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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
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20

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.

- het kappen van een eik op het
perceel Dahlenburg 16.
Besluiten 1 december 2020 verzonden.
Hardenberg
- het veranderen van een gevelpaneel
en het bouwen van een carport op
het perceel Boslaan 32.
Besluit 25 november 2020 verzonden.
- het bouwen van een vrijstaande
woning op het perceel Polenweg 6a.
- het plaatsen van een glasschuifwand
op een deel van het bestaande
balkon op het perceel Havenweg 90.
Besluiten 1 december 2020 verzonden.
Holtheme
- het kappen van een berk in de bocht
tussen de weg De Haandrik en de
Vilsterborg, ten oosten van de Coevordersluisophaalbrug.
Besluit 24 november 2020 verzonden.
Kloosterhaar
- het kappen van twee prunussen aan
de Sportstraat.
- het kappen van twee eiken op het
perceel Schoolstraat 4.
Besluiten 24 november 2020
verzonden.
Lutten
- het bouwen van een carport op het
perceel Anerweg-Zuid 9a.
Besluit 25 november 2020 verzonden.
Mariënberg
- het bouwen van een carport op het
perceel Wicher Hentostraat 2.
Besluit 25 november 2020 verzonden.
Radewijk
- het bouwen van een melkgebouw op
het perceel Noord-Oosterweg 4.
Besluit 1 december 2020 verzonden.
Rheeze
- het kappen van twee berken en twee
populieren op het perceel Rheezerweg 81.
Besluit 25 november 2020 verzonden.
Rheezerveen
- het renoveren van het dak van de
woonboerderij op het perceel Elfde
Wijk 1.
Besluit 1 december 2020 verzonden.
Sibculo
- het uitbreiden van een woning en het
bouwen van een vervangende schuur
op het perceel De Vleggedijk 27.
Besluit 25 november 2020 verzonden.
- het kappen van vijfenzeventig bomen
op het perceel Valkenlaan 100.
Besluit 1 december 2020 verzonden.
Slagharen
- het bouwen van een vrijstaande
woning (wijziging situering) op het
perceel Klossenstraat 11.
Besluit 1 december 2020 verzonden.

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:
Balkbrug
- het vervangen van de bestaande
gevelreclame door JUMBO gevelreclame op het perceel Ommerweg
2, ontvangen 26 november 2020.
Dedemsvaart
- het bouwen van een oldtimerhal met
kantoor op het perceel Archimedesstraat 34, ontvangen 24 november
2020.
- het bouwen van een helft van een
twee-onder-een-kap woning op het
perceel Fernhoutwerf 4, ontvangen
26 november 2020.
- het bouwen van een helft van een
twee-onder-een-kap woning op het
perceel Fernhoutwerf 6, ontvangen
26 november 2020.
- het tijdelijk plaatsen van een woonunit (1½ jaar) op het perceel Zuiderboslaan 28, ontvangen 30 november
2020.
- het veranderen van het gebruik van
kantoorfunctie naar woonfunctie op
het perceel Moerheimstraat 38,
ontvangen 30 november 2020.
- het bouwen van 5 woningen op de
percelen Mittendorffwerf 8 t/m 16
(even), ontvangen 1 december 2020.
Gramsbergen
- het bouwen van een vrijstaande
woning op het perceel De Maten 9,
ontvangen 1 december 2020.
Hardenberg
- het bouwen van een vrijstaande
woning op het perceel Marckerichter
107, ontvangen 26 november 2020.
- het plaatsen van een carport op het
perceel Ondermaat 15g, ontvangen
30 november 2020.
- het bouwen van 5 woningen op de
percelen Erve Odinck 54 t/m 62
(even), ontvangen 30 november 2020.
Kloosterhaar
- het wijzigen van de lay out voor het
drijvend zonnepark Balderhaar in
Zandwinplas Balderhaar, ontvangen
30 november 2020.
Radewijk
- het veranderen van een inrichting
(Revisie) en het handelen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden op het perceel Radewijkerweg 44, ontvangen 30 november
2020.
Slagharen
- het uitbreiden van een schuur op het
perceel Moeshoekweg 1, ontvangen
26 november 2020.
Venebrugge
- het bouwen van een
werktuigenberging op het perceel
Oude Veenweg 1, ontvangen
26 november 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
aange-geven 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
inzage legging wordt in deze uitgave
kennis gegeven. Het ontwerpbesluit
en de ter inzage legging worden in
deze uitgave bekend gemaakt.
Verleend Reguliere
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Balkbrug
- het kappen van drie gewone essen
op het perceel De Kolonie 12.
Besluit 1 december 2020 verzonden.
Bergentheim
- het verbouwen/uitbreiden van een
woning op het perceel Sportlaan 2.
Besluit 24 november 2020 verzonden.
- het afwijken van het oppervlakte aan
bijgebouwen op het perceel
Ormelstraat 21.
Besluit 25 november 2020 verzonden.
- het bouwen van een twee-onder-eenkap woning op de percelen Van der
Sluisstraat 51 en 53.
- het bouwen van negen appartementen op de percelen Burgemeester
Oprellaan 1, 1a t/m 1h.
Besluiten 1 december 2020 verzonden.
Bruchterveld
- het kappen van een kastanjeboom
op het perceel Hoopsteeweg 19.
Besluit 24 november 2020 verzonden.
Dedemsvaart
- het kappen van een beuk op het
perceel Moerheimstraat 178.
Besluit 25 november 2020 verzonden.
- het bouwen van een woning op het
perceel Langshelling 5.
- het bouwen van een woning op het
perceel Langshelling 11.
Besluiten 1 december 2020 verzonden.
Gramsbergen
- het bouwen van een drie-onder-éénkap woning op de percelen De
Leemkoele 15, 17 en 19.

