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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 www.geenlichtindestraat.nl.
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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

Ruimtelijke OrdeningVER
ORDE
NING

Herinnering Ontwerpbestemmings-
plan en Ontwerpbeeldkwaliteitsplan
In verband met de zomervakantie 
maken wij u attent op het volgende:

Vanaf donderdag 30 juli 2020 liggen 
het ontwerpbestemmingsplan 
‘Hardenberg, Marslanden II, 
Havezate Es’, het ontwerpbeeldkwali-
teitsplan ‘Hardenberg Marslanden 
Havezate Es’ en een ontwerpbeschik-
king Hogere grenswaarde met betrek-

king tot enkele te bouwen woningen 
aan de Havezateweg ter inzage. De 
inzagetermijn eindigt op woensdag 9 
september 2020.

Voor meer informatie verwijzen wij u 
naar www.hardenberg.nl/inwoners/
bouwen/ruimtelijke-plannen/bestem-
mingsplannen/havezate-es-ontwerp

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

Grondgebied gemeente Hardenberg
- het kappen van 53 bomen op diverse 

locaties, ontvangen 5 augustus 2020.
Balkbrug
- het uitbreiden van een woning op het 

perceel Ommerweg 13, ontvangen  
10 augustus 2020.

Dedemsvaart
- het aanleggen van een waterleiding 

op het perceel nabij De Tippe / N377, 
ontvangen 10 augustus 2020.

Hardenberg
- het splitsen van een woning op het 

perceel Gramsbergerweg 84 en 
Rodedijk 1, ontvangen 22 juli 2020.

- het bouwen van een appartementen-
complex op het perceel De Vecht-
horst 1 t/m 18 (doorlopend), 
ontvangen 20 juli 2020.

Holthone
- het bouwen van een woning en Bed 

en Breakfast.
- op het perceel Scheerseweg 1a en 

1b, ontvangen 11 augustus 2020.
Kloosterhaar
- het kappen van twee eiken op het 

perceel Dorpsstraat 54, ontvangen  
5 augustus 2020.

Slagharen
- het kappen van twee essen, twee 

eiken en één berk op het perceel 
Zwarte Dijk 37, ontvangen  
12 augustus 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 gemeen-

tehuis 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 voorbe- 
reidingsprocedure 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 aanvraag 
de beslistermijn te verlengen met  
een termijn van maximaal zes weken:

Bruchterveld
- het vervangen en verhogen van het 

dak van de woning op het perceel 
Kuilenweg 8.

De Krim
- het kappen van 2 eiken en 2 

kastanjebomen op het perceel 
Posthoornweg 54.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat zij de volgende omgevingsvergun-
ningen hebben verleend:

Balkbrug
- het geheel vernieuwen van de woning 

op het perceel Den Oosterhuis 25. 
- het bouwen van een carport op het 

perceel Den Oosterhuis 9.
- het plaatsen van een realtimecamera 

op het perceel Lichtmastnummer 77 
langs de Coevorderweg, ter hoogte 
van nr. 6.

Besluiten 10 augustus 2020  
verzonden.
De Krim
- het gebruiken in afwijking van de 

bestemming op het perceel Hoofd-
weg 92.

Besluit 10 augustus 2020 verzonden.
Dedemsvaart
- het kandelaberen van een Canadese 

esdoorn op het perceel Gentiaan- 
straat 20.

Besluit 6 augustus 2020 verzonden.
- het uitbreiden van een kantoor- 

gebouw op het perceel 
Archimedesstraat 5.

- het kappen van twee berken en een 
meidoorn op het perceel Noord 
Stegeren 5.

Besluiten 10 augustus 2020  
verzonden.
Holthone
- het aanleggen van een tijdelijk 

bouwweg (3 maand) op het perceel 
hoek Scheerseweg - De Haandrik.

Besluit 6 augustus 2020 verzonden.
Slagharen
- het bouwen van een overkapping op 

het perceel Herenstraat 36f.
- het tijdelijk plaatsen van een stacara-

van (1 jaar) op het perceel 
Coevorderweg 41.

- het plaatsen van een overkapping op 
het perceel Bonte Weverstraat 29.

Besluiten 10 augustus 2020 verzon-
den.

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-
bank te Zwolle, team Bestuursrecht, 
Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle. 
Voor deze procedure is griffierecht 
verschuldigd.

Hardenberg, 19 augustus 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

De secretaris, De burgemeester,


