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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 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.

WWW.HARDENBERG.NL
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Bouw en Woningtoezicht
Zitting van de stadsbouwmeester
Overleg met de stadsbouwmeester is,
vanwege de maatregelen rondom het
coronavirus, 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.

Verleend Reguliere
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

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.

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.
Bergentheim
- het bouwen van negen woningen
op het perceel Van der Sluisstraat 33
t/m 49 (oneven), ontvangen 6 maart
2020.
Bruchterveld
- het oprichten van een inrichting en
het handelen met gevolgen voor
beschermde natuurgebieden op
het perceel Emtenbroekerdijk 9a,
ontvangen 3 februari 2020.
- het bouwen van een stal op het
perceel Hongerdijk 15I, ontvangen
5 maart 2020.
- het bouwen van een nieuwe woning
op het perceel Juffrouw Schefferstraat 32, ontvangen 5 maart 2020.
De Krim
- het vergroten van de woning op
het perceel Fabriekswijk 2,
ontvangen 5 maart 2020.
Dedemsvaart
- het bouwen van een vervangend
clubgebouw op het perceel
Archimedesstraat 13, ontvangen
8 maart 2020.
Hardenberg
- het verlengen van een bestaande
dakkapel op het perceel Lisdodde
28, ontvangen 9 maart 2020.
Kloosterhaar
- het tijdelijk plaatsen van een woonunit (3 jaar) op het perceel Meerstal
2, ontvangen 6 maart 2020.
- het nieuwbouwen van een bijgebouw
op het perceel Crullsweg 12,
ontvangen 10 maart 2020.
Slagharen
- het plaatsen van een schutting
op het perceel Boekweitstraat 1,
ontvangen 16 maart 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:
Balkbrug
- het uitbreiden van Korenmolen De
Star en het handelen met gevolgen
voor beschermde monumenten op
het perceel De Omloop 16.
Bergentheim
- het realiseren van een aanbouw
tussen twee bestaande gebouwen
op het perceel Burgemeester
Oprellaan 5.
Dedemsvaart
- het verbouwen van een winkel en
woonhuis tot vier appartementen
op het perceel Moerheimstraat 10,
10a, 10b en 10c.
- het realiseren van een veranda op
het perceel Ommerkanaal 10.
Ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend,
dat met ingang van 26 maart 2020
voor een ieder, gedurende zes weken
tijdens openingstijden bij de Publieksdienst in het gemeentehuis, ter inzage
ligt de volgende ontwerpbeschikking
met bijbehorende stukken:
Bruchterveld
- het bouwen van vijf woningen op het
perceel Hoopsteeweg 60 t/m 68
(even).
Gemotiveerde schriftelijke en/of
mondelinge zienswijzen tegen de
ontwerpbeschikking kunnen door een
ieder tot en met 6 mei 2020 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.

