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Gemeenteagenda
Maandag 17 juni om 19.00 uur
Agendacommissie
’t Trefpunt, Dorpsstraat 16 in Heeten

Donderdag 20 juni om 19.30 uur
Rond-de-tafelgesprek
Gemeentehuis (vergaderzaal ‘De
Gunne’)

Donderdag 20 juni om 19.30 uur
Rond-de-tafelgesprek
Gemeentehuis (vergaderzaal
‘Schoonheten’)

collectes

wiezijnwij

IN

Rode Kruis
16 t/m 22 juni

Gevonden of verloren
voorwerpen?
Kijk op www.raalte.nl

NIEUWS UIT DE RAAD
NIEUWS UIT DE RAAD Rond-de-tafelgesprekken 20 juni 2019
S UIT DE RAAD
3 Vaststellen agenda
het voor zowel initiatiefnemers en
Ben je nieuwsgierig geworden?
Meepraten inwoners gemeente
Agendacommissie
Op maandag 17 juni 2019
vindt een vergadering van
de agendacommissie van
de gemeenteraad plaats. De
vergadering begint om 19.00 uur
en wordt gehouden in ’t Trefpunt,
Dorpsstraat 16 in Heeten. De
vergadering is openbaar.
De agenda is op dit moment nog
niet bekend, maar wordt op 13
juni 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.

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

Raalte met de rond-detafelgesprekken op 20 juni 2019
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.
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.

Kom langs op donderdag 20 juni
2019 in het gemeentehuis, ingang
Zwolsestraat (bij de raadzaal). De rondde-tafelgesprekken beginnen om 19.30
uur. Voor meer informatie: https://www.
raalte.nl/meepraten
Rond-de-tafelgesprek naluisteren
Vier werkdagen na het gesprek kun
je deze naluisteren via: http://raalte.
notubiz.nl
Wat staat er in ieder geval op de
agenda:
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 Raadsvoorstel richtlijnen
zonneparken (ter bespreking)
Er komen steeds meer vragen en
initiatiefnemers bij de gemeente
voor de aanleg van zonneparken in
het buitengebied. Op korte termijn
is er geen zicht op dat de gemeente,
zonder zonneparken in het
buitengebied, aan de doelstelling
om in 2050 als gemeente Raalte
energieneutraal te zijn gaat
voldoen. Met de vaststelling van
de richtlijnen voor zonneparken in
het buitengebied wordt een kader
gegeven waaraan initiatieven voor
zonneparken in het buitengebied
moeten voldoen. Hierdoor wordt

omwonenden duidelijk aan welke
voorwaarden een zonnepark moet
voldoen en welke procedures en
stappen er nodig zijn.
De basisuitgangspunten voor een
zonnepark in het buitengebied zijn:
- Het zonnepark komt tot stand in
dialoog met de omgeving;
- De omvang en inpassing van het
zonnepark zijn passend bij de
omgeving;
- Een aanzienlijk deel van de
productie van het zonnepark
komt in eigendom van de lokale
omgeving (minimaal 50%);
- Het zonnepark heeft lokale
maatschappelijke meerwaarde.
6 Concept startnotitie Regionale
Energie Strategie (ter bespreking)
Eén van de onderdelen uit het
(ontwerp) klimaatakkoord is
de afspraak om een Regionale
Energiestrategie (RES) op te
stellen. Zo ook voor de regio
West-Overijssel. Dit met het doel
om in 2030 49% CO2 reductie
te realiseren. Voor de opstelling
daarvan is een startnotitie
opgesteld.
De gemeenteraad kan zijn wensen
en bedenkingen hierover geven.
Na vaststelling van de startnotitie
wordt een regionale energie
strategie ontwikkeld die daarna ter
vaststelling aan de gemeenteraad
wordt aangeboden.
7 Terugkoppeling uit externe organen
8 Sluiting
Vergaderzaal Schoonheten:
1 Opening
2 Mededelingen

