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Pekelbrug bij Radewijk wordt
vervangen: brug afgesloten
tot april 2022
De Pekelbrug over de Radewijkerbeek tussen de Nederlandse
plaats Radewijk en de Duitse plaats Wielen is in slechte staat en
aan vervanging toe. Vanaf 29 november 2021 tot april 2022 gaat
waterschap Vechtstromen aan het werk om de brug te vervangen,
zodat de brug weer jaren vooruit kan.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Dubbink. Bij
de nieuwe brug worden er ook
passages aangelegd voor de otter
die in de Radewijkerbeek leeft,
zodat ook die de brug veilig kan
passeren. Gedurende de gehele
periode zal de brug afgesloten zijn
voor al het verkeer.

Diefstal verkeersborden kost gemeente veel geld
Vergoeding voor controle coronatoegangsbewijs
Welke sporters zet u in de Spo(r)tlights?

Nieuw insectenhotel op bedrijventerrein Haardijk
Ondernemers van het bedrijvenpark Haardijk hebben samen met de gemeente Hardenberg gezorgd
voor een insectenhotel met bankje aan de Lange Spruit. Voorzitter Robert Kuiper van parkmanagement
Haardijk licht toe: “Tijdens een lunchwandeling kunnen medewerkers even gaan zitten op het bankje
om de natuurlijke werkomgeving van dichtbij te beleven. Dit draagt vaak positief bij aan de
productiviteit van medewerkers.”

Omleidingsroute
De Pekeldijk is afgesloten vanaf
maandag 29 november 2021.
Tussen Radewijk en Wielen is een
omleidingsroute aangegeven. Deze
loopt via de Stobbenhaarweg en
de Snoeijinksdijk. De extra reistijd
is ongeveer 5 minuten.

Werkzaamheden parkeren
centrum Hardenberg
De werkzaamheden voor het parkeren centrum Hardenberg zijn
in volle gang. De apparatuur werkt al bij de parkeerplaats Centrum/
Theater (Gedempte Haven). U parkeert daar dus op kenteken.
Op het Van Wevelinckhovenplein wordt nu gewerkt. Er komt onder
andere nieuwe apparatuur en een nieuwe ingang voor bewoners aan
de kant van de Marslaan. Na het Van Wevelinckhovenplein zijn de
parkeergarages bij het LOC en het gemeentehuis aan de beurt.
Tijdens de werkzaamheden kunt
u de parkeerlocatie blijven
gebruiken. De apparatuur is dan
tijdelijk buiten bedrijf en de slagbomen staan open. U kunt dan
gratis parkeren. Als het nodig is
staat er een verkeersregelaar om
het verkeer in goede banen te
leiden. We proberen de overlast
natuurlijk zo veel mogelijk te
beperken. Zodra de apparatuur
is vervangen werkt het parkeren
op kenteken. U krijgt een kaartje
als u inrijdt en uw kenteken wordt
gescand. Met het kaartje betaalt
u na afloop bij de automaat. Bij het
uitrijden leest het systeem
uw kenteken, en gaat de slagboom automatisch open als
u heeft betaald.
Stop&Shop Bruchterweg
Op de Bruchterweg zijn de blauwe
lijnen voor de Stop&Shop gemaakt.
Binnenkort komen daar borden te
staan. Vanaf dat moment kunt u
daar een half uur gratis parkeren
met de blauwe parkeerschijf.

Vervangen automaten op straat
Vanaf deze week worden de
parkeerautomaten op straat
vervangen. Dit duurt ongeveer
2 weken. Wordt er een parkeerautomaat bij uw parkeerplaats
vervangen, dan is er altijd een
andere parkeerautomaat op
korte afstand beschikbaar.

KEN-TE-KEN
Bij de nieuwe automaten op straat
voert u uw kenteken in. U betaalt
vooraf met uw pinpas of telefoon.
Of u gebruikt een parkeerapp.
Bij de nieuwe automaten kunt
u niet meer met contant geld
betalen. U hoeft geen kaartje
achter de voorruit te leggen.
Komt er een parkeercontroleur
langs, dan kan deze uw kenteken
scannen en zien of u heeft betaald.
Meer leest u op www.hardenberg.
nl/parkeren

