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Gemeenteagenda
Donderdag 16 mei om 19.30 uur
Rond-de-tafelgesprekken
Bij Ne9en, Canadastraat 9 in
Heino

Donderdag 16 mei om 19.30 uur
Rond-de-tafelgesprekken
Het Oosterbroek, Heuvelweg 48
in Luttenberg
Maandag 20 mei om 19.30 uur
Agendacommissievergadering
Gemeentehuis (ingang Zwolsestraat)

Donderdag 23 mei om 19.30 uur
Raadsvergadering
Gemeentehuis (raadszaal)

collectes

agenda

AADSPLEIN

Longfonds
12 t/m 18 mei 2019

Wachttijd voorkomen
en zeker weten dat u
in het gemeentehuis
snel geholpen wordt?
Maak online een
afspraak via
www.raalte.nl

Prins Bernhard
Cultuurfonds
19 t/m 25 mei 2019

Donderdag 23 mei om 21.00 uur
Rond-de-tafelgesprekken
Gemeentehuis (De Gunne)

NIEUWS UIT DE RAAD
Rond-de-tafelgesprekken op 16 mei 2019
De rond-de-tafelgesprekken op 16
mei 2019 zijn op locatie:
- Het Oosterbroek, Heuvelweg 48 in
Luttenberg
- Bij Ne9en, Canadastraat 9 in Heino
De agenda’s voor deze gesprekken vind
je hieronder.
De rond-de-tafelgesprekken
De rond-de-tafelgesprekken zijn voor
inwoners dé gelegenheid om met
raadsleden in gesprek te gaan. Op deze
manier kun je jouw mening kenbaar
maken.
Wie zitten er bij de rond-detafelgesprekken?
Aan tafel zitten van elke fractie
maximaal één woordvoerder, een
voorzitter, een griffier, een wethouder
en een 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.

www.raalte.nl/meepraten
Waarover kun je meepraten?
Over onderwerpen die geagendeerd
worden en waarover de raad een besluit
moet nemen of waarover de raad
geïnformeerd wordt.
Over onderwerpen die niet staan
geagendeerd en die je graag onder de
aandacht wilt brengen.
Aanmelden om mee te praten
Op de dag van de rond-detafelgesprekken kun je tot 12.00 uur
aan de griffie doorgeven waarover je
mee wilt praten of kun je het onderwerp
doorgeven waarover je wilt praten.
Mail naar griffie@raalte.nl of bel 0572
347 770. Wil je alvast een document/
presentatie onder de aandacht brengen
van de raadsleden, mail dat dan naar
de griffie.
Ben je nieuwsgierig geworden?
Kom langs op 16 mei op locatie. De
rond-de-tafelgesprekken beginnen om
19.30 uur. Voor meer informatie: https://

Wat staat er in ieder geval op de
agenda bij Het Oosterbroek in
Luttenberg:
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 Dementievriendelijke gemeente
(informerend)
Het rond-de-tafelgesprek is de
aftrap voor het traject, dat we als
gemeentelijke organisatie willen
inzetten hoe we er met elkaar voor
kunnen zorgen dat we inwoners met
dementie (en hun mantelzorgers)
een veilige omgeving kunnen
bieden. Er wordt informatie gegeven
over dit onderwerp en er vindt
een gesprek plaats met een aantal

aan de straat neer te zetten.

• De afvalinzameling van maandag 10 juni vindt
plaats op zaterdag 8 juni. Let op, dit is de
zaterdag vóór tweede pinksterdag.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het
ROVA Klantcontactcentrum, telefoon (038) 427
37 77 of www.rova.nl/contact. Meer informatie
over de inzameldagen vindt u op www.rova.nl/
inzamelkalender en de gratis ROVA-app.

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt
ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom
de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur

Wat staat er in ieder geval op de
agenda bij Bij Ne9en in Heino:
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 Raadsvoorstel Herziening
bestemmingsplan Broekland,
uitbreidingsplan ’t Broeck
(hamerstuk)
Gezien de marktontwikkelingen
sluiten de gekozen woningtypen
van de stedenbouwkundige
hoofdopzet in 2008 niet meer aan
bij de vraag. Voorgesteld wordt het
bestemmingsplan zo aan te passen

RAADSPLEIN

Gewijzigde afvalinzameling met Pinksteren
Afvalinzameling aan huis
Op tweede pinksterdag (maandag 10 juni) worden
geen afval en grondstoffen ingezameld in de
gemeente Raalte. De containers worden op een
andere dag geleegd.

