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OPENINGSTIJDEN EN
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Gemeente Hardenberg
Stephanuspark 1
Postbus 500
7770 BA Hardenberg
T 14 0523
W www.hardenberg.nl
www.hardenberg.nl/contact
(contactformulier)
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
Vanaf medio januari
(afhankelijk van alle
landelijke maatregelen) is de
gemeentebalie in Dedemsvaart
op afspraak open op:
Ma 		
13.00 - 18.30 uur
Woe
13.00 - 17.00
Vrijdag voorlopig gesloten.
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

20
01
21

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 perceel Frankrijkweg 18.
Besluit 11 januari 2021 verzonden.
- het uitbreiden van een woning op het
perceel Het Bleekveld 15.
- het plaatsen van een dakkapel op het
perceel Rheezerweg 27.
- het intern verbouwen van een woning
op het perceel Hessenweg 52.
- het plaatsen van een dakkapel op het
perceel Veldsinklaan 18.
- het verbouwen/uitbreiden van een
woning op het perceel Brandweg 44.
Besluiten 12 januari 2021 verzonden.
Loozen
- het verbouwen van de woning op het
perceel Kanaaldijk-West 8.
Besluit 12 januari 2021 verzonden.
Rheeze
- het wijzigen van de rechter gevel op
het perceel Grote Beltenweg 3.
Besluit 12 januari 2021 verzonden.

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.

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 wijzigen van de stuwconstructie,
oeververdediging en het aanbrengen
een duiker bij de verbinding
watergangen nabij Essenlaan 1,
ontvangen 8 januari 2021.
- het plaatsen van een iconisch
element op het dek van de
onderdoorgang N377 ter plaatse van
de kruising van de Ommerweg en de
Meppelerweg in het centrum van
Balkbrug, ontvangen 13 januari 2021.
Bruchterveld
- het verbouwen van een woning op
het perceel Grote Kattendijk 12,
ontvangen 9 januari 2021.
- het kappen van twee lindebomen op
het perceel Broekdijk 2, ontvangen
10 januari 2021.
Dedemsvaart
- het plaatsen van lichtmastreclame
aan de Langewijk mast nr. 6,
ontvangen 6 januari 2021.
- het kappen van een eik op het
perceel De Merel 1, ontvangen 6
januari 2021.
- het realiseren van een Bed &
Breakfast op het perceel Hoofdvaart
186, ontvangen 11 januari 2021.
- het bouwen van een vervangende
bergruimte (wijziging op reeds
verleende vergunning) op het perceel
Ommerkanaal 19, ontvangen 12
januari 2021.
Gramsbergen
- het bouwen van een twee-onder-eenkap woning op de percelen Van der
Esestraat 40 en 42, ontvangen 31
december 2020.
Hardenberg
- het realiseren van een Bed &
Breakfast in een deel van de woning
en het plaatsen van een reclamebord
op het perceel Boterbloem 176,
ontvangen 6 januari 2021.
- het plaatsen van een dakkapel op het
perceel Lavendel 129, ontvangen 6
januari 2021.
- het kappen van 2 eiken, 1 esdoorn, 1
perenboom en 2 populieren op het
perceel Esdwarsweg 3, ontvangen 10
januari 2021.
- het plaatsen van een dakkapel op het
perceel Lavendel 123, ontvangen 11
januari 2021.
- het kappen van een linde op het
perceel Slotgraven 4, ontvangen 12
januari 2021.
Sibculo
- het verbouwen/uitbreiden van de
woning op het perceel Kloosterstraat
14, ontvangen 6 januari 2021.
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
inzage legging wordt in deze uitgave
kennis gegeven. 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 aanvragen de
beslistermijn te verlengen met een
termijn van maximaal zes weken:
Balkbrug
- het vervangen van de bestaande
gevelreclame door JUMBO
gevelreclame op het perceel
Ommerweg 2.
Bergentheim
- het bouwen van een vervangende
recreatiewoning op het perceel
Sportlaan 23.
Verleend Reguliere
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Balkbrug
- het kappen van een paardenkastanje
op het perceel aan de N377
Coevorderweg hmp 21,44.
Besluit 6 januari 2021 verzonden.
Dedemsvaart
- het plaatsen van een dakkapel/luifel
op het perceel De Aak 136.
- het plaatsen van een tuinhuis op het
perceel Sportlaan 11.
- het verbouwen/uitbreiden van de
woning op het perceel Molstraat 15.
Besluiten 7 januari 2021 verzonden.
- het tijdelijk plaatsen van een
woonunit (1½ jaar) op het perceel
Zuiderboslaan 28.
Besluit 12 januari 2021 verzonden.
Hardenberg
- het kappen van 68 bomen op het
perceel Hessenweg 7.
Besluit 6 januari 2021 verzonden.
- het plaatsen van een sprinkler silo op

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.

