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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

07
12
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

Rectificatie
In De Toren van 30 november 2022 
stond onder de rubriek “Verleend 
Uitgebreide voorbereidingsprocedure” 
onderstaande verleende omgevings-
vergunning:

Ane
- het bouwen van een tweede 

bedrijfswoning, het uitbreiden van de 
werktuigenberging met lodges en het 
wijzigen van de bestemming op de 
percelen Engeland 6a, 6b en 6c.

Dit is niet correct. Deze aanvraag is 
niet vergund, maar is ingetrokken door 
de aanvrager.

Binnengekomen aanvragen 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend, 
dat in de afgelopen periode  
onderstaande aanvragen voor een 
omgevingsvergunning zijn ingediend:

Bruchterveld
- het kappen van een lindeboom op 

het perceel Grote Kattendijk 27, 
ontvangen 28 november 2022.

Dedemsvaart
- het bouwen van een paardenbak 

met omheining en lantaarnpalen op 
het perceel Noord Stegeren 34, 
ontvangen 23 november 2022.

- het vervangen van de luifel boven de 
voordeur en het voor de helft 
vervangen van trespa platen door 
dakpannen op het perceel 
Buizerdweg 41, ontvangen 28 
november 2022.

Gramsbergen
- het uitbreiden van de woning met 

een dakopbouw op het perceel  
De Maten 4,  
ontvangen 23 november 2022.

Hardenberg
- het wijzigen van de voorgevel op het 

perceel Hessenweg 2,  
ontvangen 23 november 2022.

- het kappen van 6 bomen op het 
perceel tussen Kruserbrinkflats en 
Vecht,  
ontvangen 23 november 2022.

- het uitbreiden van de woning met 
een dakopbouw op het perceel 
Venuslaan 28,  
ontvangen 24 november 2022.

- het verbouwen van een pand in 3 
appartementen op de percelen De 
Mulderij 15, 15a en 15b,  
ontvangen 25 november 2022.

- het kappen van een eik op het 
perceel Oosteinde 13,  
ontvangen 28 november 2022.

Kloosterhaar
- het plaatsen van een dakkapel, het 

plaatsen van een dakraam en het 
vervangen van 2 dakramen op het 
perceel Verlengde Broekdijk 30, 
ontvangen 29 november 2022.

- het verbouwen van de woning op het 
perceel Kerkstraat 2a,  
ontvangen 29 november 2022.

Rheezerveen
- het bouwen van een vrijstaande 

woning (wijziging op reeds verleende 
vergunning) op het perceel 
Rheezerveenseweg 55d,  
ontvangen 23 november 2022.

Slagharen
- het kappen van een eik op het 

perceel Coevorderweg 21, 
ontvangen 23 november 2022.

- het kappen van 5 essen, 1 zwarte 
els, 1 eik en 2 berken op het perceel 
Coevorderweg 83 en 

Knappersveldweg 3,  
ontvangen 28 november 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 voorbereidingspro-
cedure 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. 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 nieuwbouwen van een 

supermarkt en de aanleg van een 
nieuw buitenterrein op  
het perceel Molenweg 4.

Collendoorn
- het verduurzamen, verbouwen en 

uitbouwen van een bestaande 
woning op het perceel  
Hofsteeweg 1a.

Hardenberg
- het bouwen van 17 appartementen 

met commerciële ruimtes op de 
percelen De Spinde 2b, 2c, 2d en 2 
A101 t/m 2 A107, 2 A201 t/m 2 A206 
en 2 A301 t/m 2 A304.

Sibculo
- het bouwen van een vervangende 

woning met inwoning (mantelzorg) 
op het perceel Akkerweg 2 en 2i.

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 tijdelijk chalet 

(5 jaar) op het perceel Hoofdweg 26. 
Besluit 29 november 2022 verzonden.
De Krim
- het bouwen van een bedrijfshal op 

het perceel Groeneveldweg 6. 
Besluit 24 november 2022 verzonden.
Dedemsvaart
- het bouwen van een woning op het 

perceel Einsteinstraat 18. 
- het kappen van één acacia op het 

perceel Rozenstraat 1. 
Besluiten 24 november 2022 

verzonden.
- het plaatsen van 54 grondgebonden 

zonnepanelen op het perceel 
Moerheimstraat 115. 

Besluit 30 november 2022 verzonden.
Hardenberg
- het bouwen van een woning op het 

perceel Heemsermarsweg 1a. 
- het toevoegen van 1 woning in een 

bedrijfspand op het perceel  
Zwingel 15.

