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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 de site van de gemeente 

www.hardenberg.nl onder 

tabblad inwoners/wonen/

melding maken/kapotte 

lantaarnpalen.
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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

Rectificaties
In De Toren van 14 oktober 2020 
stond onder het Onderwerp: Binnen-
gekomen aanvragen onderstaande 
aanvraag:

Diffelen
- het bouwen van een helft van een 

twee-onder-een-kap boerderijwoning 
op het perceel Rheezerweg 125a, 
ontvangen 26 september 2020.

Dit moet zijn:
Diffelen
- het bouwen van een helft van een 

twee-onder-een-kap boerderijwoning 
op het perceel Kleine Esweg 5, 
ontvangen 26 september 2020.

In De Toren van 18 november 2020 
stond onder het onderwerp: 
Binnengekomen aanvragen o 
nderstaande aanvraag:

Dedemsvaart
- het bouwen van een vervangende 

woning op het perceel Langewijk 
294, ontvangen 6 november 2020.

Dit moet zijn:
Dedemsvaart
- het bouwen van een woning op het 

perceel Langewijk 294, ontvangen 6 
november 2020.

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:

Anerveen
- het realiseren van een Bed & Break-

fast in een bestaande schuur op  
het perceel Stuwdijk 1, ontvangen 1 
6 november 2020.

Balkbrug
- het uitbreiden van de woning op het 

perceel Zwolseweg 61, ontvangen  
19 november 2020.

Bruchterveld
- het kappen van zes lindebomen op 

het perceel Broekdijk 8, ontvangen 
21 november 2020.

Dedemsvaart
- het verbouwen van de woning op het 

perceel Noord Stegeren 9, ontvangen 
18 november 2020.

- het plaatsen van een dakkapel op  
het perceel De Aak 136, ontvangen 
19 november 2020.

- het bouwen van een vrijstaande 
woning op het perceel Langshelling 
13, ontvangen 21 november 2020.

Gramsbergen
- het bouwen van een vrijstaande 

woning op het perceel De Weiden 10, 
ontvangen 25 november 2020.

Hardenberg
- het plaatsen van een glasschuifwand 

op een deel van het bestaande 
balkon op het perceel Havenweg 90, 
ontvangen 18 november 2020.

- het plaatsen van een dakkapel op  
het perceel Margriet 36, ontvangen 
23 november 2020.

- het kappen van een moerascipres  
op het perceel Plutolaan 2, 
ontvangen 25 november 2020.

Holthone
- het verbouwen van bijgebouwen  

op het perceel Holthonerweg 18, 
ontvangen 24 november 2020.

Rheezerveen
- het plaatsen van een zwembad met 

een open te schuiven overkapping en 

een installatieruimte op het perceel 
Elfde Wijk 42, ontvangen  
24 november 2020.

Slagharen
- het bouwen van een vrijstaande 

woning (wijziging situering) op het 
perceel Klossenstraat 11, ontvangen 
18 november 2020.

- het bouwen van een terrasover-
kapping en het kappen van een es 
op het perceel Staarmansweg 1, 
ontvangen 22 november 2020.

- het kappen van een eik op het 
perceel Prinses Marijkelaan 8, 
ontvangen 22 november 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 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 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 bepa-
lingen omgevingsrecht hebben beslo-
ten voor de volgende aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een 
termijn van maximaal zes weken:

Dedemsvaart
- het realiseren van een Bed and 

Breakfast op het perceel  
Hoofdvaart 43.

Verleend Reguliere 
voorbereidingsprocedure 

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

De Krim
- het legaliseren van een erfafscheiding 

op het perceel Coevorderweg 119.
Besluit 18 november 2020 verzonden.
Dedemsvaart
- het bouwen van een luifel op het 

perceel Pascalstraat 32.
Besluit 18 november 2020 verzonden.
- het kappen van twee essen en een 

eik op het perceel De Aak 65.
Besluit 23 november 2020 verzonden.
Hardenberg
- het plaatsen van een kunstwerk  

op het perceel Asjeskampweg 4.
Besluit 18 november 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 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 
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:

Dedemsvaart
- het bouwen van een hal en het 

oprichten van een inrichting op het 
perceel Galileistraat 22.

