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GEMEENTEPAGINA
Gemeenteagenda
Maandag 18 maart
om 19.30 uur
Agendacommissie
Vergaderzaal Groot Zwaaftink,
gemeentehuis

Donderdag 21 maart om 19.30 uur
Raadsvergadering
Raadszaal, gemeentehuis
Donderdag 21 maart om 20.00 uur
Rond-de-tafelgesprekken
Vergaderzaal De Gunne en
Schoonheten, gemeentehuis

ReumaNederland
17 t/m 20 maart

Agendacommissie
De agenda is op dit moment nog niet
bekend, maar wordt op 14 maart
2019 geplaatst op de website van
de gemeente Raalte: www.raalte.nl/
gemeenteraad, klik op vergaderstukken
dan op de kalender
en u klikt op de datum in de kalender.

Melden paasvuur 2019
Heeft u in de afgelopen vijf jaar
een ontheffing gekregen voor het
verbranden van organische afvalstoffen
(paasvuurontheffing) en wilt u hier dit
jaar tijdens Pasen gebruik van maken?
Voordat u gaat stoken tijdens Pasen
moet u dit minimaal drie dagen vóór
Pasen melden via het meldingsformulier
op de website van de gemeente Raalte:
www.raalte.nl (zoek op: Melden
paasvuur).

RAADSPLEIN

Samenleving, team APV en Bijzondere
wetten, Postbus 140, 8100 AC
Raalte. Vermeld hierbij uw naam, uw
contactgegevens, het adres van de
paasvuurlocatie, wanneer en hoe laat
u gaat stoken en het zaaknummer
van uw paasvuurontheffing. U mag
alleen gebruikmaken van de verkregen
paasvuurontheffing indien geen enkele
omstandigheid uit de ontheffing
is gewijzigd. Ook benadrukken wij
dat u zich dient te houden aan de
voorschriften die opgenomen zijn in uw
ontheffing.

wiezijnwij

Per post kunt u uw melding versturen
naar de gemeente Raalte, Domein

Woensdag 13 maart 2019

NIEUWS UIT DE RAAD
Raadsvergadering 21 maart 2019
Op donderdag 21 maart 2019
vergadert de gemeenteraad. De
vergadering begint om 19.30 uur en
wordt gehouden in de raadzaal van
het gemeentehuis. Bij deze vergadering
bent u als inwoner van harte welkom.
Gebruik hiervoor de ingang aan de
Zwolsestraat. De agendacommissie
van de raad heeft voor deze
raadsvergadering de volgende
voorlopige agenda opgesteld:

Amnesty International
10 t/m 16 maart

Op maandagavond 18 maart 2019
vindt een vergadering van de
agendacommissie van de gemeenteraad
plaats. De vergadering begint om
19.30 uur en wordt gehouden in het
gemeentehuis, ingang Zwolsestraat. De
vergadering is openbaar.

informatie voor alle inwoners van de gemeente Raalte

1 Opening
2 Vaststelling agenda
3 Vaststellen besluitenlijst van de
vergadering van 7 maart 2019
4 Interpellaties
5 Inlichtingen van en door het
college
6 Raadsvoorstel en -besluit
bestemmingsplan Buitengebied
Raalte, partiele herziening nr. 18,
omgeving Raamsweg 14 en 16
Mariënheem (hamerstuk)
Er is een verzoek ingediend voor
de transformatie van de huidige
woning Raamsweg 14 naar een
schuur en het bouwen van een
vervangende woning. De woning
behoort tot een huisperceel
met de bestemming Wonen
waar twee wooneenheden met
bijgebouwen zijn toegestaan.
De voorgenomen ontwikkeling,
waarbij de woonkavel een
nieuwe positie krijgt, is niet
in overeenstemming met het
geldende bestemmingsplan
waardoor een herziening van het
bestemmingsplan is vereist. Het

