BEKEND

MAKINGEN
COLO

FON
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

23
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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.

Hardenberg
- het kappen van een hopbeuk op het
perceel Karel Doormanlaan 68.
Besluit 9 december 2020 verzonden.
- het kappen van een moerascipres
op het perceel Plutolaan 2.
Besluit 10 december 2020 verzonden.
- het plaatsen van een hekwerk op
het perceel Denemarkenweg 1.
- het bouwen van 5 woningen op de
percelen Erve Odinck 54 t/m 62
(even).
Besluiten 15 december 2020 verzonden.
Lutten
- het verbouwen van een woning
op het perceel De Haarweg 10.
Besluit 10 december 2020 verzonden.
- het kappen van een linde op het
perceel Zwarte Dijk 12.
Besluit 9 december 2020 verzonden.
Radewijk
- het kappen van een eik op de hoek
Radewijkerweg – Broekweg.
Besluit 9 december 2020 verzonden.
Slagharen
- het kappen van een eik op het
perceel Prinses Marijkelaan 8.
Besluit 9 december 2020 verzonden.

huis na telefonische afspraak,
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:
Balkbrug
- het bouwen van een garage en het
kappen van een Amerikaanse eik
op het perceel De Korte Spruit 2,
ontvangen 15 december 2020.
Dedemsvaart
- het bouwen van een vrijstaande
woning op het perceel Langshelling
1, ontvangen 10 december 2020.
- het bouwen van een woning op het
perceel Fernhoutwerf 2, ontvangen
13 december 2020.
- het bouwen van een vrijstaande
woning op het perceel Langshelling
9, ontvangen 10 december 2020.
- het kappen van een esdoorn, een
els en een populier op het perceel
Rollepaal 4, ontvangen 14 december
2020.
- het plaatsen van een cementsilo
op het perceel Galileistraat 45,
ontvangen 14 december 2020.
- het bouwen van een vervangende
woning met bijgebouw en het
bouwen van een nieuwe woning
met bijgebouw op het perceel
Ommerkanaal 12 en 12a, ontvangen
15 december 2020.
Den Velde
- het kappen van een kastanje op het
perceel Lambertsdijk 2, ontvangen
9 december 2020.
Gramsbergen
- het bouwen van een vrijstaande
woning op het perceel De Weiden 16,
ontvangen 16 december 2020.
Hardenberg
- het verbouwen van poliklinieken
Saxenburgh Medisch Centrum op
het perceel Jan Weitkamplaan 4a,
ontvangen 15 december 2020.
- het plaatsen van nieuwe steigers en
een damwand, het ophogen van een
stroomscherm, het herschikken van
steigers, het op diepte brengen van
de havenkom aan de
passantenhaven in de Vecht,
ontvangen 14 december 2020.
- het verbouwen van een woning op
het perceel Hessenweg 52,
ontvangen 15 december 2020.
Lutten
- het verbouwen van een woning op
het perceel De Korte Slagenweg 6,
ontvangen 14 december 2020.
Slagharen
- het bouwen van een woning op het
perceel Getouwenstraat 6, ontvangen
12 december 2020.
- het bouwen van een twee-ondereen-kap woning op de percelen
Sterkerijstraat 13 en 15, ontvangen
14 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
bepalingen omgevingsrecht hebben
besloten voor de volgende aanvragen
de beslistermijn te verlengen met een
termijn van maximaal zes weken:
Hoogenweg
- het kappen van een berk op het
perceel Hoogenweg 1d.
Verleend Reguliere
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Bruchterveld
- het kappen van zes lindebomen
op het perceel Broekdijk 8.
Besluit 9 december 2020 verzonden.
Dedemsvaart
- het realiseren van een trimsalon
op het perceel Ommerkanaal 32.
- het verbouwen van de woning op
het perceel Noord Stegeren 9.
Besluiten 15 december 2020
verzonden.
- het bouwen van een vrijstaande
woning op het perceel Mittendorffwerf 39.
Besluit 16 december 2020 verzonden.
Gramsbergen
- het bouwen van een vrijstaande
woning op het perceel De Weiden 10.
- het bouwen van een vrijstaande
woning op het perceel De Maten 9.
Besluiten 15 december 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 gemeente

VER
ORDE
NING

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.