Ane
- het intern verbouwen van het
bijgebouw naar drie Bed and
Bedbreakfast accommodaties
en drie woonunits op de percelen
De Vaart 12a t/m 12f.
Besluit 13 maart 2020 verzonden.
Balkbrug
- Het bouwen van een ketelhuis
op het perceel Eerste Katinger 2d.
Besluit 13 maart 2020 verzonden.
Bergentheim
- het kappen van één atlasceder
op het perceel Gijsbert Karel van
Hogendorpstraat 52.
Besluit 27 februari 2020 verzonden.
Bruchterveld
- het plaatsen van een recreatiewoning op het perceel Broekdijk 12.
Besluit 11 maart 2020 verzonden.
De Krim
- het kappen van een eikenboom
op het perceel Zuiderkruis 27.
Besluit 11 maart 2020 verzonden.
Dedemsvaart
- het verbouwen van een bestaande
bunker op het perceel Ridderspoorstraat 7a.
- het realiseren van een schoonheidssalon in de woning op het perceel
Swankhuisenwerf 4.
- het plaatsen van een opbouw op
de bestaande garage op het perceel
De Aak 25.
- het vervangen van de reclame op
het perceel Julianastraat 31.
Besluiten 11 maart 2020 verzonden.
Den Velde
- het kappen van één eik op het
perceel Veldingerveldweg 30.
Besluit 11 maart 2020 verzonden.
Gramsbergen
- het plaatsen van informatieborden
op diverse locaties in Gramsbergen.
Besluit 12 maart 2020 verzonden.
- het verbouwen van het winkelpand
tot vier appartementen op de
percelen Stationsstraat 16, 16a,
16b en 16c.
Besluit 13 maart 2020 verzonden.
Hardenberg
- het kappen van twee berken op het
perceel Willebrandt van Oldenburgstraat 9a.
Besluit 25 februari 2020 verzonden.
- het uitbreiden van een bedrijfsgedeelte van woning met bedrijfspand
(Kids ‘n Ko) op het perceel Korte
Spruit 13.
Besluit 12 maart 2020 verzonden.
- het realiseren van een schoonheidssalon aan huis op het perceel
Fluitekruid 22.
Besluit 11 maart 2020 verzonden.
Kloosterhaar
- het kappen van twee eiken op het
perceel Randweg 24.
Besluit 11 maart 2020 verzonden.
Rheezerveen
- het kappen van vijf eiken en 1 beuk
op het perceel Rheezerveenseweg 52.
Besluit 11 maart 2020 verzonden.
Slagharen
- het bouwen van een loods tussen de
kraamstal en de mestsilo op het
perceel Luttergreppel 4.
Besluit 11 maart 2020 verzonden.

www.hardenberg.nl

Verleend Uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Brucht
- het plaatsen van een transportverdeelstation op het perceel Duitslandweg 1t.
Het betreft een besluit voor een
omgevingsvergunning die is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De omgevingsvergunning ligt vanaf 26 maart 2020 ter
inzage tijdens openingstijden bij de
Publieksdienst in het gemeentehuis,
een afspraak kunt u maken via telefoon 14 0523. De omgevingsvergunning ligt ter inzage tot
en met 8 mei 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;
>>>
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- 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.
Tijdens de ter inzage termijn kunnen
belanghebbenden tegen deze beslis-
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sing op grond van de Algemene wet
bestuursrecht een beroepschrift indienen bij de Rechtbank te Zwolle, team
Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000
GB Zwolle. Het beroepsschrift moet
zijn ondertekend en moet tenminste
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 burgemeester

en wethouders naar voren hebben
gebracht. Tevens kan binnen de
genoemde termijn bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Voor de
procedures is griffierecht verschuldigd. De beschikking wordt na afloop
van de beroepstermijn van kracht
tenzij beroep is ingesteld en een
verzoek om voorlopige voorziening
is gedaan. De beschikking wordt niet
van kracht voordat op dat verzoek
is beslist.

Algemene Plaatselijke Verordening

Aanvraag evenementen
De burgemeester van de gemeente
Hardenberg maakt bekend dat de
volgende aanvraag is ontvangen voor
het organiseren van:
Balkbrug
- Balkbrugs Truckfestijn op de locatie
Hoogeveenseweg 38, van 10 juli
2020 t/m 12 juli 2020.
- Feest aan de Reest op de locatie
Oud Avereest 58, van 12 juni 2020
t/m 14 juni 2020.
Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om binnen twee
weken na het verschijnen van deze
bekendmaking hun zienswijzen over
het organiseren van de aangevraagde
activiteit naar voren te brengen. Dit
mag zowel schriftelijk als mondeling.
Wilt u mondeling reageren, dan kunt u
contact opnemen met de afdeling
Ruimtelijk Domein, T 14 0523.
Hebt u vragen die specifiek betrekking
hebben op geluid, dan kunt u contact
opnemen met de afdeling Ruimtelijk
Domein, T 14 0523.
De aanvragers worden in kennis
gesteld van de aard van de bedenkingen.
Verleende evenementen
De burgemeester van de gemeente
Hardenberg maakt bekend dat de
volgende vergunningen zijn verleend
voor het organiseren van:
Balkbrug
- Keep them Rolling op de locatie Boslaan, van 7 april 2020 t/m 8 april 2020.
Besluit 12 maart 2020 verzonden.
Heemserveen
- Agriweekend Heemserveen op de
locatie Sijsamaweg 3, van 16 mei
Hardenberg, 25 maart 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,

