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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

BEKEND 
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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 woning op het 

perceel Ennikstraat 2, ontvangen 23 
april 2020.

Bergentheim
- het wijzigen van gevels van de 

Casper Diemerschool  op het 
perceel G Karel v Hogendorpstr 52, 
ontvangen 24 april 2020.

Dedemsvaart
- het schilderen van de buitenmuren 

van de woning op het perceel 
Moerheimstraat 104, ontvangen 23 
april 2020.

- het bouwen van een woning met 
vrijstaande garage en het tijdelijk 
plaatsen van een woonunit (4 jaar) 
op het perceel Zuiderboslaan 29, 
ontvangen 24 april 2020.

- het (ver)plaatsen van een 
overkapping op het perceel 
Ommerkanaal 10, ontvangen 26 april 
2020.

Den Velde
- het bouwen van een vervangende 

woning op het perceel Zwolseweg 1, 
ontvangen 23 april 2020.

Diffelen
- het aanleggen van verhardingen op 

het perceel Grote Esweg 3a, 
ontvangen 23 april 2020.

Hardenberg
- het bouwen van een overkapping op 

het perceel Denemarkenweg 7, 
ontvangen 22 april 2020.

- het plaatsen van twee dakkapellen 
op het perceel Esweg 6, ontvangen 
26 april 2020.

Schuinesloot
- het kappen van twee eiken op het 

perceel Schuineslootweg 156, 
ontvangen 22 april 2020.

Vanwege het coronavirus en de 
door het kabinet getroffen maat- 
regelen, wijzigt de manier waarop  
u binnengekomen aanvragen  

omgevingsvergunningen, ter inzage 
legging aanvraag omgevingsver-
gunningen, 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 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 bepa-
lingen omgevingsrecht hebben beslo-
ten voor de volgende aanvragen de 

beslistermijn te verlengen met een 
termijn van maximaal zes weken:

Dedemsvaart
- het uitbreiden van een woning op 

het perceel Moerheimstraat 100.
Gramsbergen
- het milieuneutraal veranderen van  

de inrichting op het perceel Hoge 
Holt 4a.

Schuinesloot
- het kappen van zestien bomen  

op het perceel Fransenweg 2.

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

Bergentheim
- het bouwen van een garage op  

het perceel Schuurmanstraat 40. 
Besluit 20 april 2020 verzonden.
Bruchterveld
- het bouwen van een nieuwe woning 

op het perceel Juffrouw Scheffer-
straat 32. 

Besluit 20 april 2020 verzonden.
De Krim
- het kappen van een den op het 

perceel Coevorderweg 165. 
Besluit 22 april 2020 verzonden.
Dedemsvaart
- het kappen van een berk op het 

perceel Irenestraat 4. 
Besluit 22 april 2020 verzonden.
Hardenberg
- het plaatsen van een dakkapel  

op het perceel Moonenlaan 118. 
- het plaatsen van een dakkapel  

op het perceel Pijlkruid 33. 
Besluiten 20 april 2020 verzonden.
- het kappen van drie sparren op  

het perceel Meeuwenplein 2a. 
Besluit 22 april 2020 verzonden.

Sibculo
- het bouwen van tien woningen op 

het perceel Monnikshof 3 t/m 12 
(doorlopend). 

Besluit 20 april 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 inge-
zien 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 voor-
lopige 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.

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 bouwkundi-
ge 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

Hardenberg, 6 mei 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

De secretaris, De burgemeester,