Besluiten 24 november 2022
verzonden.
- het kappen van één boom op het 

perceel Venusplein 10. 
Besluit 22 november 2022 verzonden.
- het kappen van 10 eiken op het 

perceel Handelsstraat 42. 
Besluit 23 november 2022 verzonden.
Loozen
- tijdelijke COA noodopvang Camping 

de Roskamp te Loozen (6 maanden) 
op het perceel Roskampweg 2. 

Besluit 24 november 2022 verzonden.
Lutten
- het uitbreiden van een kapschuur op 

het perceel  
Dedemsvaartseweg-Zuid 37. 

Besluit 29 november 2022 verzonden.
Radewijk
- het bouwen van een bovenbouw op 

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

Besluit 30 november 2022 verzonden.
Rheezerveen
- het kappen van een eik op het 

perceel Elfde Wijk 18. 
Besluit 24 november 2022 verzonden.
Schuinesloot
- het oprichten van een kleine 

windturbine op het perceel 
Schuineslootweg 160. 

Besluit 25 november 2022 verzonden.

Het betreffen omgevingsvergunningen 
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 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.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.

Ruimtelijke OrdeningVER
ORDE
NING

Vastgesteld bestemmingsplannen 
Buitengebied Hardenberg, Broekdijk 
81/81a, Bruchterveld en Kanaalweg 
Oost tussen 53 en 55, Bergentheim
Bij besluit van 22 november 2022 
heeft de gemeenteraad het bestem-
mingsplan "Buitengebied Hardenberg, 
Broekdijk 81/81a, Bruchterveld en 
Kanaalweg Oost tussen 53 en 55, 
Bergentheim" vastgesteld. Bij de  
vaststelling zijn géén wijzigingen ten 
opzichte van het ontwerp 
aangebracht. Er zijn geen zienswijzen 
over het ontwerpplan ingebracht. 

Vanaf donderdag 8 december 2022 
ligt het bestemmingsplan met vaststel-
lingsbesluit ter inzage. Het bestem-
mingsplan heeft betrekking op de 
percelen bij Broekdijk 81 en 81a waar 
(her)bouwmogelijkheden worden 
wegbestemd en het perceel gelegen 
tussen Kanaalweg Oost 53 en 55 in 
Bergentheim waar de bouw van een 
woning mogelijk wordt gemaakt ter 
vervanging van landschapsontsieren-
de bebouwing aan de Broekdijk 
81/81a in Bruchterveld.

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met 
ingang van donderdag 8 december 
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.0160.0000BP00387-VG01. 

- 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.

Beroep
Vanaf vrijdag 9 december 2022 
kunnen belanghebbenden gedurende 
een termijn van 6 weken beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Beroep 
instellen kan door een ondertekende 
brief te sturen met uw naam, adres en 
contactgegevens, de datum, een 
omschrijving van het besluit waarmee 
u het niet eens bent én waarom u het 
daar niet mee eens bent naar de Raad 
van State, Afdeling bestuursrecht-
spraak, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Meer informatie over het instel-
len van beroep vindt u op de website 
van de Raad van State. Let op: beroep 
kan niet worden ingesteld per e-mail.

>>>



Ruimtelijke OrdeningVER
ORDE
NING

Algemene Plaatselijke VerordeningVER
ORDE
NING

>>>

Het vaststellingsbesluit treedt in 
werking met ingang van de dag na die 
waarop de beroepstermijn afloopt. 
De werking wordt opgeschort indien  
gedurende de beroepstermijn met 
betrekking tot het vaststellingsbesluit 
bij de voorzieningenrechter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak een 
verzoek om voorlopige voorziening is 
gedaan. 

Buitengebied Hardenberg, naast 
Hoogenweg 32, Hoogenweg
Bij besluit van 22 november 2022 
heeft de gemeenteraad het bestem-
mingsplan "Buitengebied Hardenberg, 
naast Hoogenweg 32, Hoogenweg" 
vastgesteld. Bij de vaststelling zijn 
géén wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerp aangebracht. Er zijn geen 
zienswijzen over het ontwerpplan 
ingebracht. Vanaf donderdag 8 
december 2022 ligt het bestem-
mingsplan met vaststellingsbesluit ter 
inzage. Het bestemmingsplan heeft 
betrekking op het perceel naast 
Hoogenweg 32 in Hoogenweg waar 
de bouw van een woning mogelijk 
wordt gemaakt.

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met 
ingang van donderdag 8 december 
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.0160.0000BP00395-VG01. 

- 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.