2020 t/m 17 mei 2020.
Besluit 12 maart 2020 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.
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.
Aanvraag terrasvergunningen
De burgemeester van de gemeente
Hardenberg maakt bekend, dat in de
afgelopen periode onderstaande
aanvragen voor een terrasvergunning
zijn ingediend:
Dedemsvaart
- het inrichten van een terras op het
perceel Julianastraat 54, ontvangen
11 maart 2020.

Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om binnen twee
weken na het verschijnen van deze
bekendmaking hun zienswijzen over
het organiseren van de aangevraagde
activiteit naar voren te brengen. Dit
mag zowel schriftelijk als mondeling.
Wilt u mondeling reageren, dan kunt u
contact opnemen met de afdeling
Ruimtelijk Domein, T 14 0523.
Aanvraag ontheffing geluidhinder
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat de volgende aanvraag is ontvangen voor het organiseren van:
Ane
- besloten feest op de locatie
Nieuwlandweg 2a, op 25 september
2020.
Belanghebbende worden in de gelegenheid gesteld om binnen twee
weken na het verschijnen van deze
bekendmaking hun zienswijze ter zake
van het organiseren van de aangevraagde activiteit naar voren te brengen. Voor informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling Ruimtelijk
Domein, T 14 0523.

Basisregistratie Personen (BRP)
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
Naam:
R. Hasoň
I Woollcott
L.N.B. Sarpong
C. Ruicu
N. Tahori
A. Mazaheri
A. Mazaheri
N. Aili
R. Kohn
A. Halabi
A. Fatty
Manal Ismail Ali Fallatah
V. Alakbarov
F. Savané
A. Appiah
B. Aghatise
P.E. Aghatise
J. Pararajsingam
E.F. Igbinovia
B.W.H. Langenhof
H. van Heemskerk
M.C. Akcelik
S. Bah
L.A. Johnston
B. Yatcin
D.P. Salabiaku

personen:
Geboortedatum:
15-02-1977		
07-05-1972		
25-04-1990		
08-11-1984		
20-01-1982		
25-12-2013		
14-01-2009		
06-03-1999		
30-12-1984		
15-08-1985		
01-01-2000		
11-07-1985		
20-06-1969		
01-07-1996		
03-06-1999		
17-12-1997		
25-09-2017		
23-06-1986		
01-12-1998		
20-03-1995		
24-09-1995		
17-12-1980		
14-06-1988		
16-02-2017		
30-12-1993		
15-05-1976		

Datum uitschrijving
17-12-2019
09-01-2020
09-01-2020
15-01-2020
16-01-2020
16-01-2020
16-01-2020
12-02-2020
12-02-2020
17-02-2020
17-02-2020
17-02-2020
17-02-2020
17-02-2020
17-02-2020
18-02-2020
18-02-2020
18-02-2020
18-02-2020
19-02-2020
19-02-2020
19-02-2020
20-02-2020
20-02-2020
20-02-2020
20-02-2020

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.

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 bedrijfslocatie een melding is ontvangen:
Balkbrug
- voor het perceel Eerste Katingerweg
ong., vestigen biomassa centrale,
op grond van het Activiteitenbesluit
milieubeheer (zaaknr: Z202000001980)

Bergentheim
- voor het perceel Dr. J.H.C. Bastingplein, voor het op vrijdag verkopen
van vis vanuit een mobiele verkoopwagen, op grond van het
Activiteitenbesluit milieubeheer
(zaaknr: Z2020-00002648)
Een melding is gebaseerd op
algemeen geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen.
Op grond van de melding is voor
de bedrijfslocatie geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu

nodig. Tegen het doen van een
melding staan geen zienswijze- of
rechtsbeschermingsmogelijkheden
open.
Nadere inlichtingen: Omgevingsdienst
IJselland 088 5525 1050. Houd het
zaaknummer bij de hand.