Op de foto v.l.n.r.: Gerben Plaggenmarsch, Henry Wiechers, Andries Odink, wethouder Mary Looman,
Andre Beukelman en Robert Kuiper
De gemeente Hardenberg ziet de
noodzaak voor meer biodiversiteit.
Biodiversiteit is niet iets wat alleen
thuishoort in natuurgebieden.
Insecten hebben niet alleen
bloemen nodig. Er moeten ook
nest- en schuilplekken zijn.
Een insectenhotel draagt daaraan
bij. Het nieuwe insectenhotel op
het bedrijvenpark Haardijk is een
aanmoediging voor de biodiversiteit. In de winter is het hotel
te gebruiken als schuilplaats voor
de insecten. In het voorjaar en de
zomer zijn de insecten een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Voorzitter Robert Kuiper:
“We streven naar een aantrekkelij-

kere en natuurlijkere werkomgeving waar het prettig ondernemen
is. Goed voor de werkgevers,
werknemers én de dieren. Zo zijn
er dit jaar in samenwerking met
hovenier Larcom al nestkastjes
opgehangen. Meer nestplekken
voor vogels en het geplaatste
insectenhotel helpen op een
positieve manier mee om de
eikenprocessierups op een
natuurlijk manier te bestrijden.”
Gemeente Hardenberg is blij met
de inzet voor meer biodiversiteit
op de Haardijk. Zo is er inzet in
het buitengebied, woonwijken en
ook op bedrijventerreinen. Alleen

samen krijgen we een betere
basis voor biodiversiteit.
Wil jij weten wat je zelf kunt
doen om de biodiversiteit in
jouw omgeving te vergroten?
Nu de herfst is begonnen is
het hoog tijd om de tuin klaar
te maken voor de winter. Kijk op
de website www.biodiversiteithardenberg.nl hoe je dit kunt
doen. Op deze website lees je
onder andere hoe je een vleermuizenkast maakt, hoe je jouw
tuin egelvriendelijk maakt en hoe
je je eigen vogelvoer maakt. Kijk
snel op de site en lees hoe jij
jouw steentje kan bijdragen!

Basisschoolleerlingen planten vierde Tiny Forest
in Hardenberg
Voor de basisschoolleerlingen van OBS De Expeditie in Hardenberg was het woensdag 24 november
een speciale dag. Samen met IVN Natuureducatie en de gemeente plantten ze de vierde Tiny Forest in
Hardenberg. Wethouder Mary Looman opende de feestelijke plantdag.
Wat is een Tiny Forest?
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte
van een tennisbaan. Wethouder
Mary Looman: “Dit bos is niet
alleen een prettige plek voor
vlinders, vogels, bijen en kleine
zoogdieren, maar ook voor
mensen. Kinderen leren in het
buitenlokaal over de Nederlandse
natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en
gezonde plek”. Een minibos in de
buurt zorgt ook voor de nodige

verkoeling op warme dagen, meer
biodiversiteit en waterberging bij
zware regenval.
Gemeente Hardenberg is
partnergemeente
De komende vier jaar wil initiatiefnemer IVN met hulp van de
Nationale Postcode Loterij
honderd Tiny Forests realiseren in
Nederland. Gemeente Hardenberg
is partnergemeente en maakt vier
minibossen mogelijk. Basisschool
De Expeditie is nauw betrokken bij

WWW.HARDENBERG.NL

het aanplanten en het beheren
van het nieuwe minibos. De
kinderen gaan als Tiny Forest
Rangers het bos beheren en
leiden straks ook geïnteresseerden rond, met hulp van IVN en
buurtgenoten.

Bedankt Junior Energiecoaches! Vergoeding voor controle coronatoegangsbewijs
In oktober startten zo’n vijftig gezinnen in
Hardenberg met de actie Junior Energiecoach.
Vijf weken lang kregen deze gezinnen iedere
week een nieuwe opdracht. Daar zaten
proefjes, puzzels en spelletjes bij, waarmee
werd ontdekt waar kansen lagen voor
energiebesparing. Het Energieloket Hardenberg
wil alle deelnemers hartelijk bedanken voor het
meedoen en voor hun inzet. We hopen dat iedereen plezier heeft
gehad en er in de toekomst nog veel energie bespaard wordt.
Deelname aan Junior
Energiecoach was gratis.
Wil je op de hoogte blijven van
acties zoals de actie Junior
Energiecoach? Meld je dan aan

voor de nieuwsbrief van
Energieloket Hardenberg op
www.duurzaambouwloket.nl/
nieuwsbrief.