Beroep
Vanaf vrijdag 9 december 2022 
kunnen belanghebbenden gedurende 
een termijn van 6 weken beroep 
instellen bij de Afdeling  
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Beroep instellen kan door een 
ondertekende brief te sturen met uw 
naam, adres en contactgegevens,  
de datum, een omschrijving van het 
besluit waarmee u het niet eens bent 
én waarom u het daar niet mee eens 
bent naar de Raad van State, Afdeling 
bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. Meer informatie 
over het instellen van beroep vindt u 
op de website van de Raad van State. 
Let op: beroep kan niet worden 
ingesteld per e-mail.

Het vaststellingsbesluit treedt in 
werking met ingang van de dag na die 
waarop de beroepstermijn afloopt. 
De werking wordt opgeschort indien 
gedurende de beroepstermijn met 
betrekking tot het vaststellingsbesluit 
bij de voorzieningenrechter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak een 
verzoek om voorlopige voorziening is 
gedaan. 

Vastgestelde wijzigingsplannen 
Buitengebied Hardenberg, Van 
Roijensweg 59 Bergentheim
Bij besluit van 29 november 2022 heeft 
het college van burgemeester en 
wethouders het wijzigingsplan 
"Wijziging Bestemmingsplan 
Buitengebied Hardenberg, Van 
Roijensweg 59 Bergentheim" vastge-
steld. Bij de vaststelling zijn géén wijzi-
gingen ten opzichte van het ontwerp 
aangebracht. Er zijn geen zienswijzen 
over het ontwerpplan ingebracht.

Vanaf donderdag 8 december 2022 
ligt het wijzigingsplan "Wijziging 
Bestemmingsplan Buitengebied 
Hardenberg, Van Roijensweg 59 
Bergentheim" met vaststellingsbesluit 
ter inzage. Het wijzigingsplan heeft 
betrekking op de Van Roijensweg 59 
in Bergentheim. Het wijzigingsplan is 
bedoeld om een woonbestemming 
mogelijk te maken. 

Waar ter inzage?
Het wijzigingsplan wordt met ingang 
van donderdag 8 december 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.
WBP00053-VG01

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

Beroep
Vanaf vrijdag 9 december 2022 kunnen 
belanghebbenden gedurende een 
termijn van 6 weken beroep instellen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Niet-belanghebbenden 
kunnen ook beroep instellen, mits zij 
tegen het ontwerpbesluit een zienswijze 
hebben ingediend. Beroep instellen kan 
door een ondertekende brief te sturen 
met uw naam, adres en contactgege-
vens, de datum, een omschrijving van 
het besluit waarmee u het niet eens 
bent én waarom u het daar niet mee 
eens bent naar de Raad van State, 
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 

20019, 2500 EA Den Haag. Meer infor-
matie over het instellen van beroep vindt 
u op de website van de Raad van State. 
Let op: beroep kan niet worden inge-
steld per e-mail.

Het vaststellingsbesluit treedt in 
werking met ingang van de dag na 
die waarop de beroepstermijn 
afloopt. De werking wordt opge-
schort indien gedurende de beroeps-
termijn met betrekking tot het vast-
stellingsbesluit bij de voorzieningen-
rechter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak een verzoek om voorlo-
pige voorziening  
is gedaan. 

Buitengebied Hardenberg, 
Zestiende Wijk 15 Dedemsvaart
Bij besluit van 29 november 2022 
heeft het college van burgemeester 
en wethouders het wijzigingsplan 
"Wijziging Bestemmingsplan 
Buitengebied Hardenberg, Zestiende 
Wijk 15 Dedemsvaart" vastgesteld.  
Bij de vaststelling zijn géén wijzigin-
gen ten opzichte van het ontwerp 
aangebracht. Er zijn geen zienswij-
zen over het ontwerpplan ingebracht. 

Vanaf donderdag 8 december 2022 
ligt het wijzigingsplan "Wijziging 
Bestemmingsplan Buitengebied 
Hardenberg, Zestiende Wijk 15 
Dedemsvaart" met vaststellingsbesluit 
ter inzage. Het wijzigingsplan heeft 
betrekking op Zestiende Wijk 15 in 
Dedemsvaart. Het wijzigingsplan is 
bedoeld om de bestaande bedrijfswo-
ning met een agrarische bestemming 
te kunnen omzetten in een reguliere 
woning met een woonbestemming.

