
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 bouwen van een berging op het 

perceel Zwolseweg 55, ontvangen  
18 augustus 2021.

Bergentheim
- het plaatsen van een dakopbouw op 

het perceel Vd Duyn van Maasdam- 
str. 87, ontvangen 20 augustus 2021.

- het plaatsen van een dakopbouw op 
het perceel Vd Duyn van 
Maasdamstr. 85, ontvangen  
20 augustus 2021.

De Krim
- het tijdelijk plaatsen van een chalet  

(5 jaar) op het perceel Coevorderweg 
159i, ontvangen 23 augustus 2021.

Dedemsvaart
- het kappen van een berk op het 

perceel Moerheimstraat 47, 
ontvangen 17 augustus 2021.

- het bouwen van een tuinschuur  
op het perceel Mittendorffwerf 47, 
ontvangen 22 augustus 2021.

- het plaatsen van een carport op  
het perceel De Aak 100, ontvangen 
24 augustus 2021.

Gramsbergen
- het bouwen van een vervangende 

garage op het perceel Voorstraat 8, 
ontvangen 20 augustus 2021

Hardenberg
- het uitbreiden van groepsaccom-

modatie De Blijen Hemert op het 
perceel Larikslaan 1a, ontvangen  
19 augustus 2021.

- het kappen van een boom op het 
perceel Rheezerweg 28, ontvangen 
23 augustus 2021.

- het wijzigen van het gebruik van een 
bedrijfshal en het plaatsen van units 
in de bedrijfshal op het perceel 
Nijverheidsstraat 7, ontvangen  
23 augustus 2021.

- het plaatsen van een abri t.b.v.  
2 parkeerautomaten op het perceel 
naast de trap van de parkeergarage 
bij Gedempte Haven 6, ontvangen  
23 augustus 2021.

- het kappen van een paardenkastanje 
en het kandelaberen van een 
paardenkastanje op het perceel 
Gramsbergerweg 78, ontvangen  
23 augustus 2021.

- het kappen van 4 eiken op het 
perceel Handelsstraat 44, ontvangen 
23 augustus 2021.

- het kappen van een Amerikaanse eik 
op het perceel W v Oldenburgstraat 
7a, ontvangen 24 augustus 2021.

Hoogenweg
- het bouwen van een schuur en 

uitbreiden van de woning op het 
perceel Hoogenweg 3, ontvangen  
23 augustus 2021.

Slagharen
- het verbouwen/uitbreiden van een 

woning op het perceel Witmanweg 9, 
ontvangen 20 augustus 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 voorberei-
dingsprocedure 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:

Dedemsvaart
- het uitbreiden van de woning en  

het plaatsen van 2 dakkapellen op 
het perceel Hoofdvaart 144.

- het verbouwen van de woning op  
het perceel Stegerensallee 55.

Hardenberg
- het bouwen van een vrijstaande 

woning met garage op het perceel 
Markerichter 50.

- het bouwen van een twee-onder- 
één-kap woning op de percelen 
Markerichter 40 en 42.

- het bouwen van een woning op  
het perceel Markerichter 93.

- het bouwen van 15 woningen op  
de percelen Cedule 1 t/m 21 (oneven) 
en Waardeel 2 t/m 8 (even).

Verleend Reguliere 
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat zij de volgende omgevingsvergun-
ningen hebben verleend:
Balkbrug
- het kappen van diverse bomen op 

het perceel Den Oosterhuis 1.
Besluit 18 augustus 2021 verzonden.
- het verbouwen van de woning op het 

perceel Den Kaat 1.
Besluit 24 augustus 2021 verzonden.
Collendoorn
- het kappen van 2 eiken op het 

perceel Jachthuisweg 3. 
Besluit 12 augustus 2021 verzonden.
De Krim
- het kappen van een eik op het 

perceel Parallelweg 58. 
Besluit 12 augustus 2021 verzonden.
Dedemsvaart
- het verbouwen van de woning op het 

perceel De Lisdodde 28. 
- het bouwen van een bedrijfshal op 

het perceel Einsteinstraat 15. 
Besluiten 24 augustus 2021verzonden.
Hardenberg
- het kappen van een eik op het 

perceel Lindenlaan 9. 
Besluit 25 augustus 2021 verzonden.
- het bouwen van een woning op het 

perceel Markerichter 4. 
Besluit 24 augustus 2021 verzonden.