Het kabinet stelt geld beschikbaar om ondernemers, verenigingen of instellingen financieel te
ondersteunen bij het controleren van het coronatoegangsbewijs. De gemeente keert dit geld in de
vorm van een vergoeding uit. De gemeente Hardenberg ontvangt bijna 158.000 euro en wil dit bedrag
zo eerlijk mogelijk verdelen. Betrokken ondernemers/verenigingen/instellingen die een vergoeding
willen ontvangen, kunnen zich voor 1 december 2021 bij de gemeente melden.
Het kabinet stelt geld beschikbaar
om ondernemers, verenigingen of
instellingen financieel te ondersteunen bij het controleren van
het coronatoegangsbewijs. De
gemeente keert dit geld in de
vorm van een vergoeding uit.
De gemeente Hardenberg
ontvangt bijna 158.000 euro en
wil dit bedrag zo eerlijk mogelijk
verdelen. Betrokken ondernemers/
verenigingen/instellingen die een
vergoeding willen ontvangen,
kunnen zich voor 1 december
2021 bij de gemeente melden.
Het geld is bedoeld als eenmalige
vergoeding voor de kosten die
ondernemers/verenigingen/
instellingen maken bij hetcontroleren van het coronatoegangsbewijs. Het gaat dan om kosten

voor het inzetten van personeel
voor de controle (gastheren/vrouwen of beveiligers). Maar ook
kosten voor het aanschaffen van
materialen waarmee het coronatoegangs-bewijs en het identiteitsdocument gecontroleerd wordt,
zoals een smartphone. De kosten
die worden gemaakt in de periode
van 22 september 2021 tot en met
31 december 2021 komen voor
vergoeding in aanmerking.
Alleen ondernemers, verenigingen
of instellingen die verplicht zijn het
coronatoegangsbewijs te controleren kunnen een vergoeding
krijgen.
Voor betrokkenen in de gemeente
Hardenberg is bijna 158.000 euro
beschikbaar. De gemeente

Hardenberg wil dit bedrag zo
eerlijk mogelijk verdelen. Om
een regeling uit te werken, wil
de gemeente graag zicht krijgen
op de kosten die betrokkenen
maken. Ondernemers/verenigingen/instellingen die een vergoeding willen ontvangen, kunnen
zich tot 1 december 2021 melden
bij de gemeente door het formulier
in te vullen dat op www.hardenberg.nl/corona staat. Hier kunnen
betrokkenen aangeven welke
kosten zij maken voor het controleren van het coronatoegangsbewijs. Op basis van deze inventarisatie besluit de gemeente na
1 december op welke manier
het geld wordt verdeeld onder
de aanvragers.

Is jouw verkeerskennis nog up-to-date?
A

1
Moet je de voetganger hier voor
laten gaan?
a. Ja
b. Nee

2
Is een helm verplicht op de e-bike?
a. Ja, altijd
b. Nee
c. Ja, maar alleen buiten de
bebouwde kom

Doe
de test!
B

4

3
. Wat

Je neemt je (klein)kind achterop
is goede spaakafscherming?
a. Een jasbeschermer
b. De spaakafscherming van het
kinderzitje
c. Voetsteuntjes

Welk bord geeft ‘adviessnelheid’ aan?
a. Alleen bord A
b. Alleen bord B
c. Bord A en B

Doe de uitgebreide test
op: vvn.link/opfris-S

Je fietst het (woon)erf in.
Welke afspraak geldt hier?
a. Men mag overal op straat lopen en
kinderen mogen overal spelen
b. Auto’s mogen niet harder rijden dan
10 km/uur
c. Voetganger moeten bestuurders van
links en rechts voor laten gaan

6
Je rijdt met een e-bike dit gebied in.
Wat is de maximumsnelheid?
a. 6 km/uur
b. 15 km/uur
c. 25 km/uur

7
Vanaf welke leeftijd start de verplichte
herkeuring voor het rijbewijs?
a. Vanaf 65 jaar
b. Vanaf 70 jaar
c. Vanaf 75 jaar

In opdracht van de provincie Overijssel.

antwoorden: 1b, 2b, 3b, 4b, 5a, 6b, 7c

5

Of scan de
QR-code
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Diefstal verkeersborden kost
de gemeente veel geld

Geslaagde ‘AAN in het donker’ actie

Er worden de laatste tijd veel verkeersborden gestolen in de
gemeente Hardenberg. Het gaat om straat-/plaatsnaamborden,
maar ook om verkeersborden. Door het verdwijnen van de
verkeersborden ontstaan verkeersonveilige of gevaarlijke situaties.
Bovendien kost het vervangen van de borden veel geld.

In de laatste maanden zijn in de

gemeente Hardenberg tientallen
borden verdwenen. Soms gaat het
om meerdere borden op dezelfde
kruising. De ontbrekende borden
zorgen voor verkeersonveilige en
gevaarlijke situaties. Er kunnen
ongelukken gebeuren doordat een
verkeersbord ontbreekt.
De straatnaam-, plaatsnaam- of
verkeersborden zijn eigendom van
de gemeente. Het meenemen van
een bord is dus diefstal en strafbaar. Op deze diefstal staat een
flinke geldboete.
De gemeente moet de verdwenen
borden zo snel mogelijk vervