BEKEND

MAKINGEN
COLO

FON
OPENINGSTIJDEN EN
BEREIKBAARHEID
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
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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 bouwen van een vervangende
schuur op het perceel De Kerkdijk
24, ontvangen 17 december 2020.
Rheeze
- het bouwen van een vervangende
schuur op het perceel Rheezerbrink
9b, ontvangen 23 december 2020.
Schuinesloot
- het bouwen van een vrijstaande
woning op het perceel Tweede
Blokweg 1b, ontvangen 24 december
2020.
Slagharen
- het bouwen van vier woningen op
de percelen Spinnerijstraat 1 t/m 7
(oneven), ontvangen 17 december
2020.
- het bouwen van een vrijstaande
woning op het perceel Klossenstraat
13, ontvangen 22 december 2020.
- het bouwen van 7 woningen op de
percelen Getouwenstraat 1 t/m 13
(oneven), ontvangen 23 december
2020.

Dedemsvaart
- het plaatsen van een berging/carport
op het perceel Zuiderboslaan 24.
- het plaatsen van een tuinhuis op
het perceel Sportlaan 11.
- het bouwen van een vrijstaande
woning op het perceel Langshelling
17.
Hoogenweg
- het kappen van een berk op het
perceel Hoogenweg 1d.
Lutten
- het bouwen van een werktuigenschuur op het perceel Knappersveldweg 14.
Slagharen
- het legaliseren van tijdelijke woonruimte in een manege (3 jaar) op
het perceel Hoogeveenseweg 10.

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:
Grondgebied gemeente Hardenberg
- het kappen van 20 bomen op diverse
locaties in de gemeente Hardenberg,
ontvangen 16 december 2020.
Ane
- het intern verbouwen van een woonboerderij op het perceel Engeland 1,
ontvangen 21 december 2020.
Balkbrug
- het kappen van een Amerikaanse eik
op het perceel De Korte Spruit 2,
ontvangen 19 december 2020.
- het kappen van een eik op het
perceel Achterweg 10, ontvangen
20 december 2020.
- het plaatsen van twee dakkapellen
op het perceel Westerhuizingerweg
1a, ontvangen 22 december 2020.
Bergentheim
- het uitbreiden van de woning met
een erker en het plaatsen van tuindeuren op het perceel Dr. H.J. Postlaan 47, ontvangen 19 december
2020.
- het uitbreiden van de woning met
een overkapping op het perceel
Mölinksweg 9, ontvangen
20 december 2020.
- het bouwen van een vrijstaande
woning op het perceel Van der
Sluisstraat 3, ontvangen
21 december 2020.
- het bouwen van een woning met
bijgebouw op het perceel Haarweg
5b, ontvangen 21 december 2020.
- het bouwen van een woning op
het perceel Van der Sluisstraat 24,
ontvangen 21 december 2020.
- het uitbreiden van de woning op het
perceel Rauwbloksweg 5, ontvangen
26 december 2020.
Brucht
- het bouwen van een vervangende
woning met schuur en nieuwe
woning met een schuur op het
perceel Hardenbergerweg 18 en 18a,
ontvangen 21 december 2020.
Dedemsvaart
- het bouwen van een woning op het
perceel Zuiderboslaan 28, ontvangen
17 december 2020.
- het bouwen van een helft van een
twee-onder-een-kap woning op het
perceel Langshelling 21, ontvangen
17 december 2020.
- het bouwen van een helft van een
twee-onder-een-kap woning op het
perceel Langshelling 19, ontvangen
17 december 2020.
- het bouwen van 10 medioren
woningen op de percelen achter
Moerheimstraat 71b, 71c en 71d
en Mittendorffwerf, ontvangen
18 december 2020.
- het bouwen van een vrijstaande
woning op het perceel Langshelling
7, ontvangen 19 december 2020.
- het bouwen van 11 woningen op
de percelen Mittendorffwerf 43 en 45,
Slagerswerf 11, 13, 15 en 17 en
Boswerf 2, 4, 6, 8 en 10, ontvangen
23 december 2020.
- het bouwen van een vrijstaande
woning op het perceel Mien Ruyslaan
23, ontvangen 23 december 2020.
- het bouwen van een vrijstaande
woning op het perceel Zuiderboslaan
2, ontvangen 23 december 2020.
- het kappen van een berk langs de