Rheeze
- het bouwen van een vervangende 

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

Besluit 17 augustus 2021 verzonden.
Slagharen
- het upgraden van de gevels van 

woonzorgvoorziening Huize De Eik 
op het perceel Coevorderweg 31. 

- het verbouwen van de voormalig Sint 
Jozef school in 10 appartementen op 
de percelen Prinses Irenelaan 1, 1a, 
1b, 1c, 1d, 1f, 1g, 1h, 1j en 1k. 

- het splitsen van de bovenwoning in  
2 appartementen op de percelen 
Herenstraat 22a en 22b. 

Besluiten 24 augustus 2021
verzonden.

Het betreffen omgevingsvergunningen 
die zijn voorbereid met de reguliere 
voorbereidingsprocedure. De omge-
vingsvergunningen kunnen vanaf 
vandaag tot zes weken na publicatie 
tijdens openingstijden worden ingezien 
bij de Publieksdienst in het gemeente-
huis 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 
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 burgemees-
ter en wethouders wordt ingediend - in 
spoedeisende gevallen een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de Recht-
bank te Zwolle, team Bestuursrecht, 
Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle. 
Voor deze procedure is griffierecht 
verschuldigd.

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
Openingstijden op afspraak
Ma   13.00 - 17.00 uur
  18.00 - 19.30 uur
Woe  13.00 - 17.00 uur
Voorlopig vrijdag nog 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

BEKEND 
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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

Verkeersmaatregelen

Afsluiting De Veenderij 
Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat zij hebben besloten tot: 

1.  het fysiek afsluiten van de Veenderij 
te Dedemsvaart, gelegen tussen de 
wegen Oostwijk en Verlengde 
Zestiende wijk, voor doorgaand 
gemotoriseerd verkeer, middels de 
plaatsing van een (flexibele)fiets-
paal op de volgende locatie:

 a.  Op de Veenderij tussen perceel 
3175 en perceel 3176

Zie voor het volledige besluit de site 
van de digitale Staatscourant https://
zoek.officielebekendmakingen.nl/, 

Ingevolge de Algemene wet bestuurs-
recht kunnen belanghebbenden binnen 
6 weken na de dag van bekendmaking 

van dit besluit hiertegen een bezwaar-
schrift 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 gron-
den (motivering) van het bezwaar.

Daarnaast kan er - onder voorwaarde 
dat een bezwaarschrift bij burgemees-
ter 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.

Subsidieplafonds peuteropvang en 
voorschoolse educatie 2022
Burgemeester en Wethouders maken 
bekend dat op grond van art. 8 lid 1 
van de Subsidieregeling peuteropvang 
en voorschoolse educatie gemeente 
Hardenberg 2021 de volgende  
subsidieplafonds zijn vastgesteld:

-  Peuterplaatsen peuteropvang een 
bedrag van € 235.165,00

-  Peuterplaatsen voorschoolse 
educatie (VE) een bedrag van  
€ 847.610,00

Peuterplaatsen peuteropvang zijn 
bedoeld voor peuters van 2 tot 4 jaar 
waarvan de ouders geen recht hebben 
op kinderopvangtoeslag.

Peuterplaatsen voorschoolse educatie 
zijn bedoeld voor peuters van 2 tot 4 
jaar met een indicatie voorschoolse 

educatie van de jeugdarts van de 
jeugdgezondheidszorg.  

De bedragen zijn vastgesteld onder 
begrotingsvoorbehoud. Dat wil zeggen 
dat de gemeenteraad de begroting 
2022 nog vast moet stellen. 