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 toepassen WVG in
Luttenberg (ter bespreking)
De komende jaren is er behoefte
aan een nieuwe woningbouwlocatie
in Luttenberg om aan de
woningvraag te kunnen voldoen.
Om ruimte te kunnen geven aan
de gewenste ontwikkelingen in
Luttenberg en de beschikking te
hebben over voldoende kavels,
welke kunnen worden uitgegeven
voor particulier opdrachtgeverschap,
is het voorstel om de Wet
voorkeursrecht gemeenten toe te
passen op 3 (uitbreidings-) locaties
in Luttenberg die als kansrijk zijn
beoordeeld om in aanmerking
te komen voor woningbouw. De
deﬁnitieve locatiekeuze vindt later
dit jaar plaats.
6 Vervanging warmte- en
koudevoorziening gemeentehuis (ter
bespreking)
De gemeenteraad heeft via een
motie gevraagd, om voordat een
deﬁnitieve beslissing genomen
wordt, hierover van gedachten te
wisselen en de gemaakte varianten
en afwegingen inzichtelijk te
maken over vervanging van de
warmte- en koudevoorziening in het
gemeentehuis.
7 Terugkoppeling uit externe organen
8 Sluiting

BEKENDMAKINGEN
BESTUUR & RECHT

Uitschrijving basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Raalte heeft besloten om onderstaande
personen uit te schrijven uit de basisregistratie
personen (BRP):
-

De heer F. Duᶵӑ, geboren 18 september 1976
Datum van uitschrijving: 3 mei 2019

Uitschrijving BRP
Volgens artikel 2.22, eerste lid, van de Wet
basisregistratie personen (Wet BRP), heeft het
college bovenvermeld besluit genomen en zijn
de gegevens met betrekking tot de verblijfplaats
gewijzigd in: vertrokken naar “Onbekend” en
ingeschreven in de registers van de RNI (Registratie
Niet-Ingezetenen).

Bezwaar
Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u
hiertegen een bezwaarschrift indienen.
U stuurt uw bezwaarschrift aan:
Het college van burgemeester en wethouders
Postbus 140
8100 AC Raalte
In uw bezwaarschrift zet u in ieder geval:
a. uw naam, adres, postcode en woonplaats
b. de datum waarop uw bezwaarschrift is
geschreven
c. het kenmerk en een omschrijving van het besluit
waartegen uw bezwaarschrift is gericht
d. de argumenten van uw bezwaar
Vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen!
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift binnen
6 weken na de verzenddatum verstuurt? Anders
kunnen wij besluiten uw bezwaarschrift niet meer in
behandeling te nemen.

MILIEU

Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet
milieubeheer:
op grond van het Activiteitenbesluit:
BROEKLAND
van Dongenstraat 42
plaatsen nieuwe gasﬂeshokken
LAAG ZUTHEM
Hagenweg 21
uitbreiden bedrijfsruimte
MARIENHEEM
Wissinkweg 33
nieuwbouw werktuigenberging
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
BROEKLAND
Nijboershof 12 (voorlopig adres)
activiteit bouw: bouw helft van dubbele woning
(Z2019-8396 ontvangen 3-6-2019)
Nijboershof 14 (voorlopig adres)
activiteit bouw: bouw helft van dubbele woning
Z2019-8397 ontvangen 3-6-2019)
HEETEN
Stokvisweg 9
activiteit bouw: plaatsen hekwerk
(Z2019-8186 ontvangen 27-5-2019)
Johannalaan 27
activiteit aanleggen of veranderen uitweg: verbreden
uitrit
(Z2019-8395 ontvangen 2-6-2019)
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HEINO
de Horst 1
activiteit afwijken bestemmingsplan: gebruik
bouwwerk in strijd met bestemmingsplan (verlengen
voor 5 jaren)
(Z2019-8253 ontvangen 28-5-2019)
NIEUW HEETEN
Okkenbroekstraat 32a
activiteit bouw: plaatsen zonnepanelen op stal
(Z2019-8187 ontvangen 27-5-2019)
RAALTE
Zwolsestraat 66
activiteit bouw: verbouw woning en schuur
(Z2019-8188 ontvangen 27-5-2019)
Zwolsestraat 16
activiteit bouw: plaatsen geluiddempende omheining
en hekwerken voor vier maanden
(Z2019-8393 ontvangen 29-5-2019)
Averbergen 3 (voorlopig adres)
activiteit bouw: bouw woning
(Z2019-8394 ontvangen 29-5-2019)
De vergunningaanvragen kunt u op afspraak
(bel hiervoor met 0572-347 799) inzien bij het
KlantContactCentrum.
Verlengen beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning
HEINO
L.J. Costerstraat 39
activiteit afwijken bestemmingsplan: wijzigen
gebruik bedrijfshal ten behoeve van
autoschade herstelbedrijf
(Z2019-5989 verlengd tot 19-7-2019)

contact

RAALTE
Jan van Arkelstraat 15-003
activiteit bouw: verbouw verzorgingstehuis
(Z2019-5827 verlengd tot 17-7-2019)

