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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.

WWW.HARDENBERG.NL
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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
- het verbouwen van een boerderij,  

het herbouwen van een schuur en 
bouwen van 2 vervangende schuren 
op het perceel Zwolseweg 233, 
ontvangen 7 juli 2021.

Bergentheim
- het tijdelijk plaatsen van een woon-

unit (1,5 jaar) op het perceel Van 
der Sluisstraat 34, ontvangen 12 juli 
2021.

Dedemsvaart
- het vervangen van enkelglas voor 

HR glas van het gemeentelijk 
monument Huize Kalkwijk op het 
perceel Julianastraat 40, ontvangen
7 juli 2021.

- het bouwen van een helft van een 
twee-onder-een-kap woning op  
het perceel Mittendorffwerf 63, 
ontvangen 8 juli 2021.

- het bouwen van een helft van een 
twee-onder-een-kap woning op het 
perceel Mittendorffwerf 61, 
ontvangen 8 juli 2021.

- het bouwen van een woning op 
het perceel Kaapstander 2,  
ontvangen 12 juli 2021.

- het bouwen van een woning op  
het perceel Mittendorffwerf 55, 
ontvangen 12 juli 2021.

- het uitbreiden van een woning op  
het perceel Hoofdvaart 182, 
ontvangen 13 juli 2021.

Gramsbergen
- het bouwen van een twee-onder-

één-kap woning op het perceel 
Van der Esestraat 44 en 46,  
ontvangen 12 juli 2021.

Hardenberg
- het plaatsen van een dakkapel

(nrs. 41, 53 en 58), het plaatsen van 
een berging (nrs. 47 en 63) en het 

plaatsen van een erker (nr. 56) op het 
perceel Markerichter 41, 47, 53, 56, 
58 en 63, ontvangen 7 juli 2021.

- het bouwen van een woning op het 
perceel Markerichter 2, ontvangen 
9 juli 2021.

- het bouwen van een bedrijfshal op 
het perceel Zwedenweg 12a, 
ontvangen 9 juli 2021.

- het bouwen van een woning op 
het perceel Markerichter 4,  
ontvangen 12 juli 2021.

Lutten
- het wijzigen van de bestemming 

op het perceel Stobbeplasweg 5, 
ontvangen 9 juli 2021.

Mariënberg
- het splitsen van de woning op het 

perceel Oudeweg 10 en 10a, 
ontvangen 8 juli 2021.

Sibculo
- het bouwen van een serre op het 

perceel Kloosterstraat 16, ontvangen 
12 juli 2021.

De aanvragen kunnen worden ingezien 
in het gemeentehuis na een telefoni-
sche afspraak met de Publieksdienst, 
telefoon 14 0523.

De aanvragen worden voorbereid met 
de reguliere of uitgebreide voorberei-
dingsprocedure. Op het moment 
van de indiening van de aanvraag is 
nog niet duidelijk met welke 
voorbereidingsprocedure een   
aanvraag wordt voorbereid.

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:
Balkbrug
- het bouwen van een vervangende 

schuur op het perceel Zwolseweg 
127.

Dedemsvaart
- het bouwen van een woning op 

het perceel Kaapstander 1.
- het uitbreiden van een woning en 

het wijzigen van de bestemming 
van de schuur/loods naar 
dagbestedingscentrum op het 
perceel Rheezerend 37.

- het bouwen van een vrijstaande 
woning op het perceel Langewijk 
112b.

Hardenberg
- het plaatsen van handelsreclame aan 

de voorgevel, het plaatsen van gevel-
roosters t.b.v. luchtbehandeling en 
koelmotoren in/aan de achtergevel 
op het perceel Europaweg 29.

Rheeze
- het bouwen van een vervangende 

schuur t.b.v. opslag op het perceel 
Rheezerweg 81a.

Verleend Reguliere 
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat zij de volgende omgevingsver-
gunningen hebben verleend:
Brucht
- het kappen van twaalf eiken op het 

perceel Hardenbergerweg 18.  

Besluit verzonden 9 juli 2021.
Rheezerveen
- het kappen van zes sparren op

het perceel Elfde Wijk 40a R18
Besluit verzonden 9 juli 2021. 

Het betreffen omgevings-  
vergunningen 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 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 wet- 
houders van de gemeente Harden-
berg, Postbus 500, 7770 BA Harden-
berg. Het bezwaarschrift moet zijn 
ondertekend en moet tenminste  
bevatten de naam en het adres  
van de indiener, de dagtekening,  
een aanduiding van het besluit waar-
tegen 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 burge-
meester en wethouders wordt inge-
diend - 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.