Ruimtelijke Ordening

Inspraak bestemmingsplan
Vanaf donderdag 24 december 2020
ligt de inspraakversie van het bestemmingsplan ‘Hardenberg Centrum,
De Spinde’ gedurende zes weken ter
inzage. De laatste dag van de termijn
is woensdag 3 februari 2021.
Het bestemmingsplan heeft betrekking
op het gebied direct ten noorden van
het gemeentehuis in Hardenberg en is
bedoeld om de realisatie van appartementen en maatschappelijke en
commerciële ruimte mogelijk te maken.
Waar in te zien?
Het bestemmingsplan wordt met
ingang van donderdag 24 december
2020 op de volgende wijzen ter inzage
gelegd en raadpleegbaar gemaakt:
- digitaal op de gemeentelijke website:
https://www.hardenberg.nl/inwoners/
bouwen-en-verbouwen/ruimtelijkeplannen.html

- op papier uitsluitend op afspraak in
te zien bij de publieksdienst in het
gemeentehuis te Hardenberg.
Zienswijze indienen
Tijdens de inzagetermijn kunnen
ingezetenen en belanghebbenden
op de volgende manieren met een
inspraakreactie reageren:
- 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: Burgemeester en
wethouders, Gemeente Hardenberg,
Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”,
onder vermelding van
“inspraakreactie bestemmingsplan
Hardenberg Centrum, De Spinde”,
- mondeling: maak een afspraak bij
de publieksdienst, telefoon 14 0523.

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
In verband met de feestdagen zijn de openingstijden van het
gemeentehuis en van de Publieksbalies aangepast.
Op donderdag 24 december sluit het gemeentehuis om 12.30 uur.
Op vrijdag 25 december (eerste Kerstdag) is het gemeentehuis gesloten.
Op donderdag 31 december sluit het gemeentehuis om 12.30 uur.
Vrijdag 1 januari is het gemeentehuis gesloten.
Telefonische bereikbaarheid
De gemeente is op donderdag
24 en 31 december telefonisch
bereikbaar tot 12.30 uur.

www.hardenberg.nl

BEKEND MAKINGEN
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:

Heemserveen
- Rheezerveenseweg 19,voor het
houden van gespeende biggen,
paarden en vrouwelijk jongvee
(zaaknr Z2020-00011007).
Dedemsvaart
- Het Bergje 10,voor het uitbreiden
van werktuigenberging (zaaknr
Z2020-00014324).

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.

Ontwerpbesluit Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht
uitgebreide voorbereidingsprocedure
voor een ‘omgevingsvergunning
beperkte milieutoets’ en ‘handelingen
met gevolgen voor beschermde
natuurgebieden
Burgemeester en wethouders van
Hardenberg hebben het voornemen

VER
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de omgevingsvergunning te verlenen
voor de onderdelen ‘omgevingsvergunning beperkte milieutoets’ en ‘handelingen met gevolgen voor beschermde
natuurgebieden’ voor het bedrijf aan
de Veldingerveldweg 6 in Den Velde.
Het betreft het houden van vleeskalveren tot 8 maanden, vleesvee van 8 tot
24 maanden, paarden, vrouwelijk
jongvee, zoogkoeien en vleesvarkens.
De aanvraag, het ontwerpbesluit en
de bijbehorende stukken liggen tot
zes weken na publicatie ter inzage in
het gemeentehuis van de gemeente
Hardenberg. Wanneer u de documenten in het gemeentehuis wilt inzien,
vragen wij u een afspraak te maken
via het telefoonnummer 14 0523.
Desgewenst kunt u de documenten
digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt
u opvragen bij omgevingsloket@
odijsselland.nl onder vermelding
van het zaaknummer. zaaknummer:
Z2020-00009186
U kunt binnen zes weken vanaf de dag
van publicatie, schriftelijk of mondeling
inhoudelijke opmerkingen en reacties
tegen dit voornemen indienen bij
Omgevingsdienst IJsselland, Postbus
40252, 8004 DG Zwolle. U kunt uw
reactie sturen naar omgevingsloket@
odijsselland.nl.
Gewezen wordt op het feit dat alleen
belanghebbenden die zienswijzen
hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit of aan wie redelijkerwijs niet

