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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.

WWW.HARDENBERG.NL

BEKEND 
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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

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

Ane
- het bouwen van een woning op  

het perceel Anerveenseweg 14, 
ontvangen 18 september 2020.

Anerveen
- het plaatsen van zonnepanelen op 

het maaiveld naast de woning op  
het perceel Anerveenseweg 56, 
ontvangen 17 september 2020.

- het tijdelijk plaatsen van een bijge- 
bouw ten behoeve van bewoning 
(tijdelijk 14 maanden) op het perceel 
Anerveenseweg 56, ontvangen  
17 september 2020.

Balkbrug
- het plaatsen van een schutting op het 

perceel Zwolseweg 102, ontvangen 
16 september 2020.

- het bouwen van een loods op het 
perceel Hoofdweg 4a, ontvangen  
23 september 2020.

Bergentheim
- het verlengen van een bestaande 

ligboxenstal op het perceel 
Rauwbloksweg 2, ontvangen  
22 september 2020.

Brucht
- het bouwen van een woning op het 

perceel Prügelweg 2, ontvangen  
18 september 2020.

- het bouwen van een vervangende 
woning op het perceel Maatdijk 3, 
ontvangen 22 september 2020.

De Krim
- het kappen van één boom op het 

perceel Hoofdweg 53, ontvangen  
21 september 2020.

Dedemsvaart
- het realiseren van een bed and brea-

kfast op het perceel Hoofdvaart 43, 
ontvangen 14 september 2020.

- het bouwen van een vervangende 
bergruimte op het perceel Ommer-
kanaal 19, ontvangen 22 september 
2020.

- het kappen van één berk op het 
perceel tegenover De Pol 10, 
ontvangen 17 september 2020.

- het verplaatsen van de zonnepanelen 
(wijzigingsaanvraag) op het perceel 
Woudbloemweg 8, ontvangen  
18 september 2020.

- het afwijken van het gebruik op het 
perceel Rheezerend 37, ontvangen 
18 september 2020.

- het bouwen van een woning op het 
perceel Zuiderboslaan 31, ontvangen 
22 september 2020.

Gramsbergen
- het verbouwen van een bestaand 

winkelpand tot 8 appartementen
  op het perceel Stationsstraat 15,  

15a t/m 15f en 15h, ontvangen  
17 september 2020.

Hardenberg
- het kappen van een eikenboom  

op het perceel Baalder-Esch 63, 
ontvangen 21 september 2020.

- het bouwen van zes woningen op het 
perceel Erve Odinck 2 t/m 12 (even), 
ontvangen 18 september 2020.

- het bouwen van vier woningen op het 
perceel Erve Odinck 14 t/m 20 (even), 
ontvangen 18 september 2020.

Radewijk
- het herbouwen van een schuur  

op het perceel Radewijkerweg 6, 
ontvangen 17 september 2020.

Rheeze
- het realiseren van een zwemvijver  

en een sloot op het perceel Grote 
Beltenweg 11, ontvangen  
15 september 2020.

Schuinesloot
- het verbouwen van de woning op  

het perceel Schuineslootweg 21d, 
ontvangen 20 september 2020.

- het kappen van één boom op het 
perceel Schuineslootweg 79, 
ontvangen 22 september 2020.

Slagharen
- het uitbreiden van een bestaande 

schuur op het perceel Moeshoekweg 
1, ontvangen 15 september 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 voor- 
bereidingsprocedure. Op het moment 
van de indiening van de aanvraag is 
nog niet duidelijk met welke voor- 
bereidingsprocedure 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  
gegeven. Van het ontwerpbesluit en  
de ter inzage legging wordt in deze 
uitgave kennis gegeven. Het ontwerp-
besluit 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:

Brucht
- het bouwen van een woning en  

het realiseren van een kapsalon op 
het perceel Bruchterbeekweg 2a.

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

Dedemsvaart
- het plaatsen van een dakkapel op  

het perceel Holvastwerf 15.
Besluit 16 september 2020 verzonden.
Gramsbergen
- het wijzigen van de gevel van een 

woning op het perceel Voorstraat 10.
Besluit 16 september 2020 verzonden.
Hardenberg
- het splitsen van een woning op het 

perceel Gramsbergerweg 84 en 
Rodedijk 1. 

- het bouwen van zes rijen-woningen 
op het perceel Erve Odinck 22 t/m  
32 (even).

Besluiten 17 september 2020  
verzonden.
Heemserveen
- het bouwen van een bijgebouw  

op het perceel Heemserveldweg 1.
Besluit 16 september 2020 verzonden.
Rheezerveen
- het herbouwen van een bijgebouw  

op het perceel Bosrandweg 1i.
Besluit 16 september 2020 verzonden.
Sibculo
- het bouwen van een bijgebouw  

op het perceel Smitweg 11. 
Besluit 16 september 2020 verzonden.
Slagharen
- het kappen van twee essen, twee 

eiken en één berk op het perceel 
Zwarte Dijk 37.

