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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)

Slagharen
- het bouwen van een viaduct
(ongelijkvloerse kruising) op het
perceel over de N377 (Coevorderweg/Zwolseweg), ontvangen 2 juli
2020
Dit moet zijn:
Slagharen
- het bouwen van een viaduct
(ongelijkvloerse kruising) over de
N377 (Coevorderweg /Zwolseweg) in
Slagharen ter hoogte van Drogteropslagen, ontvangen 2 juli 2020

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 www.geenlichtindestraat.nl.

WWW.HARDENBERG.NL

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.

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.

Schuinesloot
- het uitbreiden van zomerrestaurant
De Tuinkamer op het perceel
Schuineslootweg 13.
Besluit 17 augustus 2020 verzonden.

Voor meer informatie en het maken
van een afspraak kunt u contact
opnemen met de Publieksdienst,
telefoon 14 0523.

Omgevingsvergunningen
RECTIFICATIES
In De Toren van 15 juli 2020 stond
onder de rubriek “Binnengekomen
aanvragen voor eenomgevingsvergunning” onderstaande aanvraag:

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.

26
08
20

In De Toren van 12 augustus 2020
stond onder de rubriek “Binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning” onderstaande
aanvraag:
Brucht
- het bouwen van een vervangende
woning op het perceel Bruchterbeekweg 2, ontvangen 19 juli 2020
Dit moet zijn:
Brucht
- het bouwen van een woning en het
realiseren van een kapsalon op het
perceel Bruchterbeekweg 2,
ontvangen 19 juli 2020
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 een vrijstaande
woning op het perceel Van der
Sluisstraat 55, ontvangen
12 augustus 2020.

Brucht
- het tijdelijk plaatsen van woonunits
(2 jaar) op het perceel Prügelweg 2,
ontvangen 15 augustus 2020.
Dedemsvaart
- het plaatsen van 2 nieuwe terrasdeuren en het intern verbouwen van
verpleeghuis en verzorgingshuis van
Dedem Marke op het perceel De
Tjalk 49, ontvangen 14 augustus
2020.
Hardenberg
- het bouwen van een fietsenschuurtje
op het perceel Hofweg 55, ontvangen
16 augustus 2020.
- het kappen van een kastanjeboom
op het perceel Zonnehof 15,
ontvangen 17 augustus 2020.
Slagharen
- het plaatsen van een afdak op het
perceel Bonte Weverstraat 31,
ontvangen 18 augustus 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.

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 bouwen van een woning op
het perceel Pluimswijk 2.
- het kappen van twee eiken op het
perceel Westerhuizingerweg 18.
Besluiten 17 augustus 2020 verzonden.
Dedemsvaart
- het kappen van een eik op het
perceel Rheezerend 68.
Besluit 13 augustus 2020 verzonden.
Radewijk
- het kappen van drie veldiepen op
het perceel Westeindigerdijk 7.
Besluit 10 augustus 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
- voor het perceel Kruiwiel 13, het
uitbreiden met extra opslagloods
(zaaknr Z2020-00010651)
Balkbrug
- voor het perceel De Maat 31, voor
het plaatsen van een luchtwasser,
(zaaknr Z2020-00004568)
Anerveen
- voor het perceel Anerveenseweg 62,
uitbreiden bestaande
werktuigenberging, (zaaknr Z202000009102)
Slagharen
- voor het perceel Tweede Blokweg 18,
voor het houden van schapen en
rundvee, (zaaknr Z2020-00007779)

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.
Maatwerkvoorschriften
Activiteitenbesluit milieubeheer
reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van
Hardenberg hebben maatwerkvoorschriften in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer (het Activiteitenbesluit)
opgelegd voor het bedrijf op het
perceel:
Dedemsvaart
- Markt 32, de maatwerkvoorschriften
hebben betrekking op de geluidsniveaus die door de inrichting mogen
worden veroorzaakt.
Besluit verzonden 6 augustus 2020.

Het besluit ligt ter inzage in het
gemeentehuis. Wanneer u de documenten in het gemeentehuis wilt
inzien, vragen wij u een afspraak te
maken via het telefoonnummer:
14 0523. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen.
Dit kunt u opvragen bij omgevingsloket@odijsselland.nl onder vermelding
van zaaknummer Z2018-00008489.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken, daags
na verzenddatum, bezwaar maken.
Het bezwaarschrift kunt u richten
aan het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 500, 7770 BA
Hardenberg, tel. 14 0523. Heeft u een
spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het
besluit niet tegen. U kunt naast het
bezwaarschrift een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter. Richt uw verzoek aan de rechtbank Overijssel, sector Bestuurs-recht,
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

www.hardenberg.nl

Dit kan ook digitaal ingediend worden
bij de rechtbank met het beroepschriftformulier. U heeft hier een
DigiD voor nodig.
Nadere inlichtingen Omgevingsdienst
IJsselland: 088 525 1050. Houd het
zaaknummer bij.

BEKEND MAKINGEN
Basisregistratie Personen (BRP)

Verkeersmaatregelen
Gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat zij hebben besloten:
door verwijdering van het bord E6 en
bijbehorende parkeervak markering ten
behoeve van de houder van een
gehandicaptenparkeerkaart, de
volgende locatie op te heffen als algemene gehandicaptenparkeerplaats:
- Nabij perceel: Buizerdweg 25
Dedemsvaart

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
Arrondisse-mentsrechtbank Zwolle,
sector Bestuursrecht, Postbus 10067,
8000 GB, Zwolle.

Uitschrijving
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat
voor onderstaande persoon, vanuit artikel 2.22 van de Wet brp gegevens zijn
opgenomen over een vertrek uit Nederland.
Uit onderzoek is gebleken dat deze persoon niet meer op het adres woont waarop zij/hij 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:
I.M. da Silva Mota
27-06-1991		
30-06-2020
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

Hardenberg, 26 augustus 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,

