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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 - 16.45 uur
  17.30 - 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 - 17.00 uur
  17.45 - 19.30 uur
Woe  13.00 - 17.00 uur
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

BEKEND
MAKINGEN

09
11
22

Zitting van de stadsbouwmeester
Overleg met de stadsbouwmeester 
is 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. 

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

Bouw en Woningtoezicht

Omgevingsvergunningen

www.hardenberg.nlwww.hardenberg.nl

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 kappen van 17 bomen op het 

perceel Westerhuizingerweg 6, 
ontvangen 28 oktober 2022.

Bergentheim
- het uitbreiden van de woning en het 

bouwen van een bijgebouw op het 
perceel Van Roijensweg 65, 
ontvangen 28 oktober 2022.

- het omzetten van een 
recreatiewoning naar  een reguliere 
woning op het perceel Mölinksweg 
4, ontvangen 2 november 2022.

Dedemsvaart
- het kappen van 19 bomen op het 

perceel Rheezerend 90, ontvangen 
30 oktober 2022.

- het uitbreiden van een varkensstal, 
het veranderen van een inrichting 
(Revisie) en het handelen met 
gevolgen voor beschermde 
natuurgebieden op het perceel 
Verlengde Zestiende Wijk 2, 
ontvangen 2 november 2022.

Gramsbergen
- het bouwen van een vrijstaande 

woning op het perceel Van der 
Esestraat 20,
ontvangen 21 oktober 2022.

- het bouwen van een vrijstaande 
woning op het perceel Van 
Aeswijnstraat 29,
ontvangen 31 oktober 2022.

Hardenberg
- het plaatsen van een dakkapel op 

het perceel Moonenlaan 192, 
ontvangen 26 oktober 2022.

- het kappen van een dennenboom op 
het perceel Elzenlaan 29,
ontvangen 27 oktober 2022.

- het uitbreiden van een bedrijfspand 
op het perceel Kollergang 15, 
ontvangen 1 november 2022.

- het bouwen van een woning op het 
perceel Heemsermarsweg 1a, 
ontvangen 1 november 2022.

- het plaatsen van een dakkapel op 
het perceel Gramsbergerweg 60, 
ontvangen 1 november 2022.

- het kappen van 22 bomen op het 
perceel Rheezerweg 73,
ontvangen 1 november 2022.

Schuinesloot
- het bouwen van een kapschuur op 

het perceel Schuineslootweg 115, 
ontvangen 26 oktober 2022.

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 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 voorbereidingspro-
cedure 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. 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 bepa-
lingen omgevingsrecht hebben beslo-
ten voor de volgende aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een 
termijn van maximaal zes weken:

Ane
- het bouwen van een 2e 

bedrijswoning op het perceel 
Tilster 2a.

Ontwerpbeschikking 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend, 
dat met ingang van 10 november 2022 
voor een ieder, gedurende zes weken 
tijdens openingstijden bij de 
Publieksdienst in het gemeentehuis, 
ter inzage ligt de volgende ontwerpbe-
schikking met bijbehorende stukken:

Hardenberg
- het plaatsen van een torenkraan op 

het perceel Noorwegenweg 6.

Gemotiveerde schriftelijke en/of 
mondelinge zienswijzen tegen de 
ontwerpbeschikking kunnen door een 
ieder tot en met 21 december 2022 
worden ingediend bij burgemeester en 
wethouders. Schriftelijke zienswijzen 
moeten worden gericht aan het colle-
ge van burgemeester en wethouders, 
Postbus 500, 7770 BA Hardenberg. 
Voor het naar voren brengen van een 
mondelinge zienswijze kan een 
afspraak worden gemaakt bij de 
Publieksdienst, telefoon 14 0523.
In de zienswijzen moet worden aange-
geven op welke onderdelen van het 
ontwerpbesluit de zienswijzen
betrekking hebben.

Wij maken u erop attent dat slechts 
beroep tegen de uiteindelijke beschik-
king kan worden ingediend als ook 
een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerpbeschikking en men belang-
hebbende is.

Verleend Reguliere 
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat zij de volgende omgevingsvergun-
ningen hebben verleend:

Balkbrug
- het bouwen van een serre en het 

plaatsen van zonnepanelen op het 
perceel Nieuwe Dijk 1. 

Besluit 1 november 2022 verzonden.
Bergentheim
- het tijdelijk plaatsen van woonunits 

(2 jaar) op het perceel Brinkweg 15. 
Besluit 1 november 2022 verzonden.
Den Velde
- het bouwen van een vervangende 

vrijstaande woning (wijziging op 
reeds verleende vergunning) op het 
perceel Lambertsdijk 2a. 

Besluit 27 oktober 2022 verzonden.

Gramsbergen
- het plaatsen van vijf units als 

tijdelijke huisvesting (5 jaar) (wijziging 
op reeds verleende vergunning) op 
het perceel Hattemattestraat 7a. 