Besluit 17 september 2020 verzonden.
- het bouwen van een vrijstaande 

woning op het perceel Getouwen-
straat 4. 

- het verbouwen/uitbreiden van een 
woning op het perceel Coevorder-
weg-Noord 42.

- het bouwen van twee twee-onder-

 één-kap woningen op het perceel 
Spoelenstraat 1, 3, 21 en 23.

- het bouwen van een vrijstaande 
woning op het perceel Bonte 
Weverstraat 3.

Besluiten 16 september 2020  
verzonden.

Het betreffen omgevingsvergunningen 
die zijn voorbereid met de reguliere 
voorbereidingsprocedure. De om- 
gevingsvergunningen 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.harden-
berg.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 voor- 
lopige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van de 
Recht-bank te Zwolle, team Bestuurs-
recht, Postbus 10067, 8000 GB te 
Zwolle. Voor deze procedure is  
griffierecht verschuldigd.

Wet Milieubeheer

Verleende omgevingsvergunning 
Reguliere voorbereidingsprocedure 
Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg maken bekend dat zij  
in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
een omgevingsvergunning milieu- 
neutraal veranderen met de reguliere 
procedure hebben verleend voor:

Grambergen 
- Hoge Holt 4a– voor het milieuneu-

traal veranderen van de milieu 
inrichting voor het vervangen van 
een waterzuivering.

Het besluit ligt ter inzage in het ge- 
meentehuis. De stukken liggen ook ter 
inzage bij de gemeente  Hardenberg. 
Wanneer u de documenten in het 
gemeentehuis wilt inzien, vragen wij  
u een afspraak te maken via het tele-
foonnummer: 14 0523. Desgewenst 
kunt u de documenten digitaal toege-
stuurd krijgen. Dit kunt u opvragen bij 
omgevingsloket@odijsselland.nl onder 
vermelding van zaaknummer Z2020-
00003232. Bent u het niet eens met dit 
besluit?Op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht kunt u tegen dit 
besluit een bezwaarschrift indienen bij 
ons college. Ook derde-belangheb-
benden kunnen van deze gelegenheid 

gebruik maken. 
De termijn voor het indienen van een 
bezwaarschrift bedraagt zes weken. 
Deze termijn vangt aan op de dag  
na de dag waarop het besluit is 
verzonden. 

Het bezwaarschrift moet ondertekend 
zijn en dient in ieder geval te bevatten:
•	de	naam	en	het	adres	van	de	

indiener;
•	de	dagtekening;
•	een	aanduiding/omschrijving	van	het	

besluit waartegen bezwaar wordt 
gemaakt;

•	de	gronden	van	het	bezwaar.
 
Het bezwaarschrift moet gericht 
worden aan het college van burge-
meester en wethouders gemeente 
Hardenberg, ter attentie van de 
Commissie Bezwaarschriften, Postbus 
500, 7770 BA Hardenberg. U kunt een 
bezwaarschrift ook digitaal indienen 
via www.hardenberg.nl en dan via het 
digitaal loket. Voor het digitaal indie-
nen van een bezwaarschrift is DigiD 
nodig.  >>>
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 Basisregistratie Personen (BRP)

Coördinatiebesluit en voorbereiding 
bestemmingsplan Baalder Uiterwaard
Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg maken het volgende 
bekend:

het waterschap Vechtstromen en de 
gemeente Hardenberg werken samen 
aan de realisatie van het Vechtpark  
Hardenberg. De provincie Overijssel  
is vanuit haar natuuropgaven mede-
investeerder. De Baalder Uiterwaard is 
het laatste deelgebied van Vechtpark 
Hardenberg dat wordt ingericht. 
Voor de realisatie zijn meerdere beslui-
ten nodig van verschillende bevoegde 
gezagen. Zo zijn naar verwachting een 
bestemmingsplan van de gemeente, 
een projectplan Waterwet van het 
waterschap en  een ontheffing van  
de Wet natuurbescherming van de 
provincie nodig.

De raad heeft bepaald dat de voor-
bereiding en bekendmaking van deze 
besluiten zoveel mogelijk worden 
gecoördineerd, zodat er één ziens- 
wijzenmoment en één beroepsmoment 
is (coördinatiebesluit 22 september 
2020 op grond van artikel 3.30 Wet 
ruimtelijke ordening). 
Tegen het coördinatiebesluit staan 
geen rechtsmiddelen open (artikel  
8:5 Algemene wet bestuursrecht).

Burgemeester en wethouders geven 
verder kennis van het feit dat een 
bestemmingsplan voor Baalder 
Uiterwaard in voorbereiding is (artikel 
1.3.1 van het Besluit ruimtelijke  
ordening). Er liggen nog geen stukken 
ter inzage en er is nog geen gelegen-
heid om zienswijzen naar voren te 
brengen. Die mogelijkheid komt er  
als het ontwerp van het plan ter inzage 
wordt gelegd. 

