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Gemeente Raalte volgt oproep van het kabinet
Het RIVM adviseert extra maatregelen
om de verspreiding van het coronavirus in
Nederland tegen te gaan. De maatregelen
zijn erop gericht dat mensen minder
contact met elkaar hebben en dat mensen
met klachten thuisblijven. De maatregelen
duren vooralsnog tot en met 6 april 2020.

de gemeente is om de dienstverlening
zoveel als mogelijk door te laten gaan.
Stel uw bezoek zoveel mogelijk uit
Behoort u tot een risicogroep en kan uw
bezoek niet worden uitgesteld? Neem dan
telefonisch contact met ons op via
0572 347 799.

Dienstverlening komt niet in gevaar
De ambtelijke organisatie werkt op
het gemeentehuis met een minimale
bezetting. Hiermee komen we tegemoet
aan de oproep van het kabinet om zo veel
mogelijk thuis te werken. Het streven van

Vragen over het coronavirus
Heeft u vragen over het coronavirus, dan
kunt u terecht op de websites van de
GGD en het RIVM. Op www.raalte.nl/
faq-coronavirus vindt u een overzicht met
meest gestelde vragen aan de gemeente.

Gemeentehuis alleen op afspraak geopend
vanwege coronavirus
Vanaf maandag 16 maart is het gemeentehuis
alleen op afspraak geopend. U kunt online een
afspraak maken op www.raalte.nl/afspraken. Dit
geldt alleen voor Burgerzaken. Het Sociaal Loket
en Omgevingsloket zijn telefonisch bereikbaar. De
gemeentewerf is gesloten voor publiek. U kunt ons
bereiken op het algemene nummer 0572 347 799.
Hiermee volgen we het advies van de RIVM om de
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

BEKENDMAKINGEN
BESTUUR & RECHT

activiteit gebruiksvergunning: brandveilig gebruik
van 2 logiesgebouwen
(12666-2020 ontvangen 3-3-2020)

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.

RAALTE
Hoenlo 25 (voorlopig adres)
activiteit bouw: bouw helft van dubbele woning
(13251-2020 ontvangen 5-3-2020)
Hoenlo 27 (voorlopig adres)
activiteit bouw: bouw helft van dubbele woning
(13312-2020 ontvangen 5-3-2020)
Hoenlo 33 (voorlopig adres)
activiteit bouw: bouw woning
(13336-2020 ontvangen 6-3-2020)
Oude Twentseweg 49
activiteit bouw: vergroten woning
(13508-2020 ontvangen 9-3-2020)
Monumentstraat 57
activiteit bouw: bouw vervangende garage
(13574-2020 ontvangen 9-3-2020)
Gieteling 38
activiteit bouw: bouw overkapping
(13779-2020 ontvangen 10-3-2020)
Kemphaan 28 en 30
activiteit bouw: verbreden uitritten
(13800-2020 ontvangen 10-3-2020)

Voornemen uitschrijving basisregistratie
personen (BRP)

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 E. Feller, geboren 22 september 1971
De heer H. Homsi, geboren 26 oktober 1954
Mevrouw J.M.H.P. Loman-Oonk,
geboren 3 september 1948
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
HEETEN
Overmeenweg 16
activiteit bouw: verbouw rundveestal
(13489-2020 ontvangen 6-3-2020)
HEINO
van der Capellenweg 17a
activiteit vellen houtopstand: kap 3 Italiaanse
populieren
(13368-2020 ontvangen 4-3-2020)
LAAG ZUTHEM
den Alerdinckweg 2a

De vergunningaanvragen kunt u op afspraak
inzien, bel hiervoor met een medewerker van het
Omgevingsloket via telefoonnummer 0572-347799.
Verleende omgevingsvergunningen met
reguliere voorbereidingsprocedure
HEETEN
Weseperweg 49-49a
activiteit bouw: vergroten werktuigenberging
activiteit strijdigheid bestemmingsplan:
overschrijden maximale oppervlakte voor overige
bedrijfsgebouwen met 146 m2
(102332-2019 verzonden 6-3-2020)
HEINO
de Haarstraat 16
activiteit houtopstand vellen: kap 2 zuilhaagbeuken
(11871-2020 verzonden 5-3-2020)
Stationsweg 29
activiteit bouw: bouw bijgebouw
activiteit strijdigheid bestemmingsplan: bouw
bijgebouw in zone van 15 meter van de weg
(101540-2019 verzonden 4-3-2020)
van der Capellenweg 17a
activiteit vellen houtopstand: kap 1 italiaanse
populier, het gaat om een spoedkap
(13368-2020 verzonden 12-3-2020)
LUTTENBERG
Looweg 7
activiteit bouw: verbouwen en vergroten woning
(9004-2020 verzonden 6-3-2020)

