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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
17.45 - 20.00 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 de site van de gemeente
www.hardenberg.nl onder
tabblad inwoners/wonen/
melding maken/kapotte
lantaarnpalen.
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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.

termijn van maximaal zes weken:
Bruchterveld
- het plaatsen van een zend /
ontvangst antenne op het perceel
Broekdijk 66.
Hardenberg
- het uitbreiden van
groepsaccommodatie De Blijen
Hemert op het perceel Larikslaan 1a.
Rheezerveen
- het plaatsen van een overkapping op
het perceel Elfde Wijk 40a R26.

- het verbouwen van een winkelpand
naar bedrijfsruimte en het plaatsen
van een overkapping op het perceel
Voorstraat 35 en Kromme Steeg 1.
Besluiten 11 november 2021 verzonden.

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.
Ane
- het snoeien van een erfsingel en het
kappen van drie eiken en één berk
op het perceel Tilster 2, ontvangen
14 november 2021.
De Krim
- het kappen van een eik op het
perceel Andromedastraat 12,
ontvangen 15 november 2021.
Dedemsvaart
- het bouwen van een bedrijfspand op
het perceel Einsteinstraat 7,
ontvangen 11 november 2021.
- het kappen van twee lindes op het
perceel Peterswijk 4, ontvangen 14
november 2021.
- het kappen van vijf bomen op het
perceel Pascalstraat 16, ontvangen 9
november 2021.
Hardenberg
- het kappen van een boom op het
perceel M. Hzn. Trompstraat 3,
ontvangen 11 november 2021.
- het verbouwen van een school op
het perceel Herderstasje 56,
ontvangen 15 november 2021.
Heemserveen
- het verbouwen van de woning op het
perceel Rheezerveenseweg 2,
ontvangen 15 november 2021.
Hoogenweg
- het bouwen van een bedrijfsruimte
op het perceel Lageweg 4a,
ontvangen 10 november 2021.
Kloosterhaar
- het verbouwen van de woning op het
perceel Verlengde Broekdijk 39,
ontvangen 15 november 2021.
Lutten
- het plaatsen van een vervangende
dakkapel op het perceel AnerwegNoord 118, ontvangen 15 november
2021.
- het bouwen van een twee-onder-éénkap woning op het perceel
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Plataanstraat 7 en 9, ontvangen 16
november 2021.
Rheezerveen
- het kappen van een conifeer, beuk,
twee berken, acht grove dennen en
een eik op het perceel
Rheezerveenseweg 37, ontvangen 16
november 2021.
- het dempen van een sloot op het
perceel Rheezerveenseweg 42a,
ontvangen 11 november 2021.
De aanvragen kunnen worden ingezien
in het gemeentehuis na een telefonische afspraak met de Publieksdienst,
telefoon 14 0523.
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

Verleend Reguliere
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Bruchterveld
- het kappen en rooien van 8
veldesdoorns en berken op het
perceel Wijkstraat.
Besluit 10 november 2021 verzonden.
Collendoorn
- het kappen van vier eiken op het
perceel Venneweg 17c.
Besluit 10 november 2021 verzonden.
De Krim
- het vervangen van de bovenbouw
van een ligboxenstal op het perceel
Parallelweg 2.
Besluit 11 november 2021 verzonden.
Dedemsvaart
- het kappen van twee essen op het
perceel Fahrenheitstraat 5.
- het vellen en rooien van 32 essen op
het perceel De Koningsvaren en De
Meerkoet.
Besluiten 4 november 2021 verzonden.
Hardenberg
- het kappen van een berk op het
perceel Jacob van Riemsdijkstraat
36.
- het kappen van een berk op het
perceel Ondermaat 38.
Besluit 4 november 2021 verzonden.
- het kappen van één acacia, één beuk
en één populier op het perceel
Kometenlaan 1.
Besluit 9 november 2021 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.

