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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.

Balkbrug
- het bouwen van een erker op het 

perceel Oud Avereest 31a, 
ontvangen 12 februari 2020.

Bergentheim
- het bouwen van een garage op  

het perceel Schuurmanstraat 40, 
ontvangen 7 februari 2020.

- het kappen van twee populieren  
op het perceel Kanaalweg-West 24, 
ontvangen 8 februari 2020.

Bruchterveld
- het bouwen van een nieuw schuurtje 

op het perceel Dwarsweg 2, 
ontvangen 9 februari 2020.

De Krim
- het kappen van een eikenboom  

op het perceel Zuiderkruis 27, 
ontvangen 7 februari 2020.

Dedemsvaart
- het intern verbouwen van het pand 

op het perceel Julianastraat 54, 
ontvangen 10 februari 2020.

- het bouwen van een kapschuur op 
het perceel Judith van Marlelaan 9, 
ontvangen 11 februari 2020.

- het realiseren van drie woonstudio’s 
op de percelen Langewijk 392d, 
392e en 392f, ontvangen 11 februari 
2020.

Den Velde
- het kappen van één eik op het 

perceel Veldingerveldweg 30, 
ontvangen 10 februari 2020.

Diffelen
- het bouwen van een sanitairgebouw 

en aanleg van een vuurplaats 
(wijziging op reeds verleende 
vergunning. De wijziging betreft de 
verschuiving van de gebouwen) op 
het perceel Rheezerweg 123, 
ontvangen 14 februari 2020.

Hardenberg
- het plaatsen van een dakopbouw op 

het perceel Loorlaan 39, ontvangen 
7 februari 2020.

- het verbouwen van de kapsalon tot 

een woning op het perceel 
Rustenbergherstraat 11, ontvangen 
10 februari 2020.

Heemserveen
- het bouwen van een vervangende 

werktuigenberging op het perceel 
Roelofs Mulderweg 4, ontvangen  
12 februari 2020.

Kloosterhaar
- het kappen van twee eiken op het 

perceel Randweg 24, ontvangen  
9 februari 2020.

- het plaatsen van een infopaneel  
op het perceel Breeslootdijk, nabij 
nummer 4, ontvangen 10 februari 
2020.

Rheeze
- het plaatsen van een schaftunit, 

verplaatsen van twee materieelunits, 
plaatsen stortvakken en een 
septictank op het perceel Olde- 
meijerweg 3a, ontvangen 11 februari 
2020.

Rheezerveen
- het kappen van vier eiken, 1 beuk  

en 1 boom op het perceel Rheezer-
veenseweg 52, ontvangen  
10 februari 2020.

De aanvragen kunnen worden ingezien 
in het gemeentehuis na een telefoni-
sche afspraak met de Publieksdienst, 
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 
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- 
palingen omgevingsrecht hebben 
besloten voor de volgende aanvraag 
de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van maximaal zes weken:

Dedemsvaart
- het plaatsen van zonnepanelen  

op het perceel Rollepaal 4.

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

Grondgebied gemeente Hardenberg
- het kappen van 2o bomen op 

diverse locaties in de gemeente 
Hardenberg op diverse adressen  
in de gemeente Hardenberg.

Besluit 6 februari 2020 verzonden.
Anerveen
- het nieuwbouwen van een 

bijgebouw t.b.v. de zorgboerderij  
op het perceel Anerveenseweg 33.

Besluit 11 februari 2020 verzonden.
Dedemsvaart
- het kappen van tien elzen op het 

perceel Langejacht 16.
- het bouwen van een woning op het 

perceel Swankhuisenwerf 30.
Besluiten 12 februari 2020 verzonden.
Hardenberg
- het uitbreiden van een bedrijfshal  

op het perceel Korte Spruit 23. 
Besluit 12 februari 2020 verzonden.
- het bouwen van een aanbouw op 

het perceel Stationsstraat 8d.
Besluit 10 februari 2020 verzonden.
- het renoveren van daken op de 

percelen Beatrixstraat 1 t/m 24 
(doorlopend), Irenestraat 
1,3,5,6,7,8,9,10,11 en 12, Lage 
Gaardenstraat 11 t/m 25 (oneven)  

en Lage Gaardenstraat 66 t/m 84 
(even). 

Besluit 11 februari 2020 verzonden.
Mariënberg
- het kappen van vijf dennenbomen 

op het perceel Stationsweg 10c.
Besluit 12 februari 2020 verzonden.
Radewijk
- het kappen van één berk en één eik 

op het perceel Radewijkerweg 56.
Besluit 12 februari 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 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 
Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 
GB te Zwolle. Voor deze procedure  
is griffierecht verschuldigd.

Zitting van de stadsbouwmeester 
De stadsbouwmeester van de 
gemeente Hardenberg houdt op  
dinsdag 3 maart 2020 zitting in het 
gemeentehuis te Hardenberg. Overleg 
met de stadsbouwmeester is alleen 
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

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

Balkbrug
- Wandel4daagse Balkbrug op de 

locatie De Haar, van 12 mei 2020  
t/m 15 mei 2020.

Bergentheim
- Feestweek Bergentheim op de 

locatie Kanaalweg-West 78, van  
15 juni 2020 t/m 20 juni 2020.

Hardenberg
- Prima-Acon Vechtdalrally, service- 

terrein op de locatie Noorwegenweg 
6, klassementsproeven in Brucht- 
Bergentheim, Collendoorn-Engeland-
Anevelde en Venebrugge-Radewijk, 
op 20 juni 2020.

- Circus Renz, wijziging op eerdere 
publicatie, in plaats van 4 maart  
t/m 8 maart, wordt dit van 11 maart 
t/m 15 maart 2020

- Hardenberger Avondvierdaagse en 
Klepperstadtocht, start op de locatie 
Burgemeester Schuitestraat 3,  
van 17 juni 2020 t/m 20 juni 2020.

Hoogenweg
- Ringsteken op de locatie Hoogen-

weg 45, op 29 april 2020.
Radewijk
- Melkput FM i.c.m. Roke Draait Deur 

op de locatie Toeslagweg 1, van 
 22 mei 2020 t/m 24 mei 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.

Verleende evenementen
De burgemeester van de gemeente 
Hardenberg maakt bekend dat de 
volgende vergunningen zijn verleend 
voor het organiseren van:

Balkbrug
- Paard Balkbrug 2020 op de locatie 

Hoogeveenseweg 38, van 25 
februari 2020 t/m 1 maart 2020.

Besluit 8 februari 2020 verzonden.
Slagharen
- Avondvierdaagse Slagharen/Lutten, 

start op de locatie Turflaan 1, van  
2 juni 2020 t/m 5 juni 2020.

Besluit 17 februari 2020 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. >>>

Algemene Plaatselijke VerordeningVER
ORDE
NING
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Hardenberg, 19 februari 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd, 
De secretaris, De burgemeester,

Gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat zij hebben besloten: door plaat-
sing van het bord E6 ten behoeve van 
de houder van een gehandicaptenpar-
keerkaart, de volgende locaties uit te 
breiden met twee algemene gehandi-
captenparkeerplaatsen: 

- Nabij perceel: Dr. Willemslaan 148 te 
Slagharen (wooncomplex ‘De Praam’).

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.

>>> Daarnaast kan er - onder voor-
waarde 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.

Aanvraag ontheffing geluidhinder
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat de volgende aanvraag is ontvan-

gen voor het organiseren van:

Holtheme
- besloten feest op de locatie 

Vilsterborg 2, op 15 mei 2020.

Belanghebbende worden in de gele-
genheid 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.

Verkeersmaatregelen


