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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.
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
Locatie 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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Voornemen maatwerkvoorschriften
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat zij op 7 augustus 2019 een 
verzoek hebben ontvangen tot het 
opnemen van maatwerkvoorschriften 
in het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer voor de inrichting voor 
de productie van betonmortel en 
betonwaren aan de Jan Weitkamplaan 
18 te Hardenberg. Het verzoek heeft 
alleen betrekking op een verandering 
binnen de droge mortelfabriek, onder-
deel bedrijfstijden en geluid. Het is de 
bedoeling dat de bedrijfstijden van de 
droge mortelcentrale als volgt worden: 
van maandag 04.00 uur tot en met 
zaterdag 23.00 uur continu en op 
zondag tussen 04.00 uur en 23.00 uur. 

Hardenberg:
- Maatwerkvoorschriften bedrijfstijden 

en geluid: verandering van de 
bedrijfstijden droge mortelcentrale 
aan de Jan Weitkamplaan 18.

In dit stadium van deze maatwerk- 
procedure is geen bezwaar of beroep 
mogelijk. Dat kan pas na het nemen 
van een definitief besluit.

Belanghebbenden kunnen inhoudelijke 
opmerkingen en reacties op het voor-
nemen tot het opleggen van maat-
werkvoorschriften gedurende een 
termijn van zes weken indienen,  
startende op de dag van deze publi-
catie. Het ontwerp maatwerkbesluit 
kunt u opvragen bij Omgevingsloket@
odijsselland.nl   onder vermelding van 
zaaknummer Z2019-00018660. Ook 
kunt u naar dit mailadres uw reactie 
sturen.

Kennisgeving Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg geven op grond van  
artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieu- 
beheer kennis dat van de volgende 
bedrijfslocaties een melding is  
ontvangen: 

Balkbrug
- voor het perceel Groot Oeverweg 3, 

oprichten twee windturbines, op 
grond van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer.

Slagharen
- voor het perceel Labora 9, wijzigen 

naar opslaan auto’s - en auto 

onderdelen en repareren auto’s, op 
grond van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer.

Een melding is gebaseerd op  
algemeen geldende regels en voor-
schriften die het milieu beschermen. 
Op grond van de melding is voor de 
bedrijfslocatie geen omgevingsver- 
gunning voor de activiteit milieu nodig. 
Tegen het doen van een melding staan 
geen zienswijze- of rechtsbescher-
mingsmogelijkheden open. Voor nade-
re informatie kunt u contact opnemen 
met de Publieksdienst.

Omgevingsvergunningen

Wet Milieubeheer

 Basisregistratie Personen (BRP)

Gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat zij hebben besloten: door plaat-
sing van het bord E6 en witte parkeer-
vak omlijning ten behoeve van de 
houder van een gehandicaptenpar-
keerkaart, de volgende locatie aan te 
wijzen als algemene  gehandicapten-
parkeerplaats: 

- Nabij perceel: Buizerdweg 25 in 
Dedemsvaart

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.
  

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:
J.R.J. van Leeuwen  02-11-2000 22-10-2019
S. Alimoradi  20-02-1994 22-10-2019
I.C. Soare  27-05-1986 22-10-2019
G. Lennips  14-10-1984 22-10-2019
M. Jatta  02-02-2000 22-10-2019
E.E. Tăranu  13-12-1987 24-10-2019
Yacub Amed Yhya  01-01-2001 24-10-2019
R. Pourkiani  27-03-1980 24-10-2019
M.V. Jurcau  20-05-1999 24-10-2019
P.I. Roman  12-03-1993 24-10-2019
D.M. Roman  23-12-1991 24-10-2019
A. Bergsma  05-07-1962 05-11-2019
J. Bekhuis  07-10-1965 07-11-2019
J. Niks  29-12-1983 14-11-2019
F.J.M. van der Hoeff  02-02-1959 21-11-2019
C.H.W. Verkouteren  20-03-1970 22-11-2019
R. Miller  21-05-1986 25-11-2019
R. Alakbarova  22-09-1954 26-11-2019

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.
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Hardenberg, 8 januari 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd, 
De secretaris, De burgemeester,