verweten kan worden dat zij geen
zienswijzen hebben ingebracht op het
ontwerpbesluit, te zijner tijd beroep
kunnen instellen tegen het definitieve
besluit.
Nadere inlichtingen Omgevingsdienst
IJsselland: 088 525 1050. Houd het
zaaknummer bij de hand. zaaknummer: Z2020-00009186.
Ontwerpbesluit Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht
uitgebreide voorbereidingsprocedure
voor een ‘omgevingsvergunning
beperkte milieutoets’
Burgemeester en wethouders van
Hardenberg hebben het voornemen de
omgevingsvergunning te verlenen voor
een ‘omgevingsvergunning beperkte
milieutoets’ voor het bedrijf aan de
Rheezerveenseweg 19 in
Heemserveen (zaaknr Z202000013670)
Het betreft het houden van 1179
gespeende biggen, 6 paarden en 1
stuks vrouwelijk jongvee in de
bestaande stallen.
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de
bijbehorende stukken liggen tot zes
weken na publicatie ter inzage in het
gemeentehuis van de gemeente
Hardenberg. Wanneer u de documenten in het gemeentehuis wilt inzien,
vragen wij u een afspraak te maken via
het telefoonnummer 14 0523.
Desgewenst kunt u de documenten
digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u

opvragen bij omgevingsloket@odijsselland.nl onder vermelding van het zaaknummer.
U kunt binnen zes weken vanaf de dag
van publicatie, schriftelijk of mondeling
inhoudelijke opmerkingen en reacties
tegen dit voornemen indienen bij
Omgevingsdienst IJsselland, Postbus
40252, 8004 DG Zwolle. U kunt uw
reactie sturen naar omgevingsloket@
odijsselland.nl.
Gewezen wordt op het feit dat alleen
belanghebbenden die zienswijzen
hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit of aan wie redelijkerwijs niet
verweten kan worden dat zij geen
zienswijzen hebben ingebracht op het
ontwerpbesluit, te zijner tijd beroep
kunnen instellen tegen het definitieve
besluit.
Nadere inlichtingen Omgevingsdienst
IJsselland: 088 525 1050. Houd het
zaaknummer bij de hand.
Maatwerkvoorschriften
Activiteitenbesluit milieubeheer
reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van
Hardenberg hebben maatwerkvoorschriften in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het Activiteitenbesluit) opgelegd voor het bedrijf op het perceel:
Coevorderweg 121 in De Krim, de
maatwerkvoorschriften hebben betrekking op het geluidsniveau dat het

Verordeningen

Wijziging Verordening
Loonkostensubsidie gemeente
Hardenberg
De gemeenteraad van Hardenberg
heeft in zijn vergadering van 15-122020 de Verordening Loonkostensubsidie gemeente Hardenberg 2020 vastgesteld. Deze verordening treedt in
werking op 24 december 2020 en
werkt terug tot 1 januari 2020.
Tegelijkertijd wordt de Verordening
Loonkostensubsidie gemeente
Hardenberg 2015 ingetrokken.
De nieuwe verordening is grotendeels
hetzelfde. Er zijn 2 elementen toegevoegd. Voor werknemers die behoren
tot de doelgroep beschut werk kan
de werkgever:
- Onder bepaalde voorwaarden 100%
van de loonkosten vergoed krijgen.
- Een vergoeding voor begeleidingskosten krijgen
Deze wijziging/verordening is/wordt
bekendgemaakt in het elektronische
gemeenteblad op 23-12-2020. 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 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 wijziging/
verordening kunt u krijgen bij de heer
E. Smit van de afdeling
Maatschappelijk Domein (telefoon:
0523-289491).