Moerheimstraat op de grens van nr. 78
en nr. 80, ontvangen 26 december 2020.
- het bouwen van 5 woningen op
de percelen Fernhoutwerf 10 t/m 18
(even), ontvangen 28 december 2020.
Gramsbergen
- het bouwen van 5 woningen op de
percelen Van der Esestraat 4 t/m 12
(even), ontvangen 16 december
2020.
- het bouwen van een vervangende
woning op het perceel De Anerdijk 8,
ontvangen 28 december 2020.
Hardenberg
- het plaatsen van een dakkapel op het
perceel Rheezerweg 27, ontvangen
17 december 2020.
- het bouwen van een woning op het
perceel Lavendel 137, ontvangen
17 december 2020.
- het vervangen van daken en het
vervangen van 3 dakkappellen op
de percelen M. Hzn. Trompstraat
1 t/m 23 (oneven) en 2 t/m 40 (even),
J.C. van Speijkstraat 1 t/m 11
(oneven), Witte de Withstraat 2 t/m
16 (even), Karel Doormanlaan 1 t/m
15 (oneven) en 2 t/m 12 (even),
ontvangen 18 december 2020.
- het realiseren van 6 zorgappartementen, een kringloopwinkel met een
horecabedrijf en een houtbewerkingsbedrijf voor mensen met een verstandelijke beperking of met psychische
problemen op het perceel Zwingel 2,
ontvangen 22 december 2020.
- het bouwen van 2 vrijstaande en 3
twee-onder-een-kap woningen op de
percelen Ervenweg 8 t/m 22 (even),
ontvangen 22 december 2020.
- het bouwen van een woning op
het perceel Kervel 29, ontvangen
23 december 2020.
- het bouwen van 4 grondgebonden
woningen op de percelen Jongsmalaan 87 t/m 93 (oneven), ontvangen
23 december 2020.
- het bouwen van een vrijstaande
woning op het perceel Markerichter
105, ontvangen 24 december 2020.
- het verbouwen/uitbreiden van een bedrijfspand op het perceel Frankrijkweg 1, ontvangen 24 december 2020.
- het bouwen van acht woningen
(wijziging op reeds verleende
vergunning) op de percelen M. Hzn.
Trompstraat 61 t/m 75 (oneven),
ontvangen 24 december 2020.
- het uitbreiden van een woning op het
perceel Het Bleekveld 15, ontvangen
28 december 2020.
- het bouwen van een garage op het
perceel Parallelweg 13, ontvangen
29 december 2020.
Heemserveen
- het handelen in strijd met ruimtelijke
ordening en het veranderen van de
inrichting (Revisie) op het perceel
Elfde Wijk 13a, ontvangen
17 december 2020.
- het verlengen van de termijn met
5 jaar voor het tijdelijke asielzoekerscentrum op het perceel Jachthuisweg
6d, ontvangen 21 december 2020.
Kloosterhaar
- het kappen van een boom op het
perceel Parallelweg 2, ontvangen
20 december 2020.
- het bouwen van een vervangende
woning op het perceel Verlengde
Broekdijk 4, ontvangen 24 december
2020.
Lutten
- het bouwen van een vervangende
woning op het perceel Anerweg-Zuid
39, ontvangen 17 december 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
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:

www.hardenberg.nl

Ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend,
dat met ingang van 7 januari 2021
voor een ieder, gedurende zes weken
tijdens openingstijden bij de Publieksdienst in het gemeentehuis, ter inzage
ligt de volgende ontwerpbeschikking
met bijbehorende stukken:
Hardenberg
- het verschaffen van dagverblijf aan
meer dan 10 personen jonger dan
12 jaar op het perceel Gramsbergerweg 54.
Gemotiveerde schriftelijke en/of
mondelinge zienswijzen tegen de
ontwerpbeschikking kunnen door een
ieder tot en met 17 februari 2021
worden ingediend bij burgemeester en
wethouders. Schriftelijke zienswijzen
moeten worden gericht aan het college
van burgemeester en wethouders,
Postbus 500, 7770 BA Hardenberg.
Voor het naar voren brengen van een
mondelinge zienswijze kan een
afspraak worden gemaakt bij de
Publieksdienst, telefoon 14 0523. In
de zienswijzen moet worden aangegeven op welke onderdelen van het
ontwerpbesluit de zienswijzen
betrekking hebben.
Wij maken u erop attent dat slechts
beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook
een zienswijze is ingebracht tegen
de ontwerpbeschikking en men
belanghebbende is.
Verleend Reguliere
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Balkbrug
- het uitbreiden van de woning op het
perceel Zwolseweg 61.
Besluit 17 december 2020 verzonden.
- het uitbreiden van een woning met
een erker en het plaatsen van een
dakkapel op het perceel Het
Schild 33.
- het plaatsen van een kleine windturbine op het perceel Zwolseweg
231a.
Besluiten 23 december 2020
verzonden.
>>>