Waar ter inzage?
Het wijzigingsplan wordt met ingang 
van donderdag 8 december 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.WBP00055-VG01

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

Beroep
Vanaf vrijdag 9 december 2022 
kunnen belanghebbenden gedurende 
een termijn van 6 weken beroep instel-
len bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Beroep 
instellen kan door een ondertekende 
brief te sturen met uw naam, adres en 

contactgegevens, de datum, een 
omschrijving van het besluit waarmee 
u het niet eens bent én waarom u het 
daar niet mee eens bent naar de Raad 
van State, Afdeling bestuursrecht-
spraak, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Meer informatie over het instel-
len van beroep vindt u op de website 
van de Raad van State. Let op: beroep 
kan niet worden ingesteld per e-mail.

Het vaststellingsbesluit treedt in 
werking met ingang van de dag na die 
waarop de beroepstermijn afloopt. De 
werking wordt opgeschort indien gedu-
rende de beroepstermijn met betrek-
king tot het vaststellingsbesluit bij de 
voorzieningenrechter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak een verzoek om 
voorlopige voorziening is gedaan.

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

Schuinesloot
- Schuineslootweg 115, het realiseren 

van een kapschuur (zaaknummer is 
Z2022-00010370)

Op grond van de melding is voor de 
bedrijfslocaties geen  
omgevingsvergunning voor de  
activiteit milieu nodig. Tegen het doen 
van een melding staan geen 
zienswijze- of 
rechtsbeschermingsmogelijkheden 
open. Nadere inlichtingen 
Omgevingsdienst IJsselland: 088 525 
1050. Graag het zaaknummer bij de 
hand houden.

Melding in het kader van het Besluit 
mobiel breken bouw- en sloopafval
Ter voldoening aan het bepaalde in 
artikel 8.41 van de Wet milieubeheer 
maken burgemeester en wethouders 
van Hardenberg bekend dat zij de 
volgende melding hebben ontvangen 
in het kader van het Besluit mobiel 
breken bouw- en sloopafval: 

- Hoogenweg 58 Venebrugge, voor
 het breken van circa 800 ton 

steenachtig materiaal gedurende 1,7 
dagen in de periode van 12 
december 2022 tot en met 31 januari 
2023. (zaaknummer Z2022-
00011489)

Tegen deze melding kunt u geen 
bezwaar indienen of beroep instellen.

Nadere inlichtingen Omgevingsdienst 
IJsselland: 088 525 1050. Houd het 
zaaknummer bij de hand.

 Basisregistratie Personen (BRP)

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

Dedemsvaart
- Carnavalsoptocht Dedemsvaart 

vanaf de locatie Moerheimstraat 144, 
op 18 februari 2023.

Besluit 28 november 2022 verzonden.
Hardenberg
- Pump up the 90's, part 27 op de 

locatie Energieweg 2, op 10 
december 2022.

Besluit 29 november 2022 verzonden.
Sibculo
- GOW Sibculo op de locatie 

Valkenlaan 1a, op 4 december 2022.
Besluit 24 november 2022 verzonden.
Slagharen
- Carnavalsoptocht vanaf de locatie 

Anton Geerdesplein, op 18 februari 
2023.

Besluit 24 november 2022 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 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.

Ontheffing sluitingstijd horeca
De burgemeester van Hardenberg 
maakt heden bekend dat hij heeft 
besloten om – in verband met het 
Glazen Huis tijdens de goede 
doelenactie voor Stichting ALS – voor 
de nachten van 26 december tot en 
met 29 december 2022, ten behoeve 
van horecabedrijf The Alley in 

Gramsbergen, een ontheffing te verle-
nen van het verbod om tussen 01.00 
uur en 02.00 uur nieuwe bezoekers in 
de openbare inrichting toe te laten en 
tussen 01.00 uur en 02.00 uur de 
openbare inrichting voor bezoekers 
geopend te hebben of aldaar bezoe-
kers toe te laten of te laten verblijven. 
De ontheffing geldt niet voor de bij de 
inrichting behorende terrassen. Deze 
ontheffing heeft de burgemeester 
verleend op grond van artikel 2:29, lid 
5, van de Algemene Plaatselijke 
Verordening.

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 de burgemeester 
van de gemeente Hardenberg, Postbus 
500, 7770 BA te Hardenberg.