mensen met dementie en hun
mantelzorgers.
6 Terugkoppeling uit externe organen
7 Sluiting

Gewijzigde openingstijden
Het ROVA Klantcontactcentrum zijn op donderdag 30
mei (Hemelvaartsdag) en maandag 10 juni gesloten.

wiezijnwij

dat er meer flexibiliteit is en beter
kan worden ingespeeld op de vraag.
6 Raadsvoorstel Locatiekeuze
woningbouw Heino (ter bespreking)
Om aan de woningvraag van de
komende 10 jaar in Heino te kunnen
voldoen, is er behoefte aan nieuwe
woningbouwlocaties. De kopgroep
woningbouw Heino, bestaande
uit dorpsvertegenwoordigers en
ambtenaren van de gemeente, heeft
een advies uitgebracht op basis
van een breed participatietraject
met de inwoners van Heino. Dit
advies wordt voor besluitvorming
aangeboden met als doel
woningbouw mogelijk te maken
op een aantal inbreidingslocaties,
een uitleglocatie aan de Molenweg
en, te zijner tijd, nader onderzoek
te doen naar een landschappelijke
afronding van de bestaande wijk
Kiezebos.
7 Terugkoppeling uit externe organen
8 Sluiting

NIEUWS UIT DE RAAD
Agendacommissie
Op maandag 20 mei 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 agenda is op dit moment nog niet bekend, maar
wordt op 16 mei 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.

De vergadering is openbaar.

BEKENDMAKINGEN
BESTUUR & RECHT

Voornemen uitschrijving basisregistratie
personen (BRP)
Uit onderzoek van de gemeente Raalte is gebleken
dat onderstaande personen niet meer wonen op het
adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen
(BRP) staan ingeschreven.
Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd.
Het college van burgemeester en wethouders heeft
het voornemen de bijhouding van de persoonslijsten
van onderstaande personen op te schorten. Dit
betekent dat zij daardoor niet meer als ingezetenen

van de gemeente Raalte staan ingeschreven. Zij zijn
niet meer bereikbaar voor overheidsinstanties. Dit
kan onder andere gevolgen hebben voor uitkeringen,
aanvragen reisdocumenten, subsidies enz.
-

De heer F. Duţă, geboren 18-09-1976

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht
worden bovengenoemde personen in de gelegenheid
gesteld om informatie te geven over hun feitelijke
verblijfplaats. De termijn voor het naar voren
brengen van de zienswijze is twee weken en vangt
aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit

kan schriftelijk of mondeling gebeuren. Uw brief
kunt u richten aan het College van burgemeester en
wethouders van Raalte, Afdeling Domein Publiek,
Postbus 140, 8100 AC Raalte. Indien u gebruik
wilt maken van de mogelijkheid om uw zienswijze
mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van
tevoren telefonisch een afspraak te maken via
telefoonnummer: 0572-347799.
Na vier weken wordt over het voornemen een
definitief besluit genomen. Het formele besluit
tot uitschrijving zal tevens op deze wijze worden
gepubliceerd.

MILIEU

Kennisgeving melding artikel 8.41 van de
Wet milieubeheer:
op grond van het Activiteitenbesluit:
HEETEN
IJzerweg 22
nieuwbouw opslaghal voor opslag van fietsen
RAALTE
Botermakerstraat 3
verbouw kantoor tot appartementen met daarin 2 op
houtpellets gestookte kachels
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BEKENDMAKINGEN
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de
Wet milieubeheer:
op grond van het besluit mobiel puinbreken:
LUTTENBERG
Schanebroeksweg 12
breken van ongeveer 370 steenachtig materiaal
De meldingen kunt u tijdens openingsuren inzien bij
het domein Ruimte. Tegen de meldingen kunt u geen
bezwaar maken.

OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvragen omgevingsvergunning met
reguliere voorbereidingsprocedure

Zwolsestraat 82
activiteit bouw: vergroten woning
activiteit strijdigheid bestemmingsplan:
- bouw in de bestemming groen
- gezamenlijke oppervlakte aan bijhorende
bouwwerken en overkappingen
(Z2019-5773 verzonden 7-5-2019)
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.