Ruimtelijke Ordening

Ontwerpbestemmingsplan
‘Balkbrug, Molenweg 4’
Vanaf donderdag 25 november 2021
ligt het ontwerpbestemmingsplan
‘Balkbrug, Molenweg 4’ gedurende zes
weken ter inzage. De laatste dag van
de termijn is woensdag 5 januari 2021.
Het bestemmingsplan heeft betrekking
op het perceel Molenweg 4 in
Balkbrug en is bedoeld om de bouw
van een nieuwe supermarkt en de
aanleg van een parkeerterrein mogelijk
te maken.
Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt
met ingang van donderdag 25 november 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.0160.0000BP00175-OW01
- op papier uitsluitend op afspraak in
te zien bij de publieksdienst in het
gemeentehuis te Hardenberg.
Zienswijzen indienen
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen
op de volgende manieren met een
zienswijze reageren:
- via e-mail (bij voorkeur): ga naar
https://www.hardenberg.nl/inwoners/
bouwen/ruimtelijke-plannen/
zienswijze-indienen.html en gebruik
het digitale reactieformulier of
- schriftelijk: via de post en richt uw
reactie aan: Raad van de gemeente
Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA
Hardenberg, onder vermelding van
“zienswijze bestemmingsplan
Balkbrug, Molenweg 4”.
- mondeling: maak een afspraak bij de
publieksdienst, telefoon 14 0523.
Het niet of niet tijdig indienen van een

zienswijze kan gevolgen hebben voor
de ontvankelijkheid van het beroep
bij de bestuursrechter.
Ondertekening exploitatieovereenkomst
Op grond van artikel 6.24 lid 3 Wet
ruimtelijke ordening (Wro) wordt
bekendgemaakt dat het college van
burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg op 9 november
2021 een overeenkomst heeft gesloten
met F. Nanning Vastgoed B.V.
Het gaat om een overeenkomst over
grondexploitatie, als bedoeld in artikel
6.24 Wro. De overeenkomst heeft
betrekking op de percelen kadastraal
bekend gemeente Avereest sectie I
nummers 3564, 3942, 3997 en 3650,
plaatselijk bekend Ommerweg 2-4/
Molenweg te Balkbrug. De overeenkomst heeft betrekking op de bestemmingsplannen Balkbrug en Balkbrug
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Zuid-Oost. Voor het mogelijk maken
van de ontwikkeling wordt een
ontwerp bestemmingsplan ter inzage
gelegd.
De zakelijke beschrijving ligt vanaf
11 november 2021 ter inzage, bij de
Publieksdienst locatie Hardenberg,
Stephanuspark 1 te Hardenberg.

BEKEND MAKINGEN
VER
ORDE
NING

Algemene Plaatselijke Verordening

Verleende evenementen
De burgemeester van de gemeente
Hardenberg maakt bekend dat de
volgende vergunningen zijn verleend
voor het organiseren van:
Balkbrug
- Off the Road rit 2021 Balkbrug op
de locatie Molenweg 60b,
op 20 november 2021.
Besluit 15 november 2021 verzonden.
Bergentheim
- Sinterklaas feest Bergentheim op
de locatie Kanaalweg-West 29g,
op 20 november 2021.
Besluit 15 november 2021 verzonden.
Hardenberg
- Drive Trough Sinterklaasintocht op
de locatie Wilhelminaplein,
van 13 november 2021.
Besluit 11 november 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.
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.

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 personen:
Naam:
Geboortedatum:
C.S. Cisse
01-07-1995
K.M. Kanti
01-07-2018
T. Ye
08-03-1991
I. Kiss
25-06-1973
D.D. Karachanka
03-05-2003

Datum uitschrijving:
14-10-2021
14-10-2021
15-10-2021
15-10-2021
15-10-2021

Verkeersmaatregelen
Wijziging beleid parkeren Hardenberg
Burgemeester en wethouders geven
kennis van het feit dat er diverse
besluiten zijn genomen inzake het
beleid voor het parkeren in het
centrum van Hardenberg. In 2019 is
het parkeerbeleid in het centrum van
Hardenberg geëvalueerd, waarna de
gemeenteraad op 13 april 2021 het
nieuwe parkeerbeleid met bijbehorende verordeningen heeft vastgesteld.
Het nieuwe beleid gaat op 8 december
2021 in.

