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De gemeenteraad is ook benieuwd naar 

uw mening. Wilt u zelf iets kwijt over een 

onderwerp? Dat kan! U kunt inspreken 

tijdens een oriënterende ronde en een 

raadsvergadering. Het onderwerp waarover u wilt inspreken tijdens de 

oriënterende ronde hoeft niet noodzakelijk op de agenda te staan. Tijdens de 

raadsvergadering kunt u alleen inspreken op onderwerpen die op de agenda 

staan. U moet zich dan van tevoren even aanmelden. Dit kan tot 15.00 uur 

op de dag van de vergadering bij de raadsgriffie, telefoonnummer 0523 - 289 

206 of 628 of u kunt een bericht sturen naar griffie@hardenberg.nl. U 

kunt dan aan het begin van de vergadering aan de raadsleden vertellen 

(inspreken) hoe u over een bepaald onderwerp denkt. De vergadering wordt 

live uitgezonden via internet. Als u gebruik maakt van het spreekrecht weest 

u zich er dan van bewust, dat openbare oriënterende rondes - net als 

raadsvergaderingen - live worden uitgezonden op internet. De video-

opnamen van de vergaderingen worden na afloop opgeslagen op de website 

van de gemeenteraad en zijn voor een 

ieder toegankelijk. U kunt de stukken 

die bij de agenda horen vinden op 

www.gemeenteraadhardenberg.nl.

Volg ons ook via

Facebook: Gemeentehardenberg 

 Twitter: @RaadHardenberg | #Raadhbg
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Nieuwe eigenaar pand de Bokkepruik wil 
andere bestemming
De nieuwe eigenaar van het pand aan de Hessenweg in Hardenberg, beter bekend als de Bokkepruik, 
wil van de locatie een woonfunctie maken waarbij 5 grondgebonden woningen en 30 appartementen 
gerealiseerd kunnen worden. Het ontwerpbestemmingsplan dat de bouw van deze appartementen 
mogelijk moet maken heeft onlangs ter inzage gelegen.

Gemeenteraad bespreekt Regionale visie op 
jeugdhulp IJsselland
Het RSJ IJsselland heeft samen met jeugdhulpaanbieders, gemeenten, cliëntenraden en jeugdigen 
gewerkt aan het ontwikkelen van de regionale visie op jeugdhulp in IJsselland. Op 30 juni heeft het 
bestuur van het RSJ IJsselland ingestemd met het concept en nu wordt de visie aan de gemeenteraden 
van de 11 gemeenten van de regio IJsselland ter besluitvorming voorgelegd.

Aan de zijde van de Spechtstraat komen 5 grondge-
bonden koopwoningen, een blok van 2 en een rij van 
3. Aan de zijde van de Hessenweg en de Merelstraat 
komt een appartementencomplex in een L-vorm met 
daarin 30 appartementen. Het appartementencom-
plex bestaat uit maximaal 3 bouwlagen.

Tussen de grondgebonden woningen en het appar-
tementengebouw wordt een groen binnenterrein met 
meerdere middelgrote bomen gerealiseerd. Daar-
naast komen aan de rand van het binnenterrein 15 

parkeerplaatsen en is er ruimte voor bergingen bij 
de appartementen. Ook zijn er 15 langsparkeerplaat-
sen beoogd langs de Spechtstraat en de Merel-
straat. Daarnaast zijn er nog 16 parkeerplaatsen 
voorzien aan de Rusterburgherplein. Er zijn ziens-
wijzen op het plan ingediend, maar deze hebben 
niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.
Op 28 september bespreekt de raad dit plan 
oriënterend en op 12 oktober vindt de besluit-
vormende raad plaats.

De kern van de visie is dat er ingezet wordt dat alle 
kinderen uit de regio IJsselland een thuis hebben, bij 
voorkeur in een ‘gewone gezinssituatie’. Ouders zijn 
hiervoor primair verantwoordelijk, daarom wil jeugd-
hulp met ouders en jeugdigen in gesprek. Wanneer 
de veiligheid van een jeugdige in het gedrang komt, 
grijpt een professional in.

De visie is tot stand gekomen met behulp van een 
zorgvuldig doorlopen proces waarin alle relevante 

partijen zijn betrokken. Denk hierbij aan jeugdhulp-
aanbieders, gemeenten, jeugdigen, regionaal cliën-
tenplatform en het bestuur van het RSJ IJsselland. 
Door deze partijen te betrekken is er een beeld 
ontstaan van de gewenste ontwikkeling van de 
jeugdhulp in de regio IJsselland.

De visie wordt op 28 september oriënterend in de 
raad besproken. Vervolgens zal op 12 oktober de 
raad hierover een besluit nemen.
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Raadsvergadering 

Op 28 september vindt er een raadsvergadering plaats. De vergadering 
vindt plaats in de raadzaal en begint om 19.00 uur. 

1. Opening en mededelingen

2.  Actuele vragenronde

3.  Vaststelling agenda

4.  Spreekrecht agendapunten

5.  Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 14 september 2021

 HAMERSTUKKEN (ALLEEN STEMVERKLARING MOGELIJK)

6.   Vaststelling bestemmingsplan ‘Sibculo, woongebied ‘t Refter fase 1’ 

en beeldkwaliteitsplan ‘Woongebied ‘t Refter eerste fase Sibculo’

7.  Rondvraag

8.  Sluiting

Oriënterende ronde 

Op 28 september vindt er een oriënterende ronde plaats. De vergadering 
begint om 19.30 uur en is digitaal te volgen via de website.

1.  Opening en mededelingen

2.  Vaststelling agenda

3.  Spreekrecht

MENINGSVORMEND

4.    Vaststelling bestemmingsplan ‘Hardenberg, Hessenweg 7’ 

(locatie voormalige horecabedrijf De Bokkepruik)

5.  Verordening bedrijveninvesteringszone centrum Hardenberg 2022-2026

6.  Verordening reclamebelasting Dedemsvaart 2022

7.  Regionale visie jeugdhulp IJsselland 2021 - 2025

8.  Rondvraag

9.  Sluiting

Helaas is het nog niet mogelijk om publiek toe te staan bij deze 

vergaderingen. De raad heeft de wens om de anderhalve meter in de 

raadzaal voorlopig te handhaven, hierdoor is het nodig dat de publieke 

tribunes door raadsleden gebruikt worden. De vergaderingen zijn live te 

volgen via de website.

U KUNT
INSPREKEN