Het bezwaarschrift moet zijn onderte-
kend 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 kunt u volgens artikel 8.81 
van de Awb de Voorzieningenrechter 
van Rechtbank Overijssel verzoeken 
om een voorlopige voorziening te tref-
fen, als er sprake is van zogenoemde 
‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een 
voorlopige voorziening aanvragen, als u 
ook binnen zes weken een bezwaar-
schrift indient. U kunt uw verzoek om 
een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Overijssel, de voorzienin-
genrechter van de sector bestuurs-
recht
Postbus 10067
8000 GB Zwolle

Subsidieregeling verduurzaming 
particuliere woningen proeftuin 
Norden Regio Deal gemeente 
Hardenberg
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Hardenberg heeft in zijn vergadering 
van 15 november 2022 de 
Verordening Subsidieregeling 
verduurzaming particuliere woningen 
proeftuin Norden Regio Deal gemeen-
te Hardenberg vastgesteld. Deze 
verordening treedt in werking op 2 
december 2022.

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:
D.O Mikhieiev 04-04-1983 01-11-2022
N.S. Shumska 02-02-1987 01-11-2022

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



BEKEND MAKINGEN

Het vaststellingsbesluit treedt in 
werking met ingang van de dag na die 
waarop de beroepstermijn afloopt. De 
werking wordt opgeschort indien gedu-
rende de beroepstermijn met betrek-
king tot het vaststellingsbesluit bij de 
voorzieningenrechter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak een verzoek om 
voorlopige voorziening is gedaan.

Melding in het kader van het Besluit 
mobiel breken bouw- en sloopafval
Ter voldoening aan het bepaalde in 
artikel 8.41 van de Wet milieubeheer 
maken burgemeester en wethouders 
van Hardenberg bekend dat zij de 
volgende melding hebben ontvangen 
in het kader van het Besluit mobiel 
breken bouw- en sloopafval: 

- Hoogenweg 58 Venebrugge, voor
 het breken van circa 800 ton 

steenachtig materiaal gedurende 1,7 
dagen in de periode van 12 
december 2022 tot en met 31 januari 
2023. (zaaknummer Z2022-
00011489)

Tegen deze melding kunt u geen 
bezwaar indienen of beroep instellen.

Nadere inlichtingen Omgevingsdienst 
IJsselland: 088 525 1050. Houd het 
zaaknummer bij de hand.

 

Het bezwaarschrift moet zijn onderte-
kend 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 kunt u volgens artikel 8.81 
van de Awb de Voorzieningenrechter 
van Rechtbank Overijssel verzoeken 
om een voorlopige voorziening te tref-
fen, als er sprake is van zogenoemde 
‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een 
voorlopige voorziening aanvragen, als u 
ook binnen zes weken een bezwaar-
schrift indient. U kunt uw verzoek om 
een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Overijssel, de voorzienin-
genrechter van de sector bestuurs-
recht
Postbus 10067
8000 GB Zwolle

VerordeningenVER
ORDE
NING

Subsidieregeling verduurzaming 
particuliere woningen proeftuin 
Norden Regio Deal gemeente 
Hardenberg
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Hardenberg heeft in zijn vergadering 
van 15 november 2022 de 
Verordening Subsidieregeling 
verduurzaming particuliere woningen 
proeftuin Norden Regio Deal gemeen-
te Hardenberg vastgesteld. Deze 
verordening treedt in werking op 2 
december 2022.

Deze Subsidieregeling verduurzaming 
particuliere woningen proeftuin Norden 
Regio Deal gemeente Hardenberg is 
bedoeld om huiseigenaren in de wijk 
Norden in Hardenberg te stimuleren 
om één of meerdere energiebesparen-
de maatregelen te nemen. Het doel 
hiervan is om het comfort in deze 
woningen te verhogen en/of de ener-
giekosten te beperken.

Deze verordening is bekendgemaakt 
in het elektronische gemeenteblad op 
1 december 2022.

Het betreffende gemeenteblad is te 
raadplegen door op de gemeentelijke 
website (www.hardenberg.nl)   
‘Gemeente’, vervolgens ‘Organisatie’ 
en dan ‘Verordeningen’ aan te klikken. 
Vervolgens kunt u de daar (onder 
Bekendmaking) aangegeven link elek-
tronisch gemeenteblad aanklikken. 

Verder kan een papieren versie van de 
verordening worden ingezien in het 
gemeentehuis van  Hardenberg, bij de 
Publieksdienst. Tegen betaling van de 
kosten is een afschrift verkrijgbaar. 

Inlichtingen over de verordening kunt 
u krijgen bij de heer R.R.A.J. Hamer 
van de afdeling Ruimtelijk Domein 
(telefoon: 0523-289167).

Hardenberg, 7 december 2022
Burgemeester en wethouders  
voornoemd,

De secretaris, De burgemeester,

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:
D.O Mikhieiev 04-04-1983 01-11-2022
N.S. Shumska 02-02-1987 01-11-2022

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
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