parkeren gratis in de parkeergarages
Centrum/Gemeentehuis (maandag
tot en met zaterdag) en Centrum/
LOC (alleen op zaterdag). Vanaf het
4e uur parkeren betaalt men het
reguliere parkeertarief;
- In de parkeergarages Centrum/
Gemeentehuis en Centrum/LOC
geldt een voordelig dagtarief van
maximaal € 5,00 per dag. Hiermee
worden langparkeerders
gestimuleerd om in de
parkeergarages te parkeren;

Samengevat en niet uitputtend houdt
het nieuwe parkeerbeleid het volgende
in:

Stop&Shop zone
De huidige Stop & Shop zone wordt
uitgebreid met het zuidelijk deel van
de Bruchterweg (tot de gereguleerde
parkeerplaatsen ter hoogte van huisnr.
72);
- Op alle parkeerplaatsen binnen de
Stop & Shop zone mag maximaal
30 minuten worden geparkeerd.
Langer parkeren is niet toegestaan;
- De maximale parkeerduur geldt
binnen hetzelfde tijdsvenster als
het betaald parkeren.

Voor het parkeren bij één van de
parkeerlocaties achter de slagboom
of langs de straten in het centrum van
Hardenberg geldt het tarief van € 1,15
per uur.
Betaald parkeren in het centrum blijft
gelden binnen het volgende tijdsvenster:
- van maandag tot en met zaterdag
van 9.00 tot 18.00 uur
- op donderdag (koopavond)
van 18.00 tot 21.00 uur
Parkeerlocaties op straat
- Op alle locaties met betaald parkeren
op straat (zone A) geldt géén
maximale parkeerduur of een
maximum dagtarief;
- Betaald parkeren vindt plaats op
basis van kentekenparkeren. Een
parkeerder toetst het kenteken
van het eigen voertuig in en het
parkeerrecht wordt digitaal
geregistreerd. Het is dan niet meer
nodig om na betaling terug te lopen
naar de auto om het parkeerticket
achter de voorruit te leggen;
- Contactloos betalen wordt de
standaard.
Parkeerlocaties achter de slagboom
- Om de parkeercapaciteit beter te
benutten is de eerste drie uur

Genomen besluiten
De gemeenteraad heeft op 13 april
2021 volgende vastgesteld:
- De Parkeerverordening gemeente
Hardenberg 2021;
- De Verordening op de heffing en
invordering van parkeerbelastingen
2021-1
- De privaatrechtelijke parkeertarieven
2021;
- Het kostenbesluit naheffingsaanslag
parkeerbelasting 2021 en de
tarieventabel 2021-1.
Door het college van burgemeester en
wethouders zijn de volgende besluiten
genomen: aanwijzingsbesluit parkeren
2021 en uitvoeringsbesluit parkeren
2021.
Waar ter inzage?
De hierboven genoemde besluiten
worden op de volgende wijzen ter
inzage gelegd, beschikbaar gesteld

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

Hardenberg, 24 november 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,

Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg.
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en raadpleegbaar gemaakt:
• Digitaal via https://www.hardenberg.
nl/gemeente/organisatie/
bekendmakingen.html
• Op papier, uitsluitend op afspraak,
bij de Publieksdienst in het
gemeentehuis in Hardenberg.
Plaatsen openbare laadvoorziening
Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat zij hebben besloten tot het plaatsen van een openbare laadvoorziening
en het reserveren van een parkeervak,
ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen, op de volgende
locatie:
a. nabij Schoutenhof 1 in Hardenberg
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
Arrondissementsrechtbank Zwolle,
sector Bestuursrecht, Postbus 10067,
8000 GB, Zwolle.

