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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.
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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.

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

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.

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:
Ane
- het bouwen van een woning op het
perceel De Vaart 47b, ontvangen
21 mei 2020.
Anerveen
- het bouwen van een vervangende
schuur op het perceel Anerveenseweg 70, ontvangen 25 mei 2020.
Balkbrug
- het bouwen van een twee-ondereen-kap woning op de percelen
Veenschut 27 en 29, ontvangen
19 mei 2020.
Bergentheim
- het wijzigen van het gevelaanzicht
van GVK Bergentheim op het perceel
Dr. H.J. Postlaan 45, ontvangen
19 mei 2020.
- het plaatsen van zonnepanelen in
het veld op het perceel KanaalwegWest 63, ontvangen 22 mei 2020.
Brucht
- het bouwen van een vervangende
woning op het perceel Maatdijk 3,
ontvangen 19 mei 2020.
Bruchterveld
- het tijdelijk plaatsen van een woonunit (2 jaar) op het perceel Hoopsteeweg 54, ontvangen 12 mei 2020.
Collendoorn
- het bouwen van een vervangende
woning op het perceel Venneweg 21,
ontvangen 18 mei 2020.
De Krim
- het plaatsen van twee sanitair gebouwen op het perceel Parallelweg
43, ontvangen 6 mei 2020.
Dedemsvaart
- het bouwen van een vervangende
overdekte wasplaats op het perceel
Ommerkanaal 22, ontvangen 18 mei
2020.
- het bouwen van een vrijstaande
woning en het plaatsen van een
vlaggenmast op het perceel Zuiderboslaan 34, ontvangen 20 mei 2020.
- het aanleggen van een visvlonder/
steiger op het perceel Hoofdvaart
34b, ontvangen 19 mei 2020.
Den Velde
- het kappen van een lariks op het
perceel Zwolseweg 1, ontvangen
25 mei 2020.
Gramsbergen
- het uitbreiden van de woning op het
perceel Lange Waand 41, ontvangen
19 mei 2020.
- het bouwen van een woning op
het perceel Het Spijk 3, ontvangen
20 mei 2020.
- het uitbreiden van de woning op
het perceel De Esch 15, ontvangen
20 mei 2020.
Hardenberg
- het bouwen van een dakopbouw op
een gedeelte van een bestaand bedrijfspand op het perceel IJslandweg
7, ontvangen 18 mei 2020.
- het bouwen van een vrijstaande
woning op het perceel Lavendel 133,
ontvangen 18 mei 2020.
- het vervangen van de oeverconstructie van Kanaal Almelo-De
Haandrik ter hoogte van terrein
Morssinkhof, ontvangen 15 mei
2020.
- het bouwen van een tijdelijke
huisvesting 2-klassige school
(10 jaar en 8 maanden) op het

perceel Verlengde Korte Steeg 18,
ontvangen 15 mei 2020.
- het bouwen van een vervangende
overkapping op het perceel Twenteweg 4, ontvangen 22 mei 2020.
- het kappen van een conifeer op het
perceel J.H. Prengerlaan 1, ontvangen 23 mei 2020.
- het vervangen van de bestaande
vluchttrappen op de percelen Parkweg 5 t/m 87 (oneven) en 89 t/m 159
(oneven), ontvangen 19 mei 2020.
- het bouwen van een fietsenschuur
op het perceel Singelberg 79,
ontvangen 25 mei 2020.
Kloosterhaar
- het bouwen van een vrijstaande
woning op het perceel Meerstal 2,
ontvangen 20 mei 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
aangegeven 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 inzagelegging wordt in deze
uitgave kennisgegeven. 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:
Dedemsvaart
- het aanbrengen van een lichtreclame
op het perceel Galileistraat 2.