bedrijf mag veroorzaken.
Verzonden op 15 december 2020.
Het besluit ligt ter inzage in het
gemeentehuis. Wanneer u de
documenten in het gemeentehuis wilt
inzien, vragen wij u een afspraak te
maken via het telefoonnummer:
14 0523 Hardenberg. Desgewenst kunt
u de documenten digitaal toegestuurd
krijgen. Dit kunt u opvragen bij omgevingsloket@odijsselland.nl onder
vermelding van zaaknummer Z202000011861.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken, daags na
verzenddatum, bezwaar maken. Het
bezwaarschrift kunt u richten aan
het college van burgemeester en
wethouders van Hardenberg, Postbus
500, 7770 BA Hardenberg. Heeft u
een spoedeisend belang? Het
bezwaarschrift houdt de werking van
het besluit niet tegen. U kunt naast
het bezwaarschrift een voorlopige
voorziening vragen bij de voorzieningenrechter. Richt uw verzoek aan
de rechtbank Overijssel, sector
Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000
GB Zwolle. Dit kan ook digitaal
ingediend worden bij de rechtbank
met het beroepschriftformulier. U
heeft hier een DigiD voor nodig.
Nadere inlichtingen Omgevingsdienst
IJsselland: 088 525 1050. Houd
het zaaknummer bij de hand.
Z2020-00011861.

Basisregistratie Personen (BRP)
Wijziging Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) gemeente
Hardenberg
De gemeenteraad van Hardenberg
heeft in zijn vergadering van 15
december 2020 een wijziging van
de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV) gemeente Hardenberg vastgesteld. Deze wijziging treedt in werking
op 1 januari 2021.
Naast redactionele verbeteringen en
herstel van onvolkomenheden omvat
de wijziging ook de toevoeging van
enkele nieuwe artikelen, zoals een
kennisgevingsplicht voor het houden
van voetbalwedstrijden waarbij een
betaald voetbalorganisatie betrokken
is of waarbij meer dan 1500 toeschouwers worden verwacht, een verbod
om in openbare inrichtingen om geld
te spelen, een verbod op het bij zich
hebben van rooftassen, een lachgasverbod onder bepaalde omstandigheden en op aangewezen plaatsen,
een verbod op het dragen van zichtbare uitingen van verboden organisaties en een bevoegdheid voor de
burgemeester om voor publiek
toegankelijke gebouwen te sluiten,
Deze wijziging wordt bekendgemaakt
in het elektronische gemeenteblad
op 23 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) aangegeven link
elektronisch gemeenteblad aanklikken.
Verder kan een papieren versie van
de wijziging 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 de heer A. Pullen of
mevrouw S. Schurmann.

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.

Verordening beslistermijn
schuldhulpverlening gemeente
Hardenberg 2021
De gemeenteraad van Hardenberg
heeft in zijn vergadering van 15
december 2020 de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente
Hardenberg 2021 vastgesteld. Deze
verordening treedt in werking op
1 januari 2021.

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.

De verordening stelt een maximum
van 8 weken vast voor het afgeven van
een beschikking na het eerste gesprek
over schuldhulpverlening. Dit is vanaf
1 januari 2021 een verplichting vanuit
de gewijzigde Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening.
Deze verordening wordt bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad op 23 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) aangegeven 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 wijziging/
verordening kunt u krijgen bij de
mevrouw Mirjam Dunnewind van de
afdeling Maatschappelijk Domein
(telefoon: 0523-289783).

Het betreft de volgende persoon:
Naam:			Geboortedatum:
D.M. Spulbâr		
15-11-1990
I. Boltaşu			
22-06-1994
M. Stănciugel		
25-06-1975
C.S. Stănciugel		
29-05-2000
A.L. Hashad		
12-11-1984

Datum uitschrijving:
17-11-2020
17-11-2020
17-11-2020
17-11-2020
19-11-2020

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.

Hardenberg, 23 december 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,

www.hardenberg.nl