Besluit 1 november 2022 verzonden.
Hardenberg
- het kappen van een elzenboom op 

het perceel Margriet 35. 
Besluit 20 oktober 2022 verzonden.
Heemserveen
- het bouwen van een loods op het 

perceel Kromhofsweg 6. 
Besluit 28 oktober 2022 verzonden.
Sibculo
- het bouwen van een helft van een 

twee-onder-één-kap woning op het 
perceel Refter 14. 

- het bouwen van een helft van een 
twee-onder-één-kap woning op het 
perceel Refter 12. 

Besluiten 31 oktober 2022 verzonden.
Slagharen
- het bouwen van een loods op het 

perceel Hoogeveenseweg 12a. 
Besluit 26 oktober 2022 verzonden.
- het plaatsen van een overkapping op 

het perceel Het Kienhout 10. 
Besluit 27 oktober 2022 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 genoem-
de besluiten hiertegen een bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg, Postbus 500, 
7770 BA Hardenberg. Het bezwaar-
schrift 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.harden-
berg.nl via het digitaal loket. Voor het 
digitaal indienen van een bezwaar-
schrift is een DigiD nodig.

Daarnaast kan er - onder voorwaarde 
dat een bezwaarschrift bij burgemees-
ter en wethouders wordt ingediend - 
in spoedeisende gevallen een voorlo-
pige 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.

Verleend Uitgebreide 
voorbereidingsprocedure 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat zij de volgende omgevingsvergun-
ning hebben verleend:

Ane
- het bouwen van een varkensschuur, 

revisie milieuvergunning en het 
handelen met gevolgen voor 
beschermde natuurgebieden op het 
perceel Schansweg 18. 

Het gaat om een omgevingsvergun-
ning die is voorbereid met de uitge-
breide voorbereidingsprocedure. De 
omgevingsvergunning ligt vanaf 10 
november 2022 tijdens openingstijden 
bij de Publieksdienst in het gemeente-
huis ter inzage. Een afspraak kunt u 
maken via telefoonnummer 14 0523.

Vanaf 11 november 2022 kunnen 
belanghebbenden op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht
gedurende zes weken tegen dit besluit 
een beroepschrift indienen bij de 
Rechtbank te Zwolle, team 
Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 
GB Zwolle. Het beroepschrift moet 
zijn ondertekend en moet ten minste 
bevatten: de naam en het adres van 
de indiener, de dagtekening, een 
aanduiding van het besluit waartegen 
het beroep zich richt en de gronden 
(motivering) van het beroep. Tevens 
kan binnen de genoemde termijn bij 
de voorzieningenrechter van
genoemde rechtbank een verzoek om 
voorlopige voorziening worden
ingediend. Voor de procedures is
griffierecht verschuldigd. Het besluit 
wordt na afloop van de beroepstermijn 
van kracht tenzij beroep is ingesteld 
en een verzoek om voorlopige
voorziening is gedaan. Het besluit 
wordt niet van kracht voordat op dat 
verzoek is beslist.

Wet Milieubeheer

Kennisgeving Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg geven op grond van arti-
kel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer 
kennis dat van de volgende bedrijfslo-
caties meldingen zijn ontvangen in het 
kader van het Activiteitenbesluit
milieubeheer: 

Dedemsvaart
- Rheezerend 186, het beëindigen van 

bedrijfsactiviteiten (zaaknummer 
Z2022-00010009).

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: 088 525 1050. Graag het 
zaaknummer bij de hand houden.
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Hardenberg, 9 november 2022

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, De burgemeester,

Ontwerpbestemmingsplan
Vanaf donderdag 10 november 2022 
ligt het ontwerpbestemmingsplan 
‘Buitengebied Hardenberg, 
De Veenderij 18 Dedemsvaart’ gedu-
rende zes weken ter inzage. De laatste 
dag van de termijn is woensdag 21 
december 2022. Het bestemmingsplan 
heeft betrekking op het perceel De 
Veenderij 18 in Dedemsvaart en is 
bedoeld om hier de bouw van een 
woning mogelijk te maken. Het gaat om 
de locatie van een voormalig pluimvee-
bedrijf. Op dit moment is er op deze 
locatie geen bebouwing aanwezig.

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt 

met ingang van donderdag 10 novem-
ber 2022 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 adres of via het 
identificatienummer 
NL.IMRO.0160.0000BP00380-OW01. 

- op papier in te zien bij de 
publieksdienst in het gemeentehuis 
in Hardenberg. Dit is uitsluitend op 
afspraak. Maak een afspraak via 
telefoonnummer 14 0523.

Zienswijzen indienen
Tijdens de inzagetermijn kan ieder-

een 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,

- schriftelijk: via de post en richt uw 
reactie aan: Raad van de gemeente 
Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA 
Hardenberg”, onder vermelding van 
“zienswijze bestemmingsplan 
Buitengebied Hardenberg,  
De Veenderij 18 Dedemsvaart”,

- mondeling: maak een afspraak  
bij de publieksdienst,  
telefoon 14 0523.