Verleende omgevingsvergunning met
reguliere voorbereidingsprocedure

Zaaknummer: 14934-2019
Datum verzending: 4 juni 2019

HEETEN
Meilerstraat 22
activiteit bouw: bouw helft van dubbele woning
(Z2019-6725 verzonden 4-6-2019)
Meilerstraat 24
activiteit bouw: bouw helft van dubbele woning
(Z2019-6724 verzonden 4-6-2019)

Jaarmarkt Plataan in Heino op 15 juni
Locatie: Plataan
Zaaknummer: 16741-2019
Datum verzending: 5 juni 2019
Tijdelijke standplaatsvergunningen op grond
van artikel 5.18 van de APV (Algemene
Plaatselijke Verordening):

HEINO
Van Laarstraat 9
activiteit bouw: bouw dakopbouw
activiteit strijdigheid bestemmingsplan: bouw
dakopbouw met goothoogte van 7,4 meter waar een
goothoogte van 6,5 meter is toegestaan.
(Z2019-6726 verzonden 3-6-2019)

Innemen standplaats door
Huurdersvereniging Salland op 22 en 29 juni
en op 5 juli
Locatie: centrum Heino, Luttenberg en Heeten
Zaaknummer: 16122-2019
Datum verzending: 3 juni 2019

RAALTE
Grote Markt 52
activiteit bouw: plaatsen handelsreclame
(Z2019-8047 verzonden 3-6-2019)

Innemen standplaats door Scouting Raalte op
15 juni
Locatie: Marktstraat tussen Kulturhus en MS Mode
Zaaknummer: 16629-2019
Datum verzending: 5 juni 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.

Verklaring van geen bezwaar van
wegbeheerder op 10 juni
Voor: Fiets Toer Club CC ’75, Nijverdal
Locatie: gebruik wegen omgeving Luttenberg,
Achtermateweg
Zaaknummer: 13701-2019
Datum verzending: 3 juni 2019

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

Sallandse Bottermarkten Raalte op 3, 10, 17,
24, 31 juli en 7, 14, 21 en 28 augustus
Locatie: op en nabij Doktersweggetje Raalte
Besluit: vergunning reclameborden (art. 2.10 APV),

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’

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

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.

opnemen met Domein Samenleving, telefoon 0572347799.

VERKEER & VERVOER
Verkeersmaatregelen

HEINO
Plataan
In verband met de jaarmarkt in Heino is op 15 juni
De Plataan (ter hoogte van de Paalweg) vanaf 07.00
uur afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers.
RAALTE
Voorhof
In verband met het evenement Legends of Rock
Tributefestival XXL op 21 en 22 juni op het weiland
aan de Voorhof tegenover het Hoftheater, wordt:
* van 15 t/m 29 juni de Voorhof vanaf de
Beethovenlaan afgesloten voor doorgaand verkeer
en voetgangers,
* op 21 en 22 juni eenrichtingsverkeer ingesteld
op de Beethovenlaan tussen de Harinkdijk en de
Voorhof (rijrichting naar Voorhof).
RAALTE
Heesweg
In verband met reconstructiewerkzaamheden is de
Heesweg in Raalte tussen de Amperestraat en de
Barkstraat afgesloten voor doorgaand rijverkeer van:
maandag 17 juni a.s. 7:00 uur tot dinsdag 18 juni
a.s. 17:00 uur.
Voor informatie kunt u contact opnemen met
Domein Beheer telefoon (0572) 34 77 99.
Een overzicht van alle verkeersmaatregelen kunt u
vinden op www.bereikbaar.overijssel.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.

