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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
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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 bouwen van een vrijstaande 

woning met bijgebouw op het 
perceel Zwolseweg 140a, 
ontvangen 4 november 2022.

- het realiseren van een dakopbouw op 
het perceel Westerhuizingerweg 19, 
ontvangen 7 november 2022.

Bergentheim
- het plaatsen van een mestsilo op het 

perceel Van Roijensweg 81b, 
ontvangen 7 november 2022.

- het bouwen van een loods op het 
perceel Kanaalweg-West 92, 
ontvangen 8 november 2022.

Collendoorn
- het plaatsen van zonnepanelen op 

het perceel Venneweg 11, 
ontvangen 4 november 2022.

Dedemsvaart
- het bouwen van een vrijstaande 

woning met begeleid wonen en het 
bouwen van een bijgebouw op het 
perceel Hoofdvaart 192, 
ontvangen 2 november 2022.

- het verbouwen/uitbreiden van de 
woning op het perceel Rheezerend 
138, ontvangen 2 november 2022.

Diffelen
- het bouwen van een 

werktuigenberging op het perceel 
Grote Esweg 4, ontvangen 
3 november 2022.

Hardenberg
- het bouwen van een vrijstaande 

woning met bijgebouw op het 
perceel Rodedijk 16a, 
ontvangen 3 november 2022.

- het uitbreiden van de woning  op het 
perceel Veldkers 17, 
ontvangen 7 november 2022.

Lutten
- het plaatsen van een kleine 

windmolen op het perceel 
Dedemsvaartseweg-Zuid 75, 
ontvangen 3 november 2022.

Radewijk
- het verbouwen van de woning op het 

perceel Radewijkerweg 6, ontvangen 
4 november 2022.

Sibculo
- het tijdelijk plaatsen van een chalet 

(2 jaar) op het perceel Refter 22, 
ontvangen 7 november 2022.

Slagharen
- het verbouwen van een 

boerderijwoning op het perceel 
Coevorderweg 93, ontvangen 2 
november 2022.

- het wijzigen van de voorgevel met 
een nieuwe erker, voordeurkozijn en 
gevelbekleding op het perceel 
Herenstraat 74, ontvangen 3 
november 2022.

De aanvragen kunnen worden inge-
zien in het gemeentehuis na een tele-
fonische 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 belangheb-
bende 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 mogelijk-
heid tot het indienen van zienswijzen 
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 bepa-
lingen omgevingsrecht hebben beslo-
ten voor de volgende aanvragen de 
beslistermijn te verlengen met een 
termijn van maximaal zes weken:

Grondgebied gemeente Hardenberg
- het aanleggen van een persleiding 

op het perceel tussen Dedemsvaart 
en Balkbrug.

Lutten
- het uitbreiden van CBS De Fontein op 

het perceel Gouden Regenstraat 21.

Radewijk
- het bouwen van een bovenbouw op 

achterste gedeelte van de bestaande 
stal op het perceel Noord-Oosterweg 
12.

Ontwerpbeschikking 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend, 
dat met ingang van 17 november 2022 
voor een ieder, gedurende zes weken 
tijdens openingstijden bij de 
Publieksdienst in het gemeentehuis, 
ter inzage ligt de volgende 
ontwerpbeschikking met bijbehorende 
stukken:

Bergentheim
- het splitsen van de woning op het 

perceel Kanaalweg-West 86 en 86a.

Gemotiveerde schriftelijke en/of 
mondelinge zienswijzen tegen de 
ontwerpbeschikking kunnen door een 
ieder tot en met 28 december 2022 
worden ingediend bij burgemeester 
en wethouders. Schriftelijke 
zienswijzen moeten worden gericht 
aan het college 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 
aangegeven op welke onderdelen van 
het ontwerpbesluit de zienswijzen 
betrekking hebben.

Wij maken u erop attent dat slechts 
beroep tegen de uiteindelijke 
beschikking kan worden ingediend 
als ook een zienswijze is ingebracht 
tegen de ontwerpbeschikking en men 
belanghebbende is.

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

Balkbrug
- het wijzigen van het dak van een 

carport op het perceel 
Kruizingastraat 20. 

Besluit 4 november 2022 verzonden.

Dedemsvaart
- het kappen van 1 lariks en 1 fijnspar 

op het perceel Boekweitstraat 15. 
Besluit 2 november 2022 verzonden.
Lutten
- het bouwen van een gastenverblijf  

op het perceel Zwarte Dijk 46a. 
- het kappen van 2 fijnsparren op het 

perceel Dedemsvaartseweg-Zuid 7. 
Besluiten 2 november 2022 verzonden.
Rheeze
- het plaatsen van zonnepanelen op 

het bijgebouw op het perceel 
Rheezerbrink 1i. 

Besluit 4 november 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 inge-
zien 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 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 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.

Ruimtelijke OrdeningVER
ORDE
NING

Plan tot verkoop voormalige Jumbo-
locatie en 2 woningbouwkavels
De gemeente Hardenberg is al gerui-
me tijd bezig met de herontwikkeling 
van de voormalige Jumbo-locatie in 
Dedemsvaart, grenzend aan/deel 
uitmakend van het plan 
Gentiaanstraat Noord. Deze voorma-
lige Jumbo-locatie en een tweetal 
woningbouwkavels wil de gemeente 
Hardenberg  aan een ontwikkelaar 
verkopen. Deze ontwikkelaar wordt 
gezien als een geschikte kandidaat 
voor de te sluiten koopovereenkom-
sten, omdat:
1.  De Jumbo-locatie is op 31 maart 

2016 door de gemeente in eigen-
dom verkregen voor herontwikke-
ling, en tot heden in gebruik bij 
de Makelij. 

