Gemeenteagenda
Donderdag 7 maart
om 20.00 uur
Rond-de-tafelgesprekken
Vergaderzaal De Gunne,
gemeentehuis

Donderdag 7 maart
om 19.30 uur
Raadsvergadering
Raadszaal, gemeentehuis

informatie voor alle inwoners van de gemeente Raalte
Woensdag 6 maart 2019

collectes

agenda

GEMEENTEPAGINA

Jantje Beton
3 t/m 9 maart
Amnesty International
10 t/m 16 maart

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

BEKENDMAKINGEN
BESTUUR & RECHT

Uitschrijving basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Raalte heeft besloten om onderstaande
persoon uit te schrijven uit de basisregistratie
personen (BRP):
- De heer W.H. Weelink, geboren 26 juli 1966
Datum van uitschrijving: 31 januari 2019

- Mevrouw S. Schippers, geboren 28 oktober 1971
Datum van uitschrijving: 31 januari 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.
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 B. Bas, geboren 30 november 1973
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.

OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvragen omgevingsvergunning met
reguliere voorbereidingsprocedure
BROEKLAND
Broeklanderdijk 60
activiteit bouw: bouw vervangende schuur
(Z2019-2993 ontvangen 26-2-2019)
Nieuwe Deventerweg 40
activiteit bouw: vergroten woning
(Z2019-2994 ontvangen 22-2-2019)
HEETEN
Berghuisweg 19
activiteit het inwerking hebben van een inrichting:
Omgevingsbeperkte milieutoets i.v.m. uitbreiding
aantal vleesvarkens in bestaande stal
(Z2019-2625 ontvangen 18-2-2019)
LUTTENBERG
Sigmeyer 16
activiteit strijdigheid bestemmingsplan: bouw
woning gedeeltelijk buiten bouwblok
(Z2019-2995 ontvangen 24-2-2019)
RAALTE
Zwolsestraat 54
activiteit bouw: bouw dakkapel met nokverhoging
(Z2019-3243 ontvangen 26-2-2019)
De vergunningaanvragen kunt u op afspraak
(bel hiervoor met 0572-347 799) inzien bij het
KlantContactCentrum.
Verlengen beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning
RAALTE
Hogeweg 29
activiteit bouw: bouw dakkapel
(Z2019-0280 verlengd tot 17-4-2019)
Verleende omgevingsvergunning met
reguliere voorbereidingsprocedure
HEINO
Haarweg 18
activiteit bouw: bouw recreatiewoning
(Z2018-11491 verzonden 26-2-2019)
Raalterstraat 66
activiteit bouw: wijzigen gevels restaurant en bouw
prieel
activiteit strijdigheid bestemmingsplan:
overschrijden maximale goothoogte en afwijken van
voorgeschreven dakhelling
(Z2018-12052 verzonden 21-2-2019)
Twentseweg 126a
activiteit uitweg maken, hebben of veranderen:
aanleg extra inrit
(Z2019-0017 verzonden 25-2-2019)

Kruzebrink 27
activiteit bouw: vervangen carport door carport/
terrasoverkapping
activiteit strijdigheid bestemmingsplan: bouw
carport/terrasoverkapping gedeeltelijk buiten
woonbestemming
(Z2019-0575 verzonden 26-2-2019)

Besluit: onthefﬁng geluid (art. 4.6 APV)
Zaaknummer: 3000-2019
Datum verzending: 25 februari 2019

LIERDERHOLTHUIS
Bredenhorstweg 13
activiteit bouw: bouw schuur met carport
(Z2019-0516 verzonden 26-2-2019)

Evenement bij paasvuur in Heeten op 21 april
Locatie: Spekschateweg nabij 2
Besluit: evenementenvergunning (art. 2.25
APV), vergunning reclameborden (art. 2.10
APV), onthefﬁng geluid (art. 4.6 APV), onthefﬁng
Zondagswet (art. 3 en/of art. 4 Zondagswet),
onthefﬁng verstrekken zwak alcoholische dranken
(art. 35 Drank- en Horecawet).
Zaaknummer: 1766-2019
Datum verzending: 27 februari 2019