Hardenberg
- het intern aanpassen van een 

schoolgebouw ten behoeve van 
inpassing ruimtes Welluswijs en het 
verschaffen van dagverblijf aan meer 
dan tien personen jonger dan twaalf 
jaar op het perceel Floralaan 18.

Het gaat om omgevingsvergunningen 
die zijn voorbereid met de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure. De omge-
vingsvergunningen liggen vanaf  
3 december 2020 tijdens openings- 
tijden bij de Publieksdienst in het 
gemeentehuis ter inzage. Een afspraak 
kunt u maken via telefoonnummer  
14 0523.

Vanaf 4 december 2020 kunnen 
belanghebbenden op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht geduren-
de zes weken tegen deze besluiten 
een beroepschrift indienen bij de 
Rechtbank te Zwolle, team Bestuurs-
recht, 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 redelijker-
wijs 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 voorzie-
ning 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.

Ontwerpbestemmingsplannen 
Jan Prengerweg 2 Sibculo en Van 
Roijensweg 32 Bergentheim en 
ontwerp-omgevingsvergunning 
naast Jan Prengerweg 2 Sibculo
Vanaf donderdag 3 december 2020 
liggen gedurende zes weken gecoördi-
neerd ter inzage:

-  het ontwerpbestemmingsplan  
‘Buitengebied Hardenberg, Jan 
Prengerweg 2 Sibculo en Van 
Roijensweg 32 Bergentheim’; 

- de ontwerp-omgevingsvergunning 
voor het bouwen van een woning 
naast Jan Prengerweg 2 in Sibculo.

De laatste dag van de termijn is 
woensdag 13 januari 2021. 

Het bestemmingsplan betreft rood-
voor-rood waarbij naast Jan Prenger-
weg 2 een woning mag worden ge- 
bouwd in ruil voor sloop van voorma- 
lige agrarische bebouwing, welke aan 
de Van Roijensweg 32 Bergentheim 
plaatsvindt. De bestemming van Van 
Roijensweg 32 wordt gewijzigd van 
agrarisch naar een woonbestemming.
 

>>>

Ruimtelijke OrdeningVER
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BEKEND MAKINGEN
 Basisregistratie Personen (BRP)

Hardenberg, 2 december 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

De secretaris, De burgemeester,

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 bedrijfslo-
caties meldingen zijn ontvangen in het 
kader van het Activiteitenbesluit milieu-
beheer: 

Rheeze
- Veldbrakenweg 3,voor het stoppen 

met houden van varkens (zaaknr 
Z2020-00000729).

Op grond van de melding is voor de 
bedrijfslocaties geen omgevingsver-
gunning voor de activiteit milieu nodig. 
Tegen het doen van een melding staan 
geen zienswijze- of rechtsbescher-
mingsmogelijkheden open. Nadere 

inlichtingen Omgevingsdienst 
IJsselland: 088 5525 1050. Graag het 
zaaknummer bij de hand houden.

Kennisgeving mobiel puinbreken
Burgemeester en wethouders hebben 
een kennisgeving ontvangen voor: 
1.  het breken van circa 1500 ton 

steenachtig materiaal 
 -  Hardenbergerveldweg 3a 

Hoogenweg  
(zaaknr Z2020-00013909)

  De werkzaamheden vinden plaats 
in de periode van 16 december 
2020 tot en met 29 januari 2020, 
gedurende drie dagen

2.  h et breken van circa 1800 ton
  steenachtig materiaal  

(zaaknr Z2020-00013912)
 -  Wielenweg 8 in Radewijk, in  

de periode van 14 december  
tot en met 17 december 2020, 
gedurende 4 dagen

Tegen deze openbare kennisgeving 
kan geen bezwaar of beroep worden 
ingesteld.

In het Besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval zijn algemene landelijke 
voorschriften (o.a. geluid) opgenomen 
voor het breken van bouw- en sloopaf-
val. Teçgen niet naleving van de voor-
schriften kan door ons bestuursrechte-
lijk worden opgetreden.