Uitschrijving
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat 
voor onderstaand persoon, vanuit artikel 2.22 van de Wet brp gegevens zijn 
opgenomen over een vertrek uit Nederland.

Uit onderzoek is gebleken dat deze persoon niet meer op het adres woont waar-
op hij/zij in de basisregistratie staat 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:  Datum uitschrijving:
C.A. van Duijvendijk   25-01-1967 17-08-2020

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

Nieuwe Archiefverordening 
De gemeenteraad van Hardenberg 
heeft in zijn vergadering van 22 
september 2020 de nieuwe Archiefver- 
ordening vastgesteld. Deze nieuwe 
verordening treedt in werking op  
1 oktober 2020.

Op genoemde datum wordt de 
Archiefverordening d.d. 4 maart 2014 
ingetrokken.

Deze verordening wordt bekendge-
maakt in het elektronische gemeente-
blad op  30 september 2020. Het 
betreffende gemeenteblad is te raad-
plegen 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 verordening worden ingezien in het 
gemeentehuis van  Hardenberg, bij  

de Publieksdienst. Tegen betaling van 
de kosten is een afschrift verkrijgbaar. 
Inlichtingen over de nieuwe Archief-
verordening kunt u krijgen bij de heer 
Hans Niezink van de afdeling Infor-
matisering, Automatisering en Facilitair, 
telefoon: 0523-289501.

Nieuw Besluit Informatiebeheer 
De gemeenteraad van Hardenberg 
heeft in zijn vergadering van 22 sep- 
tember 2020 het nieuwe Besluit 
Informatiebeheer vastgesteld. Dit  
nieuwe Besluit treedt in werking op  
1 oktober 2020.

Op genoemde datum wordt het Besluit 
Informatiebeheer d.d. 13 mei 2014 
ingetrokken.

Deze wijziging van het Besluit Infor-
matiebeheer wordt bekendgemaakt in 
het elektronische gemeenteblad op   
30 september 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 elek-
tronisch gemeenteblad aanklikken. 
Verder kan een papieren versie van  
het nieuwe Besluit Informatiebeheer 
worden ingezien in het gemeentehuis 
van  Hardenberg, bij de Publieksdienst. 
Tegen betaling van de kosten is een 
afschrift verkrijgbaar. Inlichtingen over 
het nieuwe Besluit Informatiebeheer 
kunt u krijgen bij de heer Hans Niezink 
van de  afdeling Informatisering, 
Automatisering en Facilitair, telefoon: 
0523-289501.

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

Lutten
- Winterfair op de locatie Anerweg-

Noord 148, op 29 november 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 beden-
kingen.

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

Gramsbergen
- openingsactiviteit startzondag in het 

centrum van Gramsbergen, op 20 
september 2020.

Besluit 17 september 2020 verzonden.

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 aandui-
ding 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 voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de Recht-
bank te Zwolle, team Bestuurs-echt, 
Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle. 
Voor deze procedure is griffierecht 
verschuldigd.

Hardenberg, 30 september 2020

Burgemeester en wethouders  
voornoemd, 
De secretaris, De burgemeester,

>>

Verder kan op grond van artikel 8:81 
van de Algemene wet bestuursrecht 
aan de voorzieningenrechter van de 
rechtbank te Zwolle verzocht worden 
een voorlopige voorziening te treffen, 
indien “onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist”. Het 
vragen van een voorlopige voorziening 
aan de voorzieningenrechter van de 
rechtbank is mogelijk, indien u binnen 

de genoemde termijn van zes weken 
ook een bezwaarschrift indient. 
Bij het verzoek om voorlopige voor- 
ziening dient een afschrift van het 
bezwaarschrift te worden overlegd. 
Voor deze aangegeven procedure is 
griffierecht verschuldigd. Het verzoek 
om voorlopige voorziening moet 
gericht worden de voorzieningen- 
rechter van de Rechtbank Zwolle  
team Bestuursrecht, Postbus 10067, 
8000 GB Zwolle.

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

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 bedrijfs- 
locaties meldingen zijn ontvangen in 
het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer: 

Sibculo
- Gemeenteweg 10, voor het voor het 

plaatsen van een propaantank (2700 
liter) (zaaknr Z2020-00011251).

Slagharen
- Coevorderweg 111, voor het starten 

met kleinschalige loonwerkzaam-
heden en het realiseren van een 
beperkte opslag van gewasbe- 
schermingsmiddelen (zaaknr  
Z2020-00011059).

Op grond van de melding is voor de 
bedrijfslocaties geen omgevings- 
vergunning voor de activiteit milieu 
nodig. Tegen het doen van een 
melding staan geen zienswijze- of 
rechtsbeschermingsmogelijkheden 
open. Nadere inlichtingen Omgevings-
dienst IJsselland: 088 5525 1050. 
Graag het zaaknummer bij de hand 
houden.

Ruimtelijke OrdeningVER
ORDE
NING

Algemene Plaatselijke VerordeningVER
ORDE
NING