Ruimtelijke OrdeningVER
ORDE
NING

Aanwijzing 
Gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat zij hebben besloten: 
door plaatsing van het bord E6 ten 
behoeve van de houder van een 
gehandicaptenparkeerkaart, de 
volgende locatie aan te wijzen als 
algemene gehandicaptenparkeerplaats: 

- Nabij perceel: Herderstasje 1 (t.h.v. 
huisnr. 7), Hardenberg

Zie voor de volledige besluiten de site 
van de digitale Gemeenteblad
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 
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 waar-
tegen 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 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningsrechter 
van de Arrondissementsrechtbank 
Zwolle, sector Bestuursrecht, Postbus 
10067, 8000 GB, Zwolle.

Opheffen 
gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend, 
dat zij hebben besloten: 
door verwijdering van het bord E6 met 
evt. bijbehorend onderbord met daarop 
het kenteken van het voertui9 dat in 
gebruik is bij de aanvrager, de volgen-
de locaties in te trekken als gereser-
veerde gehandicaptenparkeerplaats: 
- Nabij perceel:  Herderstasje 1, 

Hardenberg
- Nabij perceel:  Rozenstraat 7, 

Dedemsvaart

- Nabij perceel:  Saturnusstraat 38, 
De Krim

- Nabij perceel:  Adelaarweg 52, 
Dedemsvaart

- Nabij perceel:  Frits de Zwerverlaan 
7, Hardenberg

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 dagte-
kening, een aanduiding van het 
besluit waartegen het bezwaar zich 
richt en de gronden (motivering) van 
het bezwaar. Daarnaast kan er - 
onder voorwaarde dat een bezwaar-
schrift bij burgemeester en wethou-

ders wordt ingediend - in spoedei-
sende gevallen een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningsrechter van de 
Arrondissementsrechtbank Zwolle, 
sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 
8000 GB, Zwolle.

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 locaties:
a. Floralaan 18, Hardenberg
b. Oosteinde 39, Hardenberg
c.  Diepenbrockstraat 11, 

Dedemsvaart
d. Luichiesstraat 30, Bergentheim
e. Oelenveerstraat 36, Hardenberg
f.  Prinses Margrietstraat 13, 

Slagharen
g. De Grutto 7, 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 burgemees-
ter en wethouders wordt ingediend - 
in spoedeisende gevallen een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningsrechter van de 
Arrondissementsrechtbank Zwolle, 
sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 
8000 GB, Zwolle.

 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: Datum uitschrijving:
A.A. Aguillera 28-02-1982 06-10-2022
Z.V. Mulenko 03-03-1938 06-10-2022

Bezwaarschrift
Een belanghebbende kan tegen dit besluit van uitschrijving binnen zes weken na 
publicatie een bezwaarschift indienen. In het bezwaarschrift vermeld u:
- 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

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

Dedemsvaart
- Carnavalsoptocht Dedemsvaart, 

start vanaf de locatie Moerheimstraat 
144, op 18 februari 2023.

Lutten
- Versierde trekkertocht, start vanaf de 

locatie Verlengde Kerkdijk, op 23 
december 2022.

Schuinesloot
- Kerstmarkt Schuinesloot op de 

locatie Lage Landweg 2, op 17 
december 2022.

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 gesteld van de aard 
van de bedenkingen.

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

Balkbrug
- 9e Off the Road Rit, start vanaf de 

locatie achter Molenweg 60b, 
op 19 november 2022.

Besluit 31 oktober 2022 verzonden.
Dedemsvaart
- Sinterklaasintocht Dedemsvaart 

2022, start vanaf de locatie 
Langewijk 166, op 12 november 
2022.

Besluit 2 november 2022 verzonden.
Hardenberg
- Intocht Sinterklaas en 

Sinterklaaswandeling op de locatie 
Gedempte Haven 4, Voorstraat en 
Markt, op 12 november 2022 en 24 
november 2022.

Besluit 2 november 2022 verzonden.
Slagharen
- Sinterklaasintocht Slagharen op de 

locatie Veenstraat, op 12 november 
2022. 

Besluit op 1 november 2022 
verzonden.

Volgens de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebben-
den binnen zes weken na de dag van 
verzending van de hierboven 
genoemde besluiten hiertegen een 
bezwaarschrift indienen bij het colle-
ge van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Hardenberg, 
Postbus 500, 7770 BA Hardenberg. 
Het bezwaarschrift moet zijn onderte-
kend 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.

Aanvraag ontheffing geluidhinder
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat de volgende aanvraag is 
ontvangen voor het organiseren van:

Dedemsvaart
- Ontheffing geluidhinder muziek 

winkelgebied Dedemsvaart op de 
locatie Julianastraat, Marktstraat, 
Markt, Wisseling en Moerheimstraat, 
op 12 november 2022 t/m 24 
december 2022.

Belanghebbende worden in de 
gelegenheid gesteld om binnen twee 
weken na het verschijnen van deze 
bekendmaking hun zienswijze ter zake 
van het organiseren van de 
aangevraagde activiteit naar voren te 
brengen. Voor informatie kunt u 
contact opnemen met de afdeling 
Ruimtelijk Domein, T 14 0523.