bestemmingsplan voorziet hierin.
Het ontwerp bestemmingsplan
heeft op de voorgeschreven wijze
ter inzage gelegen. Er zijn geen
zienswijzen ingediend.
7 Raadsvoorstel en -besluit Horen
gemeenteraad in het kader
van Provinciaal Inpassingsplan
Boetelerveld (PIP) (ter bespreking)
Voor het Boetelerveld is een
inrichtingsplan opgesteld.
De herstelmaatregelen in het
inrichtingsplan hebben gevolgen
voor de huidige bestemming
van gronden of het gebruik
ervan. Daarom is een ruimtelijk
plan opgesteld in de vorm van
een Provinciaal Inpassingsplan
(PIP). De gemeenteraad wordt
gehoord over het ontwerp PIP
en wordt geadviseerd hierop
een adviesreactie te geven. De
uiteindelijke vaststelling gebeurt
door de provincie Overijssel.
8 Raadsvoorstel en -besluit
Kernopgaven Omgevingsvisie (ter
bespreking)
Het streven is om in het najaar
een Omgevingsvisie door de
gemeenteraad te laten vaststellen.
De periode tot de zomer 2018
was een fase van inventariseren
en verkennen. Nu is gestart met
de (tweede) fase van selecteren
van kernopgaven en het uitwerken
daarvan. Het voorstel is de
volgende drie kernopgaven vast te
stellen als centrale opgaven van de
Omgevingsvisie:
a. Hoe geven we vorm en invulling

aan de ontwikkelingen in
het buitengebied, zodat het
een prettige plek blijft om te
wonen, werken, ondernemen en
recreëren?
b. Hoe zorgen we dat bestaande
wijken en dorpen leefbaar en
aantrekkelijk blijven?
c. Hoe creëren we de optimale
randvoorwaarden voor wonen,
werken, ondernemen en
recreëren in Raalte?
9 Sluiting
Live uitzending
U kunt de raadsvergadering live volgen
(beeld en geluid) via: http://raalte.
notubiz.nl/live
De agenda en bijbehorende voorstellen
zijn te vinden op www.raalte.nl/
gemeenteraad, klik op vergaderstukken
en op de datum in de kalender. Op
de avond van de vergadering ligt de
agenda bij de ingang van de raadzaal.
De vergaderstukken zijn ook te
raadplegen op uw telefoon of tablet,
via de iBabs-app. De app heet iBabs
en is er voor IOS (Apple), Android en
Windows apparaten.
Met de volgende gegevens kunt u
inloggen:
- site: raalte
- e-mailadres: burger (alleen dit woord,
e-mailadres is niet nodig)
- wachtwoord: burger

Ziet u een ontoegankelijke situatie in de openbare ruimte, zoals losliggende stoeptegels of laag overhangende takken?
Geef uw melding door via de button ‘Geef uw melding door’ op www.raalte.nl

NIEUWS UIT DE RAAD
In een kleine en toegankelijke setting
worden onderwerpen besproken
met inwoners. Dat betekent dat het
spreekrecht, zoals we dat kenden,
vervalt. In plaats daarvan gaan
raadsleden met inwoners in gesprek
zodat er een dialoog kan ontstaan.
Bij elk gesprek is ruimte voor inwoners
om een niet-geagendeerd onderwerp
in te brengen waarvoor u aandacht wilt
vragen. Dit onderwerp kan tot uiterlijk
21 maart om 12.00 uur gemaild
worden aan griffie@raalte.nl.
Wie zitten er aan de Rond-detafelgesprekken
Van elke fractie maximaal één
woordvoerder, een voorzitter, een
griffier, een wethouder en een

Rond-de-tafelgesprekken op 21 maart 2019

beleidsambtenaar. Voor inwoners, die
over een onderwerp willen meespreken,
is vanzelfsprekend ruimte, waarbij
ook voor hen geldt dat bij groepen
één vertegenwoordiger per groep het
woord voert.
Bent u nieuwsgierig geworden?
Kom langs op 21 maart in het
gemeentehuis, ingang Zwolsestraat.
De rond-de-tafelgesprekken zijn
in de vergaderzalen de Gunne
en Schoonheten en beginnen om
20.00 uur, aansluitend aan de
raadsvergadering.
Rond-de-tafelgesprekken
naluisteren
Vier werkdagen na het gesprek kunt

u deze naluisteren via: http://raalte.
notubiz.nl
Wat staat er in ieder geval op de
agenda in vergaderzaal de Gunne:
1 Opening
2 Mededelingen
3 Vaststellen agenda
4 Onderwerpen ingebracht
door inwoners en andere
belanghebbenden
Bij elke bijeenkomst is ruimte voor
inwoners om een niet-geagendeerd
onderwerp in te brengen.
5 Prestatieafspraken Salland Wonen
(ter bespreking)
In dit rond-de-tafelgesprek
komen de prestatieafspraken
2019 met SallandWonen en de

huurdersbelangenorganisaties aan
de orde.
De raad wordt geïnformeerd
over de stand van zaken van
de woonvisie. SallandWonen
geeft een presentatie over
haar werkzaamheden en de
huidige stand van zaken op de
huurwoningmarkt. De raad wordt
gevraagd naar input voor de
prestatieafspraken voor 2020.
6 Terugkoppeling uit externe organen
7 Sluiting
Wat staat er in ieder geval
op de agenda in vergaderzaal
Schoonheten:
1 Opening
2 Mededelingen

3 Vaststellen agenda
4 Onderwerpen ingebracht door
inwoners en andere belanghebbenden
Bij elke bijeenkomst is ruimte voor
inwoners om een niet-geagendeerd
onderwerp in te brengen.
5 Normenkader sociaal domein (ter
bespreking)
Het gaat bij dit rond-detafelgesprek om de inhoudelijke
kaders en het proces richting
de financiële ombuigingen. De
raad wordt geïnformeerd over
de ontwikkelingen in het sociaal
domein en er wordt raadsleden
gevraagd input te geven over het
vervolgproces.
6 Terugkoppeling uit externe organen
7 Sluiting
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BEKENDMAKINGEN
MILIEU

Kennisgeving melding artikel 8.41 van de
Wet milieubeheer
Op grond van het Activiteitenbesluit
HEETEN
Berghuisweg 19
uitbreiding vleesvarkens in bestaande stal
HEINO
Veldhoekerweg 9
bouw vervangende stal voor 45 opfokzeugen en 10
guste en dragende zeugen (stal H)
De meldingen kunt u tijdens openingsuren inzien
bij het domein Ruimte, cluster VTH.
Tegen de melding kunt u geen bezwaar maken.

OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvragen omgevingsvergunning met
reguliere voorbereidingsprocedure
HEETEN
Heetenseweg 11
activiteit bouw: vergroten woning
(Z2019-3428 ontvangen 28-2-2019)
Zweurnink 71 (voorlopig adres)
activiteit bouw: bouw woning
(Z2019-3483 ontvangen 1-3-2019)
LUTTENBERG
Lemelerweg 33 (voorlopig adres)
activiteit bouw: bouw woning
(Z2019-3482 ontvangen 1-3-2019)
RAALTE
Wijnruit 16
activiteit bouw: bouw schuurtje en plaatsen
erfafscheiding
(Z2019-3244 ontvangen 27-2-2019)
Heetenseweg 6
activiteit vellen houtopstand: kap populier
(Z2019-3429 ontvangen 28-2-2019)
het Erf 10
activiteit bouw: bouw erker
(Z2019-3500 ontvangen 1-3-2019)
Chopinhof 9 (voorlopig adres)
activiteit bouw: bouw woning
(Z2019-3706 ontvangen 6-3-2019)
De vergunningaanvragen kunt u op afspraak
(bel hiervoor met 0572-347 799) inzien bij het
KlantContactCentrum.
Opschorten beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning
HEINO
C. Huygensstraat 12
activiteit maken, aanleggen of veranderen uitweg:
aanleg 2 inritten
(Z2018-8856 verlengd tot 7-5-2019)
Verleende omgevingsvergunning met
reguliere voorbereidingsprocedure
HEETEN
Berghuisweg 19
activiteit het in werking hebben van een inrichting:
omgevingsbeperkte milieutoets i.v.m. veranderen
en uitbreiden varkenshouderij alsmede actualisatie
van de vergunning
(Z2019-2625 verzonden 4-3-2019)
LUTTENBERG
Pollenweg 1a
activiteit afwijken bestemmingsplan: bouw schuur/
overkapping buiten bouwvlak en
gedeeltelijk in bestemming ‘agrarisch’
(Z2019-2811 verzonden 28-2-2019)
Voorveld 15

activiteit bouw: bouw woning
(Z2019-2532 verzonden 5-3-2019)
MARIENHEEM
Hellendoornseweg 44
activiteit maken, hebben of aanleggen inrit:
aanleggen en opheffen van een inrit
(Z2019-12677 verzonden 5-3-2019)
RAALTE
Wijnruit 10
activiteit bouw: bouw overkapping
activiteit strijdigheid bestemmingsplan: bouw in
bestemming “Groen”
(Z2019-2526 verzonden 28-2-2019)
Wijnruit 12
activiteit bouw: bouw overkapping
activiteit strijdigheid bestemmingsplan: bouw in
bestemming “Groen”
(Z2019-2527 verzonden 28-2-2019)
Wijnruit 14
activiteit bouw: bouw overkapping
activiteit strijdigheid bestemmingsplan: bouw in
bestemming “Groen”
(Z2019-2529 verzonden 28-2-2019)
Koestraat 6
activiteit vellen houtopstand: kap 1 watercipres
(Z2019-1420 verzonden 1-3-2019)
Langkampweg 2a
activiteit maken, aanleggen of veranderen uitweg:
aanleggen en opheffen inrit
activiteit bouw: overige veranderingen aan
bestaand bouwwerk
activiteit strijdigheid bestemmingsplan: strijdig
gebruik van kantoorpand als woning
(Z2019-0618 verzonden 5-3-2019)
de Spinde 31
activiteit vellen houtopstand: kap 1 eik
(Z2019-2108 verzonden 5-3-2019)
Zwolsestraat 54
activiteit bouw: bouw dakkapel met nokverhoging
activiteit strijdigheid bestemmingsplan: goothoogte
wijkt af van bestemmingsplan dat bepaalt
dat de goothoogte zich dient te bevinden tussen de
3,5 en 6,5 meter
(Z2019-3243 verzonden 5-3-2019)
Bezwaar
Tegen het besluit kan een belanghebbende binnen
zes weken na de bovenvermelde datum (datum
verzending vergunning aan de aanvrager) een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders. Onder het kopje “contact” leest u
meer over het indienen van een bezwaarschrift.

OPENBARE ORDE & VEILIGHEID
Meldingsplichtige evenementen op grond
van artikel 2.25 van de APV (Algemene
Plaatselijke Verordening)

Palmpasenoptocht in Broekland op 14 april
Locatie: centrum Broekland
Zaaknummer: 3836-2019
Datum verzending: 4 maart 2019
Open Boerderijendag FrieslandCampina in
Raalte op 31 mei
Locatie: Rosahoeve, Waalweg 2
Zaaknummer: 3772-2019
Datum verzending: 5 maart 2019
“Lierderholthuis Vroeger Op” op 31 mei
Locatie: start- en eindpunt Dorpshuis Liederholthuis
Besluit: Zondagswet (art. 3 en 4 Zondagswet)
Zaaknummer: 1641-2019
Datum verzending: 6 maart 2019
Vergunningplichtige evenementen op grond
van artikel 2.25 van de APV (Algemene
Plaatselijke Verordening)
Treffers Weidefeest in Heeten van 12 t/m 14
april
Locatie: Stokvisweg 25
Besluit: evenementenvergunning (art. 2.25
APV), vergunning reclameborden (art. 2.10
APV), ontheffing geluid (art. 4.6 APV), ontheffing
Zondagswet (art. 3 Zondagswet), ontheffing
verstrekken zwakalcoholische dranken (art. 35
Drank- en Horecawet), loterijvergunning (art. 3 Wet
op de Kansspelen)
Zaaknummer: 2705-2019
Datum verzending: 5 maart 2019
Tijdelijke standplaatsvergunningen op grond
van artikel 5.18 van de APV (Algemene
Plaatselijke Verordening)
Innemen standplaats door P.v.d.Acampagneteam op 16 maart, 11 en 18 mei
Locatie: Raalte, hoek De Plas /Heerenstraat
Heino, hoek Marktstraat / Dorpstraat
Zaaknummer: 3923-2019
Datum verzending: 5 maart 2019

Loterijvergunning op grond van artikel 3
van de Wet op de Kansspelen
Loterij V.V. Heino op 6 juli
Zaaknummer: 3847-2019
Datum verzending: 1 maart 2019
Stookontheffingen voor paasvuur op grond
van artikel 5.34 van de APV en artikel 10.63
van de Wet milieubeheer
Paasvuur in Heeten 21 april, 1e Paasdag
Locatie vuur: Nabij Speelmansweg 20A
Zaaknummer: 3925-2019
Datum verzending: 05-03-2019
Paasvuur in Raalte 21 april, 1e Paasdag
Locatie vuur: Schuin tegenover Raarhoeksweg 49
Zaaknummer: 4012-2019
Datum verzending: 06-03-2019
Verklaring van geen bezwaar van
wegbeheerder op 4 mei
Voor: 67ste Ronde van Overijssel
Locatie: gebruik wegen Luttenberg
Zaaknummer: 3937-2019
Datum verzending: 6 maart 2019
Ontheffing voor 67ste Ronde van Overijssel
op grond van C11 van bijlage I van het RVV
1990 op 4 mei
Locatie: Blikweg tussen Hellendoornseweg en
Butzelaarstraat
Zaaknummer: 3937-2019
Datum verzending: 6 maart 2019
Bezwaar
Tegen de vergunningverlening kunt u binnen
zes weken na de bovenvermelde datum (datum
verzending vergunning aan aanvrager) een
bezwaarschrift indienen bij het College van
burgemeester en wethouders. Onder het kopje
“Contact” leest u meer over het indienen van een
bezwaarschrift.
De vergunningen liggen tijdens de bezwarentermijn
ter inzage in de informatiehoek in het
gemeentehuis. Voor informatie kunt u contact
opnemen met Team Vergunningen & Handhaving,
telefoon 0572-347799.

Verleende omgevingsvergunning met
uitgebreide voorbereidingsprocedure
RAALTE
Heetenseweg 3
activiteit bouw: verbouw woning en bouw
bijgebouwen
activiteit strijdigheid bestemmingsplan:
vergroten woning tot een inhoud van 961 m3 waar
maximaal 750 m3 is toegestaan;
bouw bijgebouwen met totale oppervlakte van 279
m2 waar maximaal 100 m² is toegestaan;
bouw van aangebouwde bijgebouwen en
overkappingen aan de woning van 79 m2 waar 50
m2 is toegestaan;
bouw terrasoverkapping met plat dak waar
dakhelling van ten minste 20 graden is vereist
(Z2018-9975 verzonden 1-3-2019)
Beroep
Tegen het besluit kunt u vanaf 14 maart 2019
gedurende zes weken beroep instellen bij de
rechtbank. Onder het kopje “Beroep bij de
rechtbank” leest u meer over het indienen van een
beroepschrift.