RAALTE
Praamstraat 15
activiteit bouw: wijzigen gevel en inpandige indeling
(6955-2020 verzonden 5-3-2020)
Hoenlo 17
activiteit bouw: bouw linkerhelft van dubbele woning
activiteit strijdigheid bestemmingsplan: dakhelling
van zijdakvlak in strijd met bestemmingsplan dat
bepaalt dat deze 39° dient te bedragen.
(9355-2020 verzonden 6-3-2020)
Hoenlo 19
activiteit bouw: bouw rechterhelft van dubbele
woning
activiteit strijdigheid bestemmingsplan: dakhelling
zijdakvlak in strijd met bestemmingsplan dat
bepaalt dat deze 39° dient te bedragen, goothoogte
en dakhelling van de entreepartij in strijd met
bestemmingsplan dat bepaalt dat goothoogte
maximaal 6 meter mag bedragen en hoofdgebouw
voorzien moet zijn van een kap
(9388-2020 verzonden 9-3-2020)
Bernhard van Galenstraat 24
activiteit bouw: bouw vervangende woning
activiteit strijdigheid bestemmingsplan: bouw
bijgebouw op 2 meter voor voorgevel van woning
(1054-2020 verzonden 9-3-2020)
Schubertstraat 11
activiteit bouw: bouw woning
activiteit strijdigheid bestemmingsplan: goothoogte
en dakhelling van trappenhuis
(7525-2020 verzonden 10-3-2020)
Hogeweg 1
activiteit bouw: vergroten woning
(105872-2019 verzonden 11-3-2020)
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.
Ontwerp omgevingsvergunning met
uitgebreide voorbereidingsprocedure
LUTTENBERG
Blikweg 2
activiteit bouw: vergroten sportschool
(106961-2019)
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van 19 maart 2020
gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis
te Raalte. Voor het inzien kunt u een afspraak maken
met een medewerker van het Omgevingsloket via
telefoonnummer 0572-347799.
Tijdens de periode van ter inzagelegging kunt
u schriftelijk zienswijzen inbrengen. Zij moeten
worden gericht aan het college van burgemeester
en wethouders van Raalte, Postbus 140, 8100

AC Raalte. In deze periode kunt u ook mondeling
zienswijzen inbrengen. Hiervoor moet u telefonisch
een afspraak maken.
Wij maken u er op attent dat u slechts beroep tegen
het uiteindelijke besluit kunt indienen als u ook een
zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit
en u belanghebbende bent.
Verleende omgevingsvergunning met
uitgebreide voorbereidingsprocedure
BROEKLAND
Horstweg 20-22
activiteit bouw: realiseren zonnepark
met bijbehorende voorzieningen met een
instandhoudingstermijn van 25 jaren
activiteit strijdigheid bestemmingsplan: realiseren
zonnepark met bijbehorende voorzieningen met
een instandhouding van 25 jaar op gronden die
uitsluitend bestemd zijn voor uitoefening van
agrarisch bedrijf, water, openheid en reliëf;
activiteit uitvoeren van werk: afgraven en ophogen
gronden, dempen sloot en aanleggen beplanting
(885-2020)
RAALTE
Raarhoeksweg 49a
activiteit bouw: bouw bijgebouw van 50m² behorend
bij 2e bedrijfswoning
activiteit uitvoeren werk: rooien bomen en
opgaande beplanting t.b.v. toegangsweg voor 2e
bedrijfswoning
activiteit strijdigheid bestemmingsplan: gebruik
bijeenkomstgebouw als 2e bedrijfswoning, bouw
bijgebouw buiten bouwvlak met goothoogte van 3,3
meter, gebruik bijgebouw als bijgebouw ten dienste
van 2e bedrijfswoning en aanleg en gebruik verharde
toegangsweg in bestemming groen
(Z2019-6723)
Wijheseweg t.h.v. afslag Hogeweg
activiteit bouw: realiseren zonnepanelenpark met
instandhoudingstermijn van 25 jaar
activiteit strijdigheid bestemmingsplan: realiseren
zonnepanelenpark met bijbehorende voorzieningen
in strijd met planregels waarin is aangegeven dat de
gronden uitsluitend zijn bestemd voor uitoefening
van agrarisch bedrijf met een instandhoudingstermijn
van 25 jaar
(Z2020-12045)
Beroep
Tegen het besluit kunt u vanaf 19 maart 2020
gedurende zes weken beroep instellen bij de
rechtbank. Onder het kopje “Beroep bij de
rechtbank” leest u meer over het indienen van een
beroepschrift.
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APV), ontheffing geluid (art. 4.6 APV), ontheffing
verstrekken zwakalcoholische dranken (art. 35
Drank- en Horecawet)
Zaaknummer: 11378-2020
Datum verzending: 12 maart 2020

Meldingsplichtige evenementen op grond
van artikel 2.25 van de APV (Algemene
Plaatselijke Verordening)
Vrijheidsrally in Raalte op 18 april
Locatie: start en finish Munstersestraat
Zaaknummer: 8644-2020
Datum verzending: 10 maart 2020

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.
Voor informatie over de vergunningen tijdens de
bezwarentermijn kunt u contact opnemen met
Domein Samenleving, telefoon (0572) 347 799.