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 29 juni 2021 

een overeenkomst heeft gesloten  
met Berg en Berg B.V., gevestigd te 
Renswoude. Het gaat om een over-
eenkomst over grondexploitatie,  
als bedoeld in artikel 6.24 Wro. De 
overeenkomst heeft betrekking op het 
perceel kadastraal bekend gemeente 

Stad-Hardenberg sectie A nummers 
5505 (gedeeltelijk) en 5583, groot circa 
3.818 m2, plaatselijk bekend als 
Parkweg 3a en 3b te Hardenberg 
(Mulolocatie). Dit gebied maakt deel uit 
van het bestemmingsplan Hardenberg 
centrum (omgeving Kruserbrink, Park-

weg 3a en Stationsgebied). De zakelij-
ke beschrijving ligt vanaf 12 juli 2021 
ter inzage, bij de Publieksdienst locatie 
Hardenberg, Stephanuspark 1 te 
Hardenberg.

Ruimtelijke OrdeningVER
ORDE
NING

Gewijzigd aanwijzingsbesluit 
koopzondagen
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat zij op 13 juli 2021 hebben beslo-
ten, op grond van artikel 3a van de 
Verordening Winkeltijden Hardenberg 
2014, de volgende zondagen aan te 
wijzen, waarop het verbod om winkels 
geopend te hebben niet geldt tussen 
13.00 uur en 17.00 uur:

- de zondagen 
• 25 april 2021,
• 2 mei 2021,

• 16 mei 2021,
• 25 juli 2021,
• 8 augustus 2021,
• 15 augustus 2021,
• 12 september 2021,
• 26 september 2021,
• 28 november 2021 en
• 19 december 2021.
voor zover het betreft winkels binnen 
de bebouwde kom van Hardenberg;

- de zondagen 
• 18 april 2021,
• 3 oktober 2021,
• 10 oktober 2021,

• 31 oktober 2021,
• 7 november 2021,
• 28 november 2021 en
• 19 december 2021.
voor zover het betreft winkels binnen 
de bebouwde kom van Dedemsvaart;

Het besluit ligt voor ieder ter inzage
in het gemeentehuis te Hardenberg 
en is tegen betaling van de kosten in 
afschrift verkrijgbaar. Inlichtingen over 
het besluit kunt u krijgen bij de heer 
D. Flokstra van de afdeling Ruimtelijk 
Domein (telefoon: 0523-289145).

Belanghebbenden kunnen binnen 
zes weken na de datum van deze 
bekendmaking een bezwaarschrift 
indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg, Postbus 500, 
7770 BA te Hardenberg.

VerordeningenVER
ORDE
NING
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Hardenberg, 21 juli 2021

Burgemeester en 
wethouders voornoemd, 

De secretaris, De burgemeester,

Verkeersmaatregelen

Besluit instellen parkeerschijfzone 
(half uur) aan de Europaweg en 
Bruchterweg zuidelijk deel te 
Hardenberg
Het College B&W van Hardenberg 
heeft op 6 juli 2021 besloten om een 
parkeerschijfzone van een half uur in te 
stellen aan de Europaweg en aan de 
Bruchterweg (wegdeel tussen de 
Europaweg en de Burgemeester 
Schuitestraat) te Hardenberg.
Zie voor het volledige besluit de site 
van de digitale Staatscourant https://
zoek.officielebekendmakingen.nl/
Ingevolge de Algemene wet  
bestuursrecht kunnen belang-  
hebbenden binnen 6 weken na de dag 
van bekendmaking van dit besluit hier-
tegen 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 waarte-
gen het bezwaar zich richt en de 
gronden (motivering) van het bezwaar.

Daarnaast kan er - onder voorwaarde 
dat een bezwaarschrift bij burgemees-
ter en wethouders wordt ingediend -  
in spoedeisende gevallen een voor-
lopige voorziening worden gevraagd  
bij de voorzieningsrechter van de 
Arrondissementsrechtbank Zwolle, 
sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 
8000 GB, Zwolle.

Aanvraag evenementen
De burgemeester van de gemeente 
Hardenberg maakt bekend dat de 
volgende aanvraag is ontvangen voor 
het organiseren van:

Balkbrug
- Trekkerslep op de locatie Hooge-

veenseweg 38, op 14 augustus 2021.
Gramsbergen
- Dirty Monkey Run op de locatie 

Kanaaldijk 4, op 19 september 2021.
Hardenberg
- Diverse activiteiten in het centrum 

van Hardenberg, van 10 juli 2021 
t/m 25 september 2021.