MARIENHEEM
Akkerwinde 12
activiteit bouw: bouw woning
(Z20198-12921 verzonden 26-2-2019)
Nijverdalseweg 53
activiteit strijdigheid bestemmingsplan: gebruik
tijdelijke unit tot 1 september 2019 (bijbehorend
bouwwerk) voor bewoning
(Z2019-1723 verzonden 21-2-2019)
Wildbaan 14
activiteit vellen houtopstand: kap esdoorn
(Z2019-1505 verzonden 28-2-2019)
NIEUW HEETEN
Keizersweg 1
activiteit strijdigheid bestemmingsplan: gebruik
tijdelijke unit voor bewoning tot 1 september 2019
(Z2019-1811 verzonden 20-2-2019)
RAALTE
van der Wijckstraat 61
activiteit bouw: verbouwen en vergroten woning
activiteit strijdigheid bestemmingsplan: maximale
oppervlakte en afstand tot perceelsgrens
(Z2019-2141 verzonden 25-2-2019)
Grotestraat 25
activiteit strijdigheid bestemmingplan: gebruik pand
als sportschool voor de periode van maximaal vijf
jaar. Het gebruik als sportschool is niet ten dienste
van de bestemming “Centrum”
(Z2019-1479 verzonden 26-2-2019)
Wijheseweg 58
activiteit strijdigheid bestemmingsplan: tijdelijk
plaatsen tuinhuisje en ger voor de periode tot
31 december 2022
(Z2019-2196 verzonden 26-2-2019)
Sportlaan t.h.v. Zwolsestraat 82
activiteit vellen houtopstand: kap 2 zomereiken
het kappen van 1 zomereik is geweigerd
(Z2019-2531 verzonden 28-2-2019)
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)
Spelletjesochtend tijdens Koningsdag in
Mariënheem op 27 april
Locatie: de Heemen 12

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

AMCA Meeting in Raalte op 24 en 25 mei
Locatie: Zwolsestraat 63 C
Besluit: evenementenvergunning (art. 2.25 APV),
onthefﬁng verstrekken zwak alcoholische dranken
(art. 35 Drank- en Horecawet).
Zaaknummer: 350-2019
Datum verzending: 27 februari 2019
Tijdelijke standplaatsvergunningen op grond
van artikel 5.18 van de APV (Algemene
Plaatselijke Verordening)
Innemen standplaats Byou op diverse data in
de maanden maart tot en met september
Locatie: hoek Grote Markt/ De Plas
Zaaknummer: 3423-2019
Datum verzending: 27 februari 2019
Stookonthefﬁngen voor paasvuur op grond
van artikel 5.34 van de APV en artikel 10.63
van de Wet milieubeheer
Paasvuur in Broekland op 21 april, 1e Paasdag
Locatie vuur: Pleegsterdijk nabij 17
Zaaknummer: 3222-2019
Datum verzending: 22 februari 2019
Paasvuur in Raalte op 21 april, 1e Paasdag
Locatie vuur: Steege nabij 6
Zaaknummer: 3186-2019
Datum verzending: 22 februari 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 0572347799.

GEMEENTEPAGINA

informatie voor alle inwoners van de gemeente Raalte
Woensdag 6 maart 2019

BEKENDMAKINGEN
RUIMTELIJKE ORDENING

De bronbestanden zijn beschikbaar op: www.raalte.
gemeentedocumenten.nl/plannen/NL.IMRO.0177.
BPW20180006/NL.IMRO.0177.BPW20180006ON01.

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Raalte maken bekend dat vanaf donderdag 7 maart
2019 tot en met woensdag 17 april 2019 het
ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, 30e
wijziging, omgeving Stokvisweg 1’ met bijbehorende
stukken ter inzage ligt.
De stukken zijn te raadplegen via:
- www.ruimtelijkeplannen.nl;
De link www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/
bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0177.
BPW20180006-ON01
Daarnaast zijn de analoge stukken in te zien in de
informatiehoek van het gemeentehuis, Zwolsestraat
16 in Raalte.

De agrarische bestemming op het perceel
Stokvisweg 1 te Heeten wordt omgezet naar een
woonbestemming. Alle aanwezige 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
verdwijnt derhalve van deze 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.

contact

Ontwerp-bestemmingsplan ‘Buitengebied
Raalte, 30e wijziging, omgeving Stokvisweg
1’, Raalte

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’

Procedure
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een
belanghebbende naar keuze schriftelijk (wat de
voorkeur heeft) of mondeling een zienswijze naar
voren brengen bij burgemeester en wethouders
van Raalte. Een schriftelijke zienswijze kan worden
gestuurd naar burgemeester en wethouders van
Raalte, Postbus 140, 8100 AC Raalte.
Een mondelinge zienswijze tegen het ontwerp
wijzigingsplan kan uitsluitend worden ingebracht via
het team Ruimte. Hiervoor kan een afspraak worden
gemaakt, telefoon (0572) 347 799.
In de zienswijze moet worden aangegeven op welke
onderdelen van het ontwerp wijzigingsplan de
zienswijze betrekking heeft.

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.

VERKEER & VERVOER
Verkeersmaatregelen

RAALTE
Hogeweg
In verband met de rommelmarkt in manege
de Hoogeweg geldt er op 10 maart 2019 van
08.00 tot 18.00 uur een parkeerverbod vanaf de
Wijheseweg tot aan de Tuinksdijk en het gedeelte
Stobbenbroekerweg tot aan nummer 1.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Team
Beheer en Onderhoud 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.