Balkbrug
- het verlengen van het gebruik van
de tijdelijke unit voor kinderopvang
met vijf jaar op het perceel Hoofdweg 15a.
Besluit 20 mei 2020 verzonden.
Bergentheim
- het uitbreiden van de woning op
het perceel Brinkweg 7.
- het bouwen van een woning op
het perceel Van der Sluisstraat 26.
- het bouwen van een twee-ondereen-kap woning (wijziging op reeds
verleende vergunning) op het perceel
Van der Sluisstraat 14 en 16.
- het kappen van vier lariksbomen
op het perceel Sportlaan 133.
Besluiten 20 mei 2020 verzonden.
Dedemsvaart
- het bouwen van een woning op het
perceel Boekweitstraat 61.
Besluit 26 mei 2020 verzonden.
- het milieuneutraal veranderen van de
milieu inrichting voor het realiseren
van een centrale gang en berging op
het perceel Zestiende Wijk 1
(zaaknummer Z2019-00024213).
Besluit 18 mei 2020 verzonden.
- het plaatsen van vervangende gevelreclame op het perceel Galileistraat 2.
Besluit 20 mei 2020 verzonden.
Hardenberg
- het kappen van één boom op het
perceel Berkenlaan 36.
Besluit 20 mei 2020 verzonden.
Kloosterhaar
- het tijdelijk plaatsen van een woonunit (3 jaar) op het perceel Meerstal
2.
- het bouwen van een vervangende
schuur op het perceel Crullsweg
13a.
- het kappen van drie eiken op het
perceel Dorpsstraat 50.
Besluiten 20 mei 2020 verzonden.
Rheeze
- het plaatsen van twee dakkapellen
op het perceel Rheezerweg 87.
Besluit 20 mei 2020 verzonden.
Slagharen
- Dakrenovatie met nieuw te plaatsen
en te vernieuwen dakkappellen en
legalisatie gebruik bestemming t.b.v.
woonfunctie op het perceel Coevorderweg 41.
- het vergroten van de woning op het
perceel Herenstraat 68.
Besluiten 26 mei 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 gemeentehuis na telefonische
afspraak, telefoon 14 0523.
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

www.hardenberg.nl

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.
Verleend Uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
Heemserveen
- de revisie van de milieuinrichting
op het perceel Elfde Wijk 13, 13a
en 13b.
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken (incl. het milieueffectrapport) liggen tot zes weken
na de dag van publicatie 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. Desgewenst kunt u de
documenten digitaal toegestuurd
krijgen. Dit kunt u opvragen bij o
mgevingsloket@odijsselland.nl onder
vermelding van zaaknummer
Z2019-00012015.
Belanghebbenden, die tijdig tegen
het ontwerpbesluit hun zienswijzen
hebben ingediend, dan wel kunnen
aantonen redelijkerwijs niet in staat
zijn geweest hun zienswijze naar
voren te brengen, kunnen beroep
indienen bij 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.
De termijn voor het indienen van
beroep bedraagt zes weken en vangt
aan met ingang van de dag na publicatie van het besluit. Tevens kan
degene die beroep heeft ingesteld
een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van voornoemde sector. De
omgevingsvergunning treedt in
werking met ingang van de dag na die
waarop de beroepstermijn afloopt.
Indien binnen de beroepstermijn een
verzoek om voorlopige voorziening bij
de Voorzieningenrechter is ingediend,
treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Nadere inlichtingen: 088 5525 1050.
Houd het zaaknummer bij de hand.
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Basisregistratie Personen (BRP)

Algemene Plaatselijke Verordening

Aanvraag terrasvergunningen
De burgemeester van de gemeente
Hardenberg maakt bekend, dat in de
afgelopen periode onderstaande
aanvraag voor een terrasvergunning
is ingediend:

Balkbrug
- het inrichten van een terras op het
perceel Zwolseweg 116, ontvangen
18 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.

Besluit tot opname gegevens over een vertrek naar een onbekend land
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
S.J. Shojaei
28-08-1984		07-04-2020
S. Ben Ahmed
15-10-1990		23-04-2020
W. Kersemakers
02-09-1987		23-04-2020
F. Dorman
12-02-1977		23-04-2020
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, 3 juni 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,