>>>
Bergentheim
- het bouwen van een vrijstaande
woning met bijgebouw op het
perceel Van der Sluisstraat 30.
Besluit 23 december 2020 verzonden.
- het bouwen van een vervangende
werktuigenberging/wortelopslag op
het perceel Slotweg 25.
Besluit 30 december 2020 verzonden.
Brucht
- het plaatsen van drie nieuwe dakkapellen en het aanpassen van drie
bestaande dakkapellen en kozijnen
op het perceel Markeweg 2.
Besluit 23 december 2020 verzonden.
- het bouwen van een werktuigenberging op het perceel Markeweg 5.
- het bouwen van een schuur met
overkapping op het perceel
Markeweg 2.
Besluiten 30 december 2020
verzonden.
Dedemsvaart
- het bouwen van een woning op
het perceel Zuiderboslaan 31.
- het realiseren van een Bed &
Breakfast op het perceel
Hoofdvaart 43.
- het uitbreiden van een werktuigenberging op het perceel Ommerkanaal
17b.
Besluiten 17 december 2020
verzonden.

BEKEND MAKINGEN
Gramsbergen
- het verbouwen van een bestaand
winkelpand tot 8 appartementen op
de percelen Stationsstraat 15, 15a
t/m 15f en 15h.
Besluit 17 december 2020 verzonden.
- het vervangen van een bestaande
brug en het plaatsen van een hekwerk
bij parkeerterrein Hoge Holt.
Besluit 23 december 2020 verzonden.
Hardenberg
- het verbouwen van een voormalig
zorgcomplex naar 4 zelfstandige
wooneenheden op de percelen
Boterbloem 2, 4, 6 en 8.
- het plaatsen van een carport op het
perceel Ondermaat 15g.
Besluiten 17 december 2020
verzonden.
Slagharen
- het wijzigen van de voorgevel op het
perceel Herenstraat 33.
Besluit 30 december 2020 verzonden.
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 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.

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
bedrijfslocaties meldingen zijn
ontvangen in het kader van het
Activiteitenbesluit milieubeheer:
Hardenberg
- Asjeskampweg 4, voor het wijzigen
van kantoorgedeelte en kantine,
tevens wordt entree tot kantoorgedeelte opgeschoven (zaaknr
Z2020-00014231)
Den Velde
- Veldingerveldweg 6 in Den Velde, het
plaatsen van een luchtwasser op een
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varkensstal en het wijzigen van de
dierbezetting (zaaknummer:
Z2020-00009186)
Venebrugge
- Oude Veenweg 1, plaatsen nieuwe
werktuigenberging (zaaknummer:
Z2020-00014040)
Op grond van de melding is voor de
bedrijfslocaties geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu nodig.
Tegen het doen van een melding staan
geen zienswijze- of rechtsbeschermingsmogelijkheden open. Nadere
inlichtingen Omgevingsdienst
IJsselland: 088 5525 1050. Graag het
zaaknummer bij de hand houden.

Verordeningen

Beleidsregels Werk en Inkomen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend,
dat zij op 03-06-2019 hebben besloten
beleidsregels vast te stellen voor het
domein Werk en Inkomen
De beleidsregels ‘Meeneembare
Voorziening gemeente Hardenberg
2019’ zijn opgesteld om ervoor te
zorgen dat de gemeente in bepaalde
gevallen zorg draagt voor specifieke
Hardenberg, 06 januari 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,

www.hardenberg.nl

voorzieningen voor mensen met een
arbeidsbeperking. Dit maakt het
mogelijk dat mensen met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen bij
reguliere werkgevers.
De beleidsregels zijn in werking
getreden op 01-01-2019 en zijn voor
een ieder ter inzage op de website
www.hardenberg.nl. Inlichtingen over
de beleidsregels kunt u krijgen bij
de heer Edwin Smit, telefoon 14 0523.

