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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
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.
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BEKEND 
MAKINGEN

www.hardenberg.nlwww.hardenberg.nl

03 
02
21

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 bouw- 
kundige 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

Binnengekomen aanvragen 
Burgemeester en wethouders van  
de gemeente Hardenberg maken 
bekend, dat in de afgelopen periode 
onderstaande aanvragen voor een 
omgevingsvergunning zijn ingediend:

Balkbrug, De Krim en Hardenberg
- het kappen van 2 knotlinden en 4 

eiken op het perceel Ommerweg 38 
in Balkbrug, Hoofdweg 71 in De Krim 
en Ondermaat 65 in Hardenberg, 
ontvangen 22 januari 2021.

Balkbrug
- het vestigen van een hondentrim-

salon op het perceel Nieuwe Dijk 27, 
ontvangen 20 januari 2021.

- het verbouwen/uitbreiden van de 
woning op het perceel Achterweg 11, 
ontvangen 21 januari 2021.

- het aanbrengen van dubbelglas op 
beneden en bovenverdieping van een 
monument op het perceel 
Ommerweg 28, ontvangen  
26 januari 2021.

Bergentheim
- het kappen van 3 Amerikaanse eiken 

op het perceel Kanaalweg-Oost 51b, 
ontvangen 24 januari 2021.

De Krim
- het bouwen van 9 N0M-woningen  

en het plaatsten van erfafscheidingen 
op de percelen Beukenlaan 6 t/m 14 
(doorlopend), ontvangen 22 januari 
2021.

Dedemsvaart
- het plaatsen van een buitentrap naar 

1e etage vanuit de carport op het 
perceel Marijkestraat 45, ontvangen 
21 januari 2021.

- het wijzigen van de voorgevel van de 
woning op het perceel Marijkestraat 
41, ontvangen 26 januari 2021.

Hardenberg
- het bouwen van een opbouw op  

een bestaande berging (uitbreiden 
bestaande woning) op het perceel 
Koekoeksbloem 18, ontvangen  
20 januari 2021.

- het verbouwen van het McDonalds 
restaurant door het toevoegen van 
een derde boothraam, het verplaats-
en van een schutting achtergebied  
en het plaatsen van McCafe 
gevelreclame op het perceel Stelling 
2, ontvangen 20 januari 2021.

- het kappen van 2 driestammige 
berken op het perceel Baalder-Esch 
3, ontvangen 20 januari 2021.

- het plaatsen van een nieuw kozijn  
in de voorgevel op het perceel 
Brinkstraat 18, ontvangen  
23 januari 2021.

- het kappen van een berk op het 
perceel Meteoorlaan 11, ontvangen 
24 januari 2021.

- het realiseren van een tijdelijke 
vaccinatiestraat (tot 31-12-2021)  
op het perceel Energieweg 2, 
ontvangen 26 januari 2021.

Holtheme
- het wijzigen van de bestemming 

agrarisch naar plattelandswoning op 
het perceel Holthemereschweg 8a, 
ontvangen 24 januari 2021.

Lutten
- het plaatsen van een dakkapel op het 

perceel De Lutteresweg 9, ontvangen 
21 januari 2021.

Mariënberg
- het verbouwen van een bovenwoning 

tot 2 appartementen op de percelen 
Nieuweweg 4a en 4b, ontvangen  
22 januari 2021.

Rheeze
- het bouwen van een overkapping op 

het perceel Rheezerweg 95, 
ontvangen 26 januari 2021.

Rheezerveen
- het bouwen van een erker op het 

perceel Rheezerveenseweg 50, 
ontvangen 25 januari 2021.

- het omzetten van een bedrijfswoning 
naar een plattelandswoning op het 
perceel Rheezerveenseweg 29a, 
ontvangen 26 januari 2021.

Schuinesloot
- het uitbreiden van een bestaande 

bedrijfshal op het perceel 
Hoogeveenseweg 17, ontvangen 26 
januari 2021.

Slagharen
- het kappen van 2 bomen op het 

perceel Posthoornweg 2, ontvangen 
24 januari 2021.

- het plaatsen van een kleine 
windturbine op het perceel 
Luttergreppel 8, ontvangen 25 januari 
2021.

Vanwege het coronavirus en de door 
het kabinet getroffen maatregelen, 
wijzigt de manier waarop u binnen-
gekomen aanvragen omgevings-
vergunningen, 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.  