In art. 8 lid 2 en 3 van de Subsidie-
regeling peuteropvang en voorschool-
se educatie gemeente Hardenberg 
2021 is de verdeling van het subsi-
dieplafond geregeld. De regeling is te 
raadplegen via de link: https://zoek.
officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-
164532.html.                  >>>

Welzijn
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Burgemeester en  
wethouders voornoemd, 

De secretaris, De burgemeester,

Algemene Plaatselijke VerordeningVER
ORDE
NING

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

Bruchterveld
- Omloop van Bruchterveld vanaf  

de startlocatie Broekdijk, op 17 
september 2021 en 18 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 monde-
ling. Wilt u mondeling reageren, dan 
kunt u contact opnemen met de afde-
ling 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 bedenkin-
gen.

Verleende evenementen
De burgemeester van de gemeente 
Hardenberg maakt bekend dat de 
volgende vergunningen zijn verleend 
voor het organiseren van:

Hardenberg
- Randactiviteiten rondom Simac 

Ladies Tour op de locatie Markt en 
Wilhelminaplein, op 25 augustus 
2021.

Besluit 23 augustus 2021 verzonden.
- Simac Ladies Tour met de finish op 

de Europaweg nabij de Vechtbrug, 
op 25 augustus 2021.

Besluit 23 augustus 2021 verzonden.
- Prima-Acon Vechtdalrally 2021 op de 

locatie Noorwegenweg 6 en twee 
proeven in de buurtschappen Brucht 
en Engeland, op 28 augustus 2021.

Besluit 24 augustus 2021 verzonden.
- Festival de Vecht, op verhaal komen 

bij De Koppel op de locatie 
Vechtstraat 8, op 28 augustus 2021.

Besluit 23 augustus 2021 verzonden.
Mariënberg
- Vechtdal Fietsvierdaagse vanaf 4 

campings in de gemeente 
Hardenberg, van 7 september 2021 
t/m 10 september 2021.

Besluit 25 augustus 2021 verzonden.

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 
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 burgemees-
ter en wethouders wordt ingediend -  
in spoedeisende gevallen een voorlopi-
ge voorziening worden gevraagd bij  
de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank te Zwolle, team Bestuurs-
recht, Postbus 10067, 8000 GB te 
Zwolle. Voor deze procedure is  
griffierecht verschuldigd.

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 bedrijfs- 
locatie een melding is ontvangen in  
het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer: 

De Krim
- Schuineslootweg 166, voor het 

veranderen van een inrichting, 
verandering van een vleeskalveren-

houderij in biologische 
legkippenbedrijf (zaaknr Z2021-
00003397)

Op grond van de melding is voor de 
bedrijfslocaties geen omgevingsver-
gunning voor de activiteit milieu nodig. 
Tegen het doen van een melding staan 
geen zienswijze- of rechtsbescher-
mingsmogelijkheden open. Nadere 
inlichtingen Omgevingsdienst 
IJsselland: 088 5525 1050. Graag  
het zaaknummer bij de hand houden.

Wet Milieubeheer

www.hardenberg.nlwww.hardenberg.nl

>>>

Instellingen die peuteropvang en/of
voorschoolse educatie aanbieden in
een voorziening gevestigd in de
gemeente Hardenberg kunnen een
subsidieaanvraag 2022 indienen.

Instellingen die peuteropvang en/of
voorschoolse educatie aanbieden in
een voorziening gevestigd buiten de
gemeente Hardenberg kunnen voor
het deel van het aanbod dat geleverd
wordt aan peuters afkomstig uit de
gemeente Hardenberg eveneens voor
een subsidie in aanmerking komen.

Zij moeten wel kunnen aantonen dat
zij voor minimaal 35% van het totale
aantal peuters deze diensten leveren
aan peuters afkomstig uit de gemeente
Hardenberg.

Instellingen kunnen voor 1 oktober
2021 een subsidieaanvraag 2022
indienen. Voor het indienen van een
aanvraag zijn aanvraagformulieren
vastgesteld die u op verzoek worden
toegezonden. Instellingen voor kinder-
opvangmet een aanbod dagopvang
gevestigd in de gemeente Hardenberg
krijgen automatisch bericht.
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