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 en moet tenminste
bevatten de naam en het adres van de

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.
Geweigerd Reguliere
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben geweigerd:
Hardenberg
- het kappen van een eikenboom op
het perceel Baalder-Esch 63.
Besluit 26 november 2020 verzonden.
Het betreft een omgevingsvergunning
die is voorbereid met de reguliere
voorbereidingsprocedure. De omgevingsvergunning kan 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 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 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.
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Verordeningen

Belastingverordeningen 2021
De gemeenteraad van Hardenberg heeft in zijn vergadering van 1 december 2020
de hierna genoemde verordeningen vastgesteld. Deze verordeningen treden in
werking op de achtste dag na die van bekendmaking. De datum van ingang
van heffing is 1 januari 2021.
- Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen
2021
- Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2021
- Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2021
- Tarieventabel afvalstoffenheffing 2021
- Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2021
- Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2021
- Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2021
- Tarieventabel marktgelden 2021
- Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2021
- Tarieventabel parkeerbelasting 2021
- Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting 2021
- Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2021
- Tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2021
- Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021
- Tarieventabel leges 2021
De verordeningen worden bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad op
9 december 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 elektronisch gemeenteblad aanklikken en dan
in ieder geval de rubriek ‘Publicatiedatum’ invullen (de datum van bekendmaking)
en bij de rubriek ‘Publicerende organisatie(s)’: Hardenberg.
Verder kan een papieren versie van de verordeningen worden ingezien in het
gemeentehuis van Hardenberg, bij de Publieksdienst. Tegen betaling van de
verschuldigde leges is een afschrift verkrijgbaar. Inlichtingen over de belastingverordeningen kunt u krijgen bij de medewerkers van het team Belastingen.

Verkeersmaatregelen
Gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat zij hebben besloten: door plaatsing
van het bord E6 ten behoeve van de
houder van een gehandicaptenparkeerkaart, de volgende locaties aan te
wijzen als algemene gehandicaptenparkeerplaats:
Dedemsvaart
- Nabij perceel: De Magnolia 110A203
Balkbrug
- Nabij perceel: Schutsluis 11
Zie voor de volledige besluiten de site
van de digitale Staatscourant https://
zoek.officielebekendmakingen.nl/
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen
6 weken na de dag van bekendmaking
van dit besluit hiertegen 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 dagtekening,
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 burgemeester en wethouders wordt ingediend - in
spoedeisende gevallen een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij de
voorzieningsrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zwolle,
sector Bestuursrecht, Postbus 10067,
8000 GB, Zwolle.
Laadvoorziening elektrische
voertuigen
Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat zij hebben besloten tot:
het plaatsen van een openbare laadvoorziening en het reserveren van een
parkeervak, ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen, op de
volgende locaties:
- nabij Hoogenweg 45 (parkeerterrein
gebouw de Hoogenweg)
- nabij Radewijkerweg 37
(parkeerterrein dorpshuis);
- nabij Kruiwiel 15 (parkeerterrein

Hardenberg, 9 december 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,

www.hardenberg.nl

gemeentewerf)
Zie voor het volledige besluit de site
van de digitale Staatscourant https://
zoek.officielebekendmakingen.nl/,
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen
6 weken na de dag van bekendmaking
van dit besluit hiertegen 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 dagtekening,
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 burgemeester en wethouders wordt ingediend in spoedeisende gevallen een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de
voorzieningsrechter van de Arrondissementsrechtbank Zwolle, sector
Bestuursrecht, Postbus 10067,
8000 GB, Zwolle.