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 mogelijkheid 
tot het indienen van zienswijzen gege-
ven. 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:

Dedemsvaart
- het bouwen van een nieuwe boven-

bouw op een bestaande stal en het 
milieuneutraal veranderen van de 

inrichting op het perceel Verlengde 
Zestiende Wijk 3.

Heemserveen
- het verlengen van de termijn met  

5 jaar voor het tijdelijke 
asielzoekerscentrum op het perceel 
Jachthuisweg 6d.

Venebrugge
- het bouwen van een werktuigen-

berging op het perceel Oude 
Veenweg 1.

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 vervangende 

woning op het perceel Kanaalweg-
West 20a 

Besluit 26 januari 2021 verzonden.
Dedemsvaart
- het plaatsen van een berging/carport 

op het perceel Zuiderboslaan 24.
- het bouwen van een helft van een 

twee-onder-een-kap woning op het 
perceel Fernhoutwerf 4.

- het bouwen van een helft van een 
twee-onder-een-kap woning op het 
perceel Fernhoutwerf 6.

Besluiten 26 januari 2021 verzonden.
Hardenberg
- het uitbouwen van de woning op het 

perceel Van Kouwenborchstraat 63.
- het bouwen van 2 vrijstaande en 3 

twee-onder-een-kap woningen op de 
percelen Ervenweg 8 t/m 22 (even).

Besluiten 26 januari 2021 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 ingezien 
bij de Publieksdienst in het gemeente-
huis 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 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 bezwaar-
schrift is een DigiD nodig.

Daarnaast kan er - onder voorwaarde 
dat een bezwaarschrift bij burgemees-
ter en wethouders wordt ingediend -  
in spoedeisende gevallen een voorlopi-
ge 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.

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

Radewijk
- het herbouwen van een schuur op 

het perceel Radewijkerweg 6.
Schuinesloot
- het bouwen van een vervangende 

stal en het oprichten van een 
inrichting (Oprichting) op het perceel 
Schuineslootweg 111.

Het gaat om omgevingsvergunningen 
die zijn voorbereid met de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure. De omge-
vingsvergunningen liggen vanaf  
4 februari 2021 tijdens openingstijden 
bij de Publieksdienst in het gemeente-
huis ter inzage. Een afspraak kunt u 
maken via telefoonnummer 14 0523.
 
Vanaf 5 februari 2021 kunnen belang-
hebbenden op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht gedurende zes 
weken tegen deze besluiten een 
beroepschrift indienen bij de Recht-
bank te Zwolle, team Bestuursrecht, 
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. 

Het beroepschrift moet zijn onder-
tekend en moet ten minste bevatten: 
de naam en het adres van de indiener, 
de dagtekening, een aanduiding van 
het besluit waartegen het beroep zich 
richt en de gronden (motivering) van 
het beroep. Geen beroep kan worden 
ingesteld door belanghebbenden aan 
wie redelijkerwijs kan worden verweten 
dat zij geen zienswijzen bij burge-
meester en wethouders naar voren 
hebben gebracht. Tevens kan binnen 
de genoemde termijn bij de voorzie-
ningenrechter van genoemde recht-
bank een verzoek om voorlopige voor-
ziening worden ingediend. Voor de 
procedures is griffierecht verschuldigd. 
Het besluit wordt na afloop van de 
beroepstermijn van kracht tenzij 
beroep is ingesteld en een verzoek om 
voorlopige voorziening is gedaan. Het 
besluit wordt niet van kracht voordat 
op dat verzoek is beslist.

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

Hoogenweg
- het kappen van een berk op het 

perceel Hoogenweg 1d.
Besluit 26 januari 2021 verzonden.

Het betreft een omgevingsvergunning 
die is voorbereid met de reguliere 
voor- bereidingsprocedure. De omge-
vingsvergunning kan vanaf vandaag 
tot zes weken na publicatie tijdens 
openingstijden worden ingezien bij de 
Publieks-dienst in het gemeentehuis 
na telefonische afspraak, telefoon 14 
0523.

>>>
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 Basisregistratie Personen (BRP)

Hardenberg, 3 februari 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

De secretaris, De burgemeester,
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>>> 
Volgens de Algemene wet bestuurs-
recht 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 Harden-
berg, 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 burgemees-
ter 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.

Wet Milieubeheer

Kennisgeving Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg geven op grond van artikel 
8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer 
kennis dat van de volgende bedrijfs- 
locaties meldingen zijn ontvangen in 
het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer: 

Loozen
- Bouwhuisweg 2, voor het vastleggen 

van de huidige bedrijfsactiviteiten  
van het melkveebedrijf (zaaknr 
Z2020-00000052).