2.  Door de herontwikkeling van de 
voormalige Jumbo-locatie vindt 
een toevoeging aan het plan 
Gentiaanstraat Noord plaats 
waardoor een extra kwaliteitsim-
puls aan de kern Dedemsvaart 
wordt gegeven. 

3.  De voormalige Jumbo-locatie 
onderdeel uitmaakt van een 
Vereniging van Eigenaren, waardoor 
de herontwikkeling een zeer bewer-
kelijke en moeilijke ontwikkeling is. 
Bovendien moet een deel van het 
gebouw worden afgebroken.

4.  Deze ontwikkelaar bekend is met de 
kern Dedemsvaart en de vaardighe-
den bezit om dit moeilijke ontwikke-
lingsvraagstuk op te lossen. 

5.  Deze ontwikkelaar daarmee helpt 
bij het verder brengen van de 

herontwikkeling van deze voorma-
lige Jumbo-locatie en daarmee het 
plan Gentiaanstraat Noord; 

6.  Gezien de aard van deze heront-
wikkeling, ontwikkelaar tevens in 
de gelegenheid wordt gesteld 
twee woningbouwkavels (bestemd 
voor de bouw van een vijf-rijenwo-
ning en een drie-rijenwoning, 
grenzend aan deze herontwikke-
ling ook te realiseren.

Daarom is de gemeente Hardenberg 
van oordeel dat deze ontwikkelaar, 
door het maatwerk wat vereist is voor 
de juiste invulling van deze locatie, de 
enige partij is om de voormalige 
Jumbo-locatie tezamen met twee 
woningbouwkavels te kopen. 
De gemeente Hardenberg heeft hier-

bij een ruime mate van beleidsvrij-
heid. Als u het niet eens bent met 
deze verkoop, dan maakt u dit 
bekend uiterlijk 6 december 2022.
U stuurt een brief met als onderwerp 
de locatie waar het om gaat. Deze 
brief met uitleg stuurt u aan:

>>>
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Hardenberg, 16 november 2022

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, De burgemeester,

 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:
S.H. Wolski 16-08-1977 12-10-2022
A.A.M Al-Murisi 20-12-1976 12-10-2022

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 aanvragen zijn ontvangen 
voor het organiseren van:

Ane
-  Slipjacht Holthone vanaf de locatie 

Marsweg 6, op 4 januari 2023.
Den Velde
- Trekkertrek Den Velde op de locatie 

Klumpersweg 4, van 17 mei 2023 
t/m 18 mei 2023.

Hardenberg
- Duurzaamheidsmarkt op de locatie 

Markt in Hardenberg, op 22 april 
2023.

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:

De Krim
- Kerstmarkt De Krim op de locatie 
Beukenlaan 1a, op 11 december 
2022.
Besluit 3 november 2022 verzonden.
Gramsbergen
- Slipjacht vanaf de locatie De 
Oostermaat 66, op 30 november 
2022.
Besluit 7 november 2022 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.

Gemeente Hardenberg
Aan mevrouw R. Engwegen
Afdeling Beleid en Gebiedseconomie
Postbus 500
7770 BA Hardenberg
Wilt u hierbij vermelden: “verkoop 
Jumbo-locatie en 2 woningbouwka-
vels plan Gentiaanstraat Noord te 
Dedemsvaart”

Plan tot vestigen recht van erfpacht
De gemeente Hardenberg wil een 
recht van erfpacht vestigen op een 
perceel gemeentegrond voor een bij 
de gemeente bekende partij. Het 
perceel grond is ongeveer 1090 m2 
groot. Het verlenen van het recht van 
erfpacht op dit perceel is noodzakelijk 

om het hebben en houden van een 
muzieklokaal mogelijk te maken.  
Locatie:
Plaatselijk bekend als de 
Gramsbergerweg in Hardenberg, bij het 
Kadaster bekend als gemeente Ambt-
Hardenberg, sectie Z, nummer 2376; 

De gemeente heeft hierbij een ruime 
mate van beleidsvrijheid.
Als u het niet eens bent met dit recht 
van erfpacht, dan maakt u dit bekend 
uiterlijk  15 december 2022. U stuurt 
dan een brief met uitleg aan:

bianca.vandevelde@hardenberg.nl
Wilt u daarbij vermelden “recht van 
erfpacht Gramsbergerweg Hardenberg”. 

Ontwerpwijzigingsplan
Vanaf donderdag 17 november 2022 
ligt het ontwerpwijzigingsplan 
“Wijziging bestemmingsplan 
Buitengebied Hardenberg, 
Stobbeplasweg 2-4, Slagharen” 
gedurende zes weken ter inzage. De 
laatste dag van de termijn is woens-
dag 28 december 2022. Het wijzi-
gingsplan heeft betrekking op het 
perceel Stobbeplasweg 2-4 in 
Slagharen en is bedoeld om de agra-
rische bestemming te wijzigen naar 
een woonbestemming. Hierbij wordt 
de reeds gesloopte oppervlakte aan 
landschap ontsierende bebouwing 
wegbestemd. De twee bestaande 
woningen blijven staan op het erf. 

Waar ter inzage?
Het ontwerpwijzigingsplan wordt met 
ingang van donderdag 17 november 
2022 op de volgende wijzen ter inzage 
gelegd, beschikbaar gesteld en raad-
pleegbaar 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.WBP00062-OW01. 

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

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/zienswij-
ze-indienen.html en gebruik het digi-
tale reactieformulier,

-  schriftelijk: via de post en richt uw 
reactie aan: Burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA 
Hardenberg”, onder vermelding van 
“zienswijze wijzigingsplan 
Stobbeplasweg 2-4 Slagharen”,

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