HEETEN
Gieterijstraat 17 (voorlopig adres)
activiteit bouw: bouw woning
(Z2019-7028 ontvangen 6-5-2019)

OPENBARE ORDE & VEILIGHEID

HEINO
Rozendaelseweg in perceel tussen nr. 30 en
spoorlijn
activiteit bouw: plaatsen ooievaarsnest op paal
(Z2019-6930 ontvangen 2-5-2019)
L.J. Costerstraat 9
activiteit bouw: vergroten bedrijfshal
(Z2019-7020 ontvangen 3-5-2019)

Wandel3daagse Mariënheem van 27 tot en
met 29 mei
Locatie: start- en eindpunt bij De Schalm
Zaaknummer: 11242-2019
Datum verzending: 1 mei 2019

LAAG ZUTHEM
Langeslag 45a
activiteit bouw: vervangen was-/spoelplaats
(Z2019-7018 ontvangen 2-5-2019)
MARIENHEEM
Nijverdalseweg 29
activiteit bouw: plaatsen tijdelijke woonunit
(Z2019-7017 ontvangen 2-5-2019)
Linderteseweg 57
activiteit vellen houtopstand: kap 2 populieren
(Z2019-7022 ontvangen 3-5-2019)
RAALTE
Barkstraat 1 (voorlopig adres)
activiteit bouw: bouw bedrijfspand
(Z2019-7019 ontvangen 3-5-2019)
Jan van Arkelstraat 7
activiteit bouw: bouw dakopbouw en terras op
multifunctioneel gebouw in aanbouw
(Z2019-7135 ontvangen 7-5-2019)
De vergunningaanvragen kunt u op afspraak
(bel hiervoor met 0572-347 799) inzien bij het
KlantContactCentrum.
Verleende omgevingsvergunning met
reguliere voorbereidingsprocedure
HEINO
Grote Bisschop 34
activiteit bouw: bouw schuur
(Z2019-6003 verzonden 2-5-2019)
RAALTE
Lifgerusstraat 1a
activiteit aanleg uitweg: aanleg inrit
(Z2019-4424 verzonden 2-5-2019)
de Mars 11
activiteit aanleg uitweg: aanleg inrit
(Z2019-5318 verzonden 2-5-2019)
Jan van Arkelstraat 15-003
activiteit bouw: verbouw verzorgingstehuis
(Z2019-5827 verzonden 2-5-2019)
de Heerd 77
activiteit bouw: plaatsen woonwagen
activiteit strijdigheid bestemmingsplan: plaatsen
woonwagen gedeeltelijk buiten bouwvlak
(Z2019-5679 verzonden 2-5-2019)

Meldingsplichtige evenementen op grond
van artikel 2.25 van de APV (Algemene
Plaatselijke Verordening):

40-jarige jubileumfeesten Zwembad ‘t Siel in
Luttenberg op 11 en 12 mei
Locatie: Heuvelweg 38
Besluit: Ontheffing Zondagswet (art. 3 en/
of art. 4 Zondagswet), ontheffing verstrekken
zwakalcoholische dranken (art. 35 Drank- en
Horecawet).
Zaaknummer: 12287-2019
Datum verzending: 3 mei 2019
StöppelKidsRally met finish in Raalte op 1
juni
Locatie: de Plas
Besluit: vergunning reclameborden (art. 2.10 APV),
ontheffing geluid (art. 4.6 APV), ontheffing verbod
om voetgangersgebied in te rijden in centrum Raalte
(art. 87 en 62 RVV 1990)
Zaaknummer: 10141-2019
Datum verzending: 8 mei 2019
Vergunningplichtige evenementen op grond
van artikel 2.25 van de APV (Algemene
Plaatselijke Verordening):
Autorodeo in Luttenberg op 2 juni
Locatie: weiland bij Butzelaarstraat 67
Besluit: evenementenvergunning (art. 2.25
APV), vergunning reclameborden (art. 2.10
APV), ontheffing geluid (art. 4.6 APV), ontheffing
Zondagswet (art. 3 en 4 Zondagswet), ontheffing
verstrekken zwakalcoholische dranken (art. 35
Drank- en Horecawet
Zaaknummer: 5651-2019
Datum verzending: 2 mei 2019
Ontheffing verbod recreatief nachtverblijf
buiten kampeerterreinen op grond van art.
4.18 van de APV (Algemene Plaatselijke
Verordening):
Ontheffing overnachting tijdens
handbaltoernooi Klink-Nijland Kwiek van 21
op 22 september
Locatie: sportcentrum Tijenraan aan de Zwolsestraat
65 te Raalte
Zaaknummer: 10021-2019
Datum verzending: 8 mei 2019
Verklaring van geen bezwaar van
wegbeheerder voor racefietstochten SaMo
op 7 juli
Locatie: gebruik wegen omgeving Mariënheem –

Raalte – Nieuw Heeten - Heeten
Zaaknummer: 13138-2019
Datum verzending: 7 mei 2019

Bestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, 32e
wijziging, omgeving Speelmansweg 26’,
Raalte

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.