Dedemsvaart
- Pascalstraat 32, voor een 

bedrijfsgebouw bij een 
transportbedrijf (zaaknummer: 
Z2021-00000312 ).

Op grond van de melding is voor de 
bedrijfslocaties geen omgevingsver-
gunning voor de activiteit milieu nodig. 
Tegen het doen van een melding staan 
geen zienswijze- of rechtsbescher-
mingsmogelijkheden open. Nadere 
inlichtingen Omge-vingsdienst 
IJsselland: 088 5525 1050. Graag het 
zaaknummer bij de hand houden.

Beheerverordening begraafplaatsen 
Hardenberg 2020
De gemeenteraad van Hardenberg 
heeft in zijn vergadering van 26 januari 
2021 de Beheerverordening begraaf-
plaatsen Hardenberg 2020 vastgesteld. 
Deze verordening treedt in werking op 
11 februari 2021.

Tegelijkertijd wordt de Beheer-
verordening gemeentelijke begraaf-
plaatsen 2009 ingetrokken.

De vastgestelde verordening betreft 
een actualisatie van de ingetrokken 
verordening, waarbij verouderde regels 
zijn geschrapt of aangepast. 

Deze verordening wordt bekendge-
maakt in het elektronische gemeente-
blad op 3 februari 2021.Het betreffen-
de gemeenteblad is te raadplegen 
door op de gemeentelijke website 
(www.hardenberg.nl)   ‘Gemeente’, 
vervolgens ‘Organisatie’ en dan ‘Ver- 
ordeningen’ aan te klikken. Vervolgens 
kunt u de daar (onder Bekendmaking) 
aangegeven link elektronisch gemeen-
teblad aanklikken. 

Verder kan een papieren versie van de 
verordening worden ingezien in het 
gemeentehuis van  Hardenberg, bij de 
Publieksdienst. Tegen betaling van de 
kosten is een afschrift verkrijgbaar. 

Inlichtingen over de verordening kunt  
u krijgen bij de heer Groenendijk 
van de afdeling Openbaar Gebied   
(telefoon: 0523-289184).

Intrekking Verordening Individuele 
Studietoeslag 2015
De gemeenteraad van Hardenberg 
heeft in zijn vergadering van 26-1-2021 
besloten de Verordening Individuele 
Studietoeslag 2015 in te trekken met 
ingang van 1-7-2021.

Studenten die door een chronische 
ziekte of beperking niet het minimum-
loon kunnen verdienen, komen sinds 
2015 in aanmerking voor een individu-
ele studietoeslag. Dit is geregeld in de 
verordening individuele studietoeslag 
2015. Voor inwoners van Hardenberg 
is de toeslag momenteel € 1073 per 
jaar voor uitwonende studenten, en  
€ 397 per jaar voor thuiswonende 
studenten. 

Het Ministerie van SZW constateerde 
dat er per gemeente verschillen zijn in 
de hoogte van de toeslag. Daarom is 
vanaf 1 juli 2021 de hoogte van de 
individuele studietoeslag voor iedereen 
gelijk: € 300 per maand. Ook wordt het 
criterium om niet het wettelijk mini-
mumloon te kunnen verdienen losgela-
ten. Voor vragen over de nieuwe rege-
ling kan contact worden opgenomen 

met team Inkomen van de gemeente 
Hardenberg (tel. 140523 of mail: 
Inkomen@Hardenberg.nl). 

Door het Rijksbesluit is de gemeente-
lijke verordening overbodig geworden. 
Het besluit tot intrekking van deze 
verordening is/wordt bekendgemaakt 
in het elektronische gemeenteblad op 
3-2-2021.

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 elek-
tronisch gemeenteblad aanklikken en 
dan in ieder geval de rubriek ‘Publi-
catiedatum’ invullen (3-2-2021) en bij 
de rubriek ‘Publicerende organi-
satie(s)’: Hardenberg. 

Verder kan een papieren versie van  
het intrekkingsbesluit worden ingezien 
in het gemeentehuis van  Hardenberg, 
bij de Publieksdienst. Tegen betaling 
van de kosten is een afschrift verkrijg-
baar. Inlichtingen over de intrekking 
kunt u krijgen bij de heer/mevrouw  
E. Smit van de afdeling MD  
(telefoon: 0523-289491.

Uitschrijving
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:
K.J. Cencora 26-09-1986  10-12-2020
I. Benjaber 02-06-1992  17-12-2020

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