Nadere inlichtingen Omgevingsdienst 
IJsselland: 088 525 1050. Houd het 
zaaknummer bij de hand.

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 personen:
Naam:  Geboortedatum:  Datum uitschrijving:
M. Staszak 26-04-1971  20-10-2020
G. Engels  19-03-1985  20-10-2020

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

Wet Milieubeheer

>>>

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt 
met ingang van donderdag 3 decem-
ber 2020 op de volgende wijzen ter 
inzage gelegd, beschikbaar gesteld  
en raadpleegbaar gemaakt:

- digitaal op de landelijke website: 
www.ruimtelijkeplannen.nl. De 
stukken zijn op deze website terug  
te vinden via het adres of via het 
plan-id-nummer: 
NL.IMRO.0160.0000BP00357-OW01

- digitaal op de gemeentelijke website: 
https://www.hardenberg.nl/inwoners/
bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-
plannen.html;

- op papier uitsluitend op afspraak in 
te zien bij de publieksdienst in het 
gemeentehuis te Hardenberg, te 
bereiken via telefoon 14 0523

De ontwerp-omgevingsvergunning  
met bijbehorende stukken is alleen op 
papier in te zien, uitsluitend op 
afspraak bij de publieksdienst in het 
gemeentehuis te Hardenberg, te  
bereiken via telefoon 14 0523.

Zienswijzen indienen
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen 
op de volgende manieren met een 
zienswijze reageren:

- via e-mail (bij voorkeur): ga naar 
http://www.hardenberg.nl/zienswijze-

indienen en gebruik het digitale 
reactieformulier,

- schriftelijk: via de post en richt uw 
reactie aan: burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA 
Hardenberg”, onder vermelding van 
“zienswijze ontwerpbestemmingsplan 
Jan Prengerweg 2 Sibculo en Van 
Roijensweg 32 Bergentheim en/of 
omgevingsvergunning Jan 
Prengerweg 2 Sibculo”,

- mondeling: maak een afspraak bij  
de publieksdienst, telefoon 14 0523.

Het niet of niet tijdig indienen van een 
zienswijze heeft gevolgen voor de 
ontvankelijkheid van het beroep bij de 
bestuursrechter.

Hardenberg, Hessenweg 7
Vanaf donderdag 3 december 2020  
ligt het ontwerpbestemmingsplan 
‘Hardenberg, Hessenweg 7’ geduren-
de zes weken ter inzage. De laatste 
dag van de termijn is woensdag 13 
januari 2021. Het bestemmingsplan 
heeft betrekking op de locatie van het 
hotel en restaurant De Bokkepruik in 
Hardenberg en is bedoeld om de bouw 
van 5 grondgebonden woningen en  
30 appartementen mogelijk te maken.

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt 
met ingang van donderdag 3 decem-
ber 2020 op de volgende wijzen ter 
inzage gelegd, beschikbaar gesteld  

en raadpleegbaar gemaakt:
- digitaal op de landelijke website: 

www.ruimtelijkeplannen.nl.  De 
stukken zijn op deze website terug  
te vinden via het planid-nummer: NL.
IMRO.0160.0000BP00347-OW01 

- digitaal op de gemeentelijke website: 
https://www.hardenberg.nl/inwoners/
bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-
plannen.html

- op papier uitsluitend op afspraak in 
te zien bij de publieksdienst in het 
gemeentehuis te Hardenberg.

Zienswijzen indienen
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen 
op de volgende manieren met een 
zienswijze reageren:
- via e-mail (bij voorkeur): ga naar 

http://www.hardenberg.nl/zienswijze-
indienen en gebruik het digitale 
reactieformulier,

- schriftelijk: via de post en richt uw 
reactie aan: Raad van de gemeente 
Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA 
Hardenberg”, onder vermelding van 
“zienswijze bestemmingsplan 
Hardenberg, Hessenweg 7”,

- mondeling: maak een afspraak bij  
de publieksdienst, telefoon 14 0523.

Het niet of niet tijdig indienen van een 
zienswijze heeft gevolgen voor de 
ontvankelijkheid van het beroep bij  
de bestuursrechter.
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