VER
ORDE
NING

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 Recht=
bank te Zwolle, team Bestuursrecht,
Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.
Voor deze procedure is griffierecht
verschuldigd.

Ruimtelijke Ordening

Vastgesteld bestemmingsplan
Bij besluit van 12 januari 2021 heeft de
gemeenteraad het bestemmingsplan
‘’Buitengebied Hardenberg,
Staarmansweg 7 en 7i Slagharen’’
vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén
wijzigingen ten opzichte van het ontwerp
aangebracht. Er zijn geen zienswijzen
over het ontwerpplan ingebracht.
Vanaf donderdag 21 januari 2021 ligt
het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op
Staarmansweg 7 en 7i in Slagharen.
Het bestemmingsplan is bedoeld om
een woonbestemming en een woningsplitsing mogelijk te maken.
Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met
ingang van donderdag 21 januari 2021
op de volgende wijzen ter inzage
gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:
- digitaal op de landelijke website:
www.ruimtelijkeplannen.nl. De
stukken zijn op deze website terug te
vinden via het planid-nummer: NL.
IMRO.0160.0000BP00330-VG01

- digitaal op de gemeentelijke website:
https://www.hardenberg.nl/inwoners/
bouwen-en-verbouwen/ruimtelijkeplannen.html
- op papier in te zien bij de
Publieksdienst in het gemeentehuis
te Hardenberg.

Beroep
Vanaf vrijdag 22 januari 2021 kan
gedurende een termijn van 6 weken
door een belanghebbende beroep
tegen het vaststellingsbesluit worden
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén
beroep kan worden ingesteld door een
belanghebbende aan wie redelijkerwijs
kan worden verweten geen zienswijzen
tegen het ontwerpbestemmingsplan
naar voren te hebben gebracht. Het
vaststellingsbesluit treedt in werking
met ingang van de dag na die waarop
de beroepstermijn afloopt. De werking
wordt opgeschort indien gedurende de
beroepstermijn met betrekking tot het
vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat
verzoek is beslist.

Wet Milieubeheer
Mobiel Puinbreken
Burgemeester en wethouders hebben
op 28 december 2020 een kennisgeving ontvangen voor het breken van
bouw- en sloopafval met een mobiele
puinbreker.
De kennisgeving betreft het breken
van circa 350 ton betonpuin en 150
ton metselpuin op het perceel Geert
Michelsweg 43 te Slagharen.

www.hardenberg.nl

De werkzaamheden duurt één dag in
de periode van 18 januari tot en met
22 januari 2021.Tegen deze openbare
kennisgeving kan geen bezwaar of
beroep worden ingesteld.
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Hardenberg, 20 januari 2021

Verordeningen

Wijziging Subsidieregeling
programmalijn Maatschappelijk
Domein gemeente Hardenberg 2020
Het college van Hardenberg heeft in zijn
vergadering van 10 november 2020 een
wijziging van de Subsidieregeling
programmalijn Maatschappelijk Domein
gemeente Hardenberg 2020 vastgesteld.
Deze wijziging treedt in werking op
21 januari 2021.

De wijziging betreft een nieuwe uitwerking van het Fonds maatschappelijke
initiatieven op grond van artikel 3 lid 4
van de genoemde subsidieregeling.
Deze wijziging is bekendgemaakt in
het elektronische gemeenteblad op 20
januari 2020. Het betreffende gemeenteblad is te raadplegen door op de
gemeentelijke website (www.harden-

berg.nl) ‘Gemeente’, vervolgens
‘Organisatie’ en dan ‘Verordeningen’
aan te klikken. Vervolgens kunt u de
daar (onder Bekendmaking) aangegeven link elektronisch gemeenteblad
aanklikken.

over de wijziging kunt u krijgen bij
Geja Krol of Jon Dost van de afdeling
Maatschappelijk Domein, telefoon:
14 0523.

Tegen betaling van de kosten is
een afschrift verkrijgbaar. Inlichtingen

www.hardenberg.nl

Burgemeester en wethouders
voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,