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Raalte hebben op 16 april 2019 het
bestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, 32e
wijziging, omgeving Speelmansweg 26’ ongewijzigd
vastgesteld.

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 0572347799.

RUIMTELIJKE ORDENING

Bestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, 30e
wijziging, omgeving Stokvisweg 1’, Raalte
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Raalte hebben op 7 mei 2019 het bestemmingsplan
‘Buitengebied Raalte, 30e wijziging, omgeving
Stokvisweg 1’ ongewijzigd vastgesteld.
Het wijzigingsplan met bijbehorende stukken liggen
vanaf donderdag 16 mei tot en met donderdag
27 juni 2019 in de informatiehoek van het
gemeentehuis, Zwolsestraat 16 in Raalte ter inzage.
Het wijzigingsplan en het besluit zijn tevens
elektronisch raadpleegbaar via
- www.ruimtelijkeplannen.nl; de link http://
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/
bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0177.
BPW20180006-VG01
- De bronbestanden zijn beschikbaar op: http://
raalte.gemeentedocumenten.nl/plannen/
NL.IMRO.0177.BPW20180006/NL.IMRO.0177.
BPW20180006-VG01.
Het wijzigingsplan voorziet in wijziging van
het voormalig agrarisch perceel Stokvisweg
1 te Heeten van Agrarisch naar Wonen. Alle
voormalige agrarische bebouwing wordt gesloopt
ten behoeve van een vervangende woning. Het
karakteristieke boerderijtje is in zeer slechte staat
en kan niet gerenoveerd worden. De aanduiding
‘karakteristiek’ is derhalve geschrapt van de
locatie. Het geldende bestemmingsplan bevat een
wijzigingsbevoegdheid (art. 3.7.4) op grond waarvan
burgemeester en wethouders, onder voorwaarden,
medewerking kunnen verlenen aan vervolgfuncties.
Het voorliggend wijzigingsplan voorziet in deze
ontwikkeling.
Procedure
Vanaf vrijdag 9 mei tot en met donderdag 27
juni 2019 kan tegen het besluit tot vaststelling
van het wijzigingsplan beroep worden ingesteld
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag,
door belanghebbenden die kunnen aantonen dat
zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een
zienswijze bij het college in te dienen.
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan
treedt met ingang van de dag na die waarop de
beroepstermijn afloopt in werking. Indien gedurende
de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot
vaststelling van het wijzigingsplan bij de Voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om
voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking
van de besluiten opgeschort totdat op het verzoek
is beslist.

Het wijzigingsplan met bijbehorende stukken liggen
vanaf donderdag 16 mei tot en met donderdag
27 juni 2019 in de informatiehoek van het
gemeentehuis, Zwolsestraat 16 in Raalte ter inzage.
Het wijzigingsplan en het besluit zijn tevens
elektronisch raadpleegbaar via
www.ruimtelijkeplannen.nl; de link http://
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/
bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0177.
BPW20180008-VG01
De bronbestanden zijn beschikbaar op: http://raalte.
gemeentedocumenten.nl/plannen/NL.IMRO.0177.
BPW20180008/NL.IMRO.0177.BPW20180008VG01.
Het wijzigingsplan voorziet in wijziging van
het voormalig agrarisch perceel Speelmansweg
26 te Heeten van Agrarisch naar Wonen. De
bestaande schuren worden uitsluitend nog gebruikt
voor hobbymatig gebruik, zoals het opslaan van
materialen en enkele machines. Het geldende
bestemmingsplan bevat een wijzigingsbevoegdheid
(art. 3.7.4) op grond waarvan burgemeester en
wethouders, onder voorwaarden, medewerking
kunnen verlenen aan vervolgfuncties. Het
voorliggend wijzigingsplan voorziet in deze
ontwikkeling.
Procedure
Vanaf vrijdag 9 mei tot en met donderdag 27
juni 2019 kan tegen het besluit tot vaststelling
van het wijzigingsplan beroep worden ingesteld
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag,
door belanghebbenden die kunnen aantonen dat
zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een
zienswijze bij het college in te dienen.
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan
treedt met ingang van de dag na die waarop de
beroepstermijn afloopt in werking. Indien gedurende
de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot
vaststelling van het wijzigingsplan bij de Voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om
voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking
van de besluiten opgeschort totdat op het verzoek
is beslist.
Bestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte,
31e wijziging, omgeving Zwolseweg 65,
67 en 71’ en besluit hogere grenswaarde
verkeerslawaai, Raalte
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Raalte hebben op 8 mei 2019 het bestemmingsplan
‘Buitengebied Raalte, 31e wijziging, omgeving
Zwolseweg 65, 67 en 71’ ongewijzigd vastgesteld.
Voor het bestemmingsplan is met het oog op
wegverkeerslawaai een beschikking inzake hogere
grenswaarden, als bedoeld in de Wet geluidhinder,
noodzakelijk. Het college van burgemeester
en wethouders heeft besloten om een hogere
grenswaarde vast te stellen.
Het wijzigingsplan met bijbehorende stukken en het
besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder
liggen vanaf donderdag 16 mei tot en met
donderdag 27 juni 2019 in de informatiehoek van
het gemeentehuis, Zwolsestraat 16 in Raalte ter
inzage.
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Procedure
Vanaf vrijdag 9 mei tot en met donderdag 27
juni 2019 kan tegen het besluit tot vaststelling
van het wijzigingsplan en het besluit inzake
een hogere grenswaarde, als bedoeld in de Wet
geluidhinder, beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag, door belanghebbenden die
kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest een zienswijze bij het college in te dienen.

Het wijzigingsplan voorziet in de bouw van
een vervangende woning buiten de bestaande
funderingen op het perceel Zwolseweg 71 te
Heino. Deze woning ligt samen met de woningen
Zwolseweg 65 en 67 in één bouwvlak met de
bestemming Wonen. Uit het akoestisch onderzoek
blijkt dat de geluidbelasting, vanwege het
wegverkeerslawaai vanuit rijksweg N35 hoger is
dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB(A). Met
toepassing van artikel 83 van de Wet geluidhinder is
een hogere waarde vastgesteld.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan
en het besluit inzake hogere grenswaarde
treden met ingang van de dag na die waarop de
beroepstermijn afloopt in werking. Indien gedurende
de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot
vaststelling van het wijzigingsplan en/of het besluit
inzake hogere grenswaarde bij de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om
voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking
van de besluiten opgeschort totdat op het verzoek
is beslist.

contact

Het wijzigingsplan en het besluit zijn tevens
elektronisch raadpleegbaar via
- www.ruimtelijkeplannen.nl; de link http://
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/
bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0177.
BPW20180007-VG01
- De bronbestanden zijn beschikbaar op: http://
raalte.gemeentedocumenten.nl/plannen/
NL.IMRO.0177.BPW20180007/NL.IMRO.0177.
BPW20180007-VG01.

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’

VERKEER & VERVOER
Verkeersmaatregelen

RAALTE
Hogeweg
In verband met de outdoor Paarden en Ponyconcours
bij manege Hogeweg is er een wegafzetting op
een gedeelte van de Hogeweg gelegen tussen
Stobbenbroekerweg tot aan Tuïnksdijk vanaf:
zaterdag 18 mei van 07.00 uur tot 19.00 uur en
zondag 19 mei van 07.00 uur tot 19.00 uur

BROEKLAND
Pereland
In verband met het woonrijp maken is de Pereland in
Broekland afgesloten van:
maandag 20 mei 07:00 uur tot en met vrijdag 7 juni
17:00 uur afgesloten voor alle verkeer.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Jaco
Zuidema telefoon 0572-347799
Een overzicht van alle verkeersmaatregelen kunt u
vinden op www.Bereikbaar.Overijssel.nl.

Voor informatie kunt u contact opnemen met
Domein Beheer telefoon 0572 347 799.
HEINO
Markt
In verband met de afsluiting van de
Wandelvierdaagse in Heino wordt op 23 mei van:
16.00 – 23.00 uur het parkeer gedeelte van het
Marktplein afgesloten.

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.