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 ge-
steld van de aard van de bedenkingen.

Aanvraag ontheffing geluidhinder
Burgemeester en wethouders van de 

gemeente Hardenberg maken bekend 
dat de volgende aanvraag is ontvan-
gen voor het organiseren van:

Collendoorn
- Besloten feest op de locatie Collen-

doornerdijk 18, op 3 september 
2021.

Belanghebbenden worden in de gele-
genheid gesteld om binnen twee 
weken na het verschijnen van deze 
bekendmaking hun zienswijze ter zake 
van het organiseren van de aange-
vraagde activiteit naar voren te bren-
gen. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met de afdeling Ruimtelijk 
Domein, T 14 0523.

Algemene Plaatselijke VerordeningVER
ORDE
NING

Ik heb wel het Ehlers-Danlos Syndroom, maar ik bén het niet. De Bergentheimse Marlies Veurink leidt 

sinds haar diagnose een leven dat zich grotendeels thuis afspeelt en dat vooral draait om rust.  

Toch weigert ze te verzanden in negativiteit. “De kunst is je te herpakken en er niet  

in te blijven hangen. Ik geniet op mijn manier en maak er wat van.”  

‘Laten we denken in hartjes 
en niet in hokjes’

Marlies (51) had als kind al lichamelijke 
klachten. Toen ze ouder werd en ging 
werken, merkte ze dat ze elke paar jaar 
een stapje terug moest doen. “In 2014 
hield ik het niet meer vol en ben ik 
gestopt met werken. De diagnose kwam 
kort daarna: HEDS, hypermobiele 
Ehlers-Danlos Syndroom.” De bind- 
weefselziekte, een aangeboren erfelijke 
aandoening, zorgt ervoor dat Marlies’ 
hele lijf verzwakt en instabiel is. Lopen, 
zitten, staan; alles is teveel en dat 
betekent voor de vrouw constant 
balanceren tussen beweging en rust. 
De elektrische rolstoel was een verade-
ming. “Eindelijk kon ik mijn lijf rust geven, 

na al die jaren”, zegt Marlies, wiens kijk 
op toegankelijkheid snel veranderde 
door het hulpmiddel. “Vast in een richel, 
te hoge drempel, een hele schuine 
stoep. Er kan nog veel verbeterd.”

Denken in oplossingen 
Vroeger keek ze nog wel eens met een 
schuin oog naar dingen die niet goed 
waren. Dat heeft ze weten om te buigen 
naar oplossingsgericht denken. Dat is 
deels te danken aan haar betrokkenheid 
bij Platform Inclusief Gemeente Harden-
berg. “Je hebt weer een doel en kunt 
weer wat betekenen voor anderen.” 
Marlies hoopt voor iedereen met een 
beperking haar steentje te kunnen 
bijdragen aan de toegankelijkheid in de 
regio. Dat is een lange weg en daarbij 
wordt ook Marlies nog regelmatig 
teleurgesteld. “Je wilt graag dat iedereen 
mee kan doen en zichzelf kan zijn. Dat 
we liefdevol omzien naar elkaar en 
rekening houden met elkaar. Ik zeg altijd: 
‘Laten we denken in hartjes en niet in 
hokjes’.”

Marlies wil mensen aansporen om, 
ondanks de hobbels die ze tegenkomen 
op hun pad, positiever te denken. “Kijk of 
je het kunt oplossen en ga er wel op uit. 
Eenzaamheid ligt op de loer voor 
mensen die veel thuis zitten. Daar hoef 
je niet oud voor te zijn. Iedereen gaat 
naar werk of naar school en jij zit thuis”, 
zegt Marlies uit ervaring. “De kunst is 
jezelf sociaal op te stellen en te geven. 

Geniet van de kleine dingen.” Voor haar 
zijn dat leuke dingen doen met haar man 
Arnoud, haar kinderen en twee kleinkin-
deren. Puur geluk noemt ze het oma 
zijn. Het heeft haar nieuwe energie en 
positiviteit gebracht. “Daar geniet ik zo 
van! Ook al kost het mijn lijf teveel. Dat 
zie ik dan de volgende dag wel weer.”

www.platforminclusief.nl

‘Kijk of je het  
kunt oplossen  
en ga er wel op uit’

Marlies Veurink