Een melding doorgeven over
de openbare ruimte?
Dit kan digitaal via de button
‘Geef uw melding door’ op www.raalte.nl.

contact

GEMEENTEPAGINA
Gemeente Raalte
Zwolsestraat 16, 8101 AC Raalte
Tijdens kantooruren telefonisch
bereikbaar op 0572 347 799
Mail info@raalte.nl
Website www.raalte.nl
Postadres Postbus 140
8100 AC Raalte

Sociaal loket
Vragen over Zorg, Welzijn,
Werk & Inkomen en Jeugd
Maandag 9.00 - 12.00 uur
Dinsdag gesloten
Woensdag 9.00 -12.00 uur
Donderdag gesloten
Vrijdag 9.00 -12.00 uur

Openingstijden balie
Deze balies zijn als volgt geopend
(vrije inloop):

Bouwen, Wonen en
Leefomgeving
Om een afspraak te maken over
bouwen, wonen en leefomgeving
belt u met 0572 347 799.

Burgerzaken
Maandag 
9.00 - 12.00 uur
Dinsdag 
14.00 - 19.00 uur
Woensdag 
9.00 - 17.00 uur
Donderdag 
14.00 - 17.00 uur
Vrijdag 
9.00 - 12.00 uur
Op dinsdagavond is de balie
burgerzaken van 17.00 uur tot 19.00
uur uitsluitend geopend voor rij- en
reisdocumenten, uittreksels en voor
een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG).

‘Op afspraak’ komen voor
producten Burgerzaken
Wij bieden ook de mogelijkheid voor
producten van Burgerzaken met ons
een afspraak te plannen via internet.
Kijkt u hiervoor op www.raalte.nl, en
klik bij ‘meteen naar’ op ‘Afspraak
maken’

informatie voor alle inwoners van de gemeente Raalte
Woensdag 23 januari 2019

Heeft u een klacht over de
gemeente?
Bent u ontevreden over de manier
waarop u door een medewerker
van de gemeente bent behandeld?
Dan kunt u een klacht indienen.
Dit moet u doen bij het college van
burgemeester en wethouders. Zij
kunnen u vragen om meer uitleg. U
legt dan uit waardoor u te maken
kreeg met de gemeente. Ook geeft u
precies aan wat er gebeurd is. U krijgt
de beslissing per post toegestuurd.
U kunt voor het indienen van de
klacht gebruik maken van het
klachtenformulier op de website,
maar u kunt uw klacht ook per brief
of telefoon indienen.
Bent u niet tevreden over de
klachtenbehandeling van de
gemeente? Leg uw klacht dan, met
de reactie van de gemeente voor aan
de Overijsselse Ombudsman:
www.overijsselseombudsman.nl.

Informatie bezwaar en beroep
Bezwaarschrift
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na de datum van verzending
van het besluit een bezwaarschrift
sturen naar het bij het besluit
vermelde bestuursorgaan.
Adres: Postbus 140, 8100 AC Raalte.
Een bezwaarschrift schorst de
werking van het besluit niet.
Belanghebbenden kunnen een
verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij:
Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle,
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Beroep bij de Rechtbank
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na aanvang van de
beroepstermijn een beroepschrift
sturen naar:
Rechtbank Overijssel, Team
Bestuursrecht,
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Een beroepschrift schorst de
werking van het besluit niet.
Belanghebbenden kunnen bij
de Voorzieningenrechter van de
rechtbank Overijssel, Team

Bestuursrecht een verzoek om
voorlopige voorziening indienen.
Beroep bij de Raad van State
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na de datum van verzending
van het besluit een beroepschrift
sturen naar:
Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State,
Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage.
Een beroepschrift schorst de
werking van het besluit niet.
Belanghebbenden kunnen bij
de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak een verzoek om
voorlopige voorziening indienen.

