel Oosterhuisstraat 18, ontvangen 9 december
2020.
Dedemsvaart
- het verbouwen/uitbreiden van de
woning op het perceel Molstraat 15,
ontvangen 8 december 2020.
- het bouwen van een paardenstal en
veldschuur op het perceel Heinbaaswijk 10, ontvangen 8 december 2020.
- het bouwen van een nieuwe bovenbouw op een bestaande stal en het
milieuneutraal veranderen van de
inrichting op het perceel Verlengde
Zestiende Wijk 3, ontvangen
9 december 2020.
Hardenberg
- het kappen van 68 bomen op het
perceel Hessenweg 7, ontvangen
2 december 2020.
Kloosterhaar
- het verbouwen/uitbreiden van de
woning op het perceel Schoolstraat
3, ontvangen 8 december 2020.
Loozen
- het verbouwen van de woning op het
perceel Kanaaldijk-West 6, ontvangen

9 december 2020.
Lutten
- het plaatsen van een luchtwasser,
het handelen met gevolgen voor
beschermde natuurgebieden en
omgevingsvergunning beperkt
milieutoets op het perceel Kiezelweg
4, ontvangen 4 december 2020.
Mariënberg
- het verbouwen van schoolgebouw
De Wissel tot 5 woningen op het
perceel De Marke 2a t/m 2e,
ontvangen 6 december 2020.
Rheeze
- het wijzigen van de rechter gevel
op het perceel Grote Beltenweg 3,
ontvangen 4 december 2020.
Rheezerveen
- het bouwen van een vervangende
schuur op het perceel Schutsweg 1,
ontvangen 4 december 2020.
Slagharen
- het wijzigen van de voorgevel op het
perceel Herenstraat 33, ontvangen
4 december 2020.
Vanwege het coronavirus en de door
het kabinet getroffen maatregelen,
wijzigt de manier waarop u binnengekomen aanvragen omgevingsvergunningen, 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 voorbereidingsprocedure. Op het moment van
de indiening van de aanvraag is nog
niet duidelijk met welke voorbereidingsprocedure een aanvraag wordt
voorbereid.
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
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 be-

Ane
- het omzetten van een bedrijfswoning
naar een plattelandswoning op het
perceel De Steeghe 13.
Balkbrug
- het plaatsen van een kleine windturbine op het perceel Zwolseweg 231a.
Dedemsvaart
- het bouwen van een vrijstaande
woning op het perceel Mittendorffwerf 39.
Ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend,
dat met ingang van 17 december 2020
voor een ieder, gedurende zes weken
tijdens openingstijden bij de Publieksdienst in het gemeentehuis, ter inzage
ligt de volgende ontwerpbeschikking
met bijbehorende stukken:
Dedemsvaart
- het verbouwen en restaureren van
‘Herenhuis Lellingbo” op het perceel
Moerheimstraat 80.
Gemotiveerde schriftelijke en/of
mondelinge zienswijzen tegen de
ontwerpbeschikking kunnen door een
ieder tot en met 27 januari 2021
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
dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Balkbrug
- het kappen van vijf linden in de
middenberm van de Zwolseweg
(N377).
Besluit 3 december 2020 verzonden.
- het plaatsen van een schutting op het
perceel Zwolseweg 102.
Besluit 8 december 2020 verzonden.
Dedemsvaart
- het kappen van een esdoorn op
het perceel Woudbloemweg 6.
- het kappen van twee knotlindes
op het perceel Nieuwewijk 63.
Besluiten 2 december 2020
verzonden.
Gramsbergen
- het vellen en rooien van tien
goudiepen aan de Burgemeester
van Riemsdijkstraat.
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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.
>>>

BEKEND MAKINGEN
>>>
Verleend Uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
De Krim
- het bouwen van een bufferbassin,
bijbehorende bouwwerken en het
veranderen van de inrichting (Revisie)

op het perceel Kalkwijk 11a.
Dedemsvaart
- het realiseren van een nieuwe
winkelruimte met vier appartementen
op het perceel Markt 23, 23a en 25
en Wisseling 17 - 19.
Lutten
- het bouwen van vier woningen op het
perceel Gouden Regenstraat 19a,
19b, 19c en 19d.
Het gaat om omgevingsvergunningen
die zijn voorbereid met de uitgebreide

voorbereidingsprocedure. De omgevingsvergunningen liggen vanaf 17
december 2020 tijdens openingstijden
bij de Publieksdienst in het gemeentehuis ter inzage. Een afspraak kunt u
maken via telefoonnummer 14 0523.
Vanaf 18 december 2020 kunnen
belanghebbenden op grond van de
Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken tegen dit besluit een
beroepschrift indienen bij de Rechtbank te Zwolle, team Bestuursrecht,

Basisregistratie Personen (BRP)
Uitschrijving
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 persoon:
Naam:			Geboortedatum:
A. Abdel Nabi Mohamed
30-01-1952

Datum uitschrijving:
10-11-2020

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.
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Algemene Plaatselijke Verordening

Aanvraag ontheffing geluidhinder
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat de volgende aanvraag is ontvangen voor het organiseren van:
Balkbrug
- aanvraag ontheffing geluidhinder
wegwerkzaamheden N48 op de
locatie N48, op 6 april 2021 t/m
16 april 2021.

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.

Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste 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. Het besluit
wordt na afloop van de beroepstermijn
van kracht tenzij beroep is ingesteld en
een verzoek om voorlopige voorziening
is gedaan. Het besluit wordt niet van
kracht voordat op dat verzoek is
beslist.

Wet Milieubeheer
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 bedrijfslocaties meldingen zijn ontvangen in
het kader van het Activiteitenbesluit
milieubeheer:
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Dedemsvaart
- Ommerkanaal 17b,voor het wijzigen
van het bedrijf (uitbreiden bestaande
werktuigenberging) (zaaknr Z202000013601).
Op grond van de melding is voor de

bedrijfslocaties geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu nodig.
Tegen het doen van een melding staan
geen zienswijze- of rechtsbeschermingsmogelijkheden open. Nadere
inlichtingen Omgevingsdienst
IJsselland: 088 5525 1050. Graag het
zaaknummer bij de hand houden.

Verordeningen

Verzilverlening
De gemeenteraad van Hardenberg
heeft in zijn vergadering van 30 juni
2020 de Verordening Verzilverlening
Gemeente Hardenberg vastgesteld.
Deze verordening is in werking
getreden op 10 december 2020.
De Verzilverlening is een nieuwe dienst
van de gemeente Hardenberg in
samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse
gemeenten (SVn). De lening is bedoeld
voor bewoners van 58 en ouder met
een eigen huis met overwaarde. De

bewoners kunnen geld vanuit de
overwaarde opnemen om maatregelen
te treffen om het huis beter levensloopgeschikt te maken en te verduurzamen.
Deze verordening is bekendgemaakt
in het elektronische gemeenteblad
op 9 december 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) aange-

Hardenberg, 16 december 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,

www.hardenberg.nl

geven link elektronisch gemeenteblad
aanklikken.
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 verkrijgbaar. Inlichtingen over de verordening
kunt u krijgen bij de publieksdienst,
afdeling Bouwen en Wonen.
Meer informatie kunt u vinden op
www.Hardenberg.nl/verzilverlening.