Koningsdag in Raalte op 27 april
Locatie: Domineeskamp
Besluit: <<vergunning reclameborden (art. 2.10
APV), ontheffing geluid (art. 4.6 APV)
Zaaknummer: 10070-2020
Datum verzending: 10 maart 2020
Vergunningplichtige evenementen op grond
van artikel 2.25 van de APV (Algemene
Plaatselijke Verordening)

VERKEER & VERVOER
Verkeersmaatregelen

Opening bevrijdingsfeest in Raalte op 11 april
Locatie: de Plas/Munstersestraat
Besluit: evenementenvergunning (art. 2.25 APV),
vergunning reclame (art. 2.10 APV), ontheffing
geluid (art. 4.6 APV)
Zaaknummer: 8644-2020
Datum verzending: 10 maart 2020

contact

Orange Pop in Nieuw Heeten op 27 april
Locatie: Dorpsplein/Ambachtsstraat/Scholtensstraat
Besluit: evenementenvergunning (art. 2.25
APV), vergunning reclameborden (art. 2.10

BROEKLAND
Oerland-Pereland
In verband met de Kôle Kermse in Broekland gelden
van vrijdag 20 maart 16.00 uur tot maandag 23
maart 09.00 uur de volgende verkeersmaatregelen:
* Het Oerland (naar de Parabool) en Pereland (bij
Bruggeman/Nijenkamp) zijn afgesloten voor
het doorgaand verkeer. Bestemmingsverkeer is
uitgezonderd.

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’

* Het Pereland is vanaf de Horstweg afgesloten.
* Aan de Horstweg geldt een stopverbod op het
gedeelte tussen de Van Dongenstraat en de
Pleegsterdijk.
Voor informatie kunt u contact opnemen met
Domein Beheer telefoon (0572) 34 77 99.
RAALTE
Wheemestraat en Dumbarstraat
In verband met de onderhoudswerkzaamheden in de
wijk Westdorp te Raalte worden de volgende straten
gefaseerd afgesloten voor doorgaand verkeer op
werkdagen tussen 7:00 uur en 16:30 uur.
- Wheemestraat t.p.v. nummer 2 t/m 10 afgesloten
van maandag 23 maart tot en met vrijdag 3 april
2020
-D
 umbarstraat t.p.v. nummer 25 t/m 43 afgesloten
van maandag 23 maart tot en met vrijdag 3 april
2020. En donderdag 23 april tot en met vrijdag 1
mei 2020
-D
 umbarstraat t.p.v. nummer 45 t/m 53 afgesloten
van donderdag 9 april tot en met vrijdag 24 april
2020. En maandag 18 mei tot en met vrijdag 29
mei 2020
-D
 umbarstraat t.p.v. nummer 55 t/m 73 afgesloten
van dinsdag 28 april tot en met dinsdag 15 mei
2020. En dinsdag 2 juni tot en met woensdag 24
juni 2020

HEETEN
Schöpkesdijk
In verband met de Vogelbeurs in manege Heeten
geldt op de Schöpkesdijk op 22 maart 2020
van 05.00 tot 14.00 uur eenrichtingsverkeer
vanaf de Spanjaardsdijk in de richting van de
Stokvisweg. Bovendien geldt er op deze dagen een
parkeerverbod aan beide zijden van de Schöpkesdijk.
Ter ondersteuning van de verkeerstromen worden
verkeersregelaars ingezet.
Voor informatie kunt u contact opnemen met
Domein Beheer telefoon (0572) 34 77 99.
NIEUW HEETEN
Zwarteweg-Poggenbeltweg-Portlanderdijk
Van dinsdag 24 maart tot en met vrijdag 27 maart
worden er wegwerkzaamheden verricht aan de
rotonde Zwarteweg, Poggenbeltweg, Portlanderdijk
in Nieuw Heeten. Er wordt nieuw asfalt aangebracht.
De rotonde wordt om deze werkzaamheden uit te
voeren vanuit alle richtingen geheel afgesloten. Het
reisadvies is om te rijden via de N35 en N332. De
werkzaamheden zijn afhankelijk van het weer.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Jaco
Zuidema telefoon (0572) 34 77 99.
Een overzicht van alle verkeersmaatregelen kunt u
vinden op https://melvin.ndw.nu/public

Voor informatie kunt u contact opnemen met
Domein Beheer telefoon (0572) 34 77 99.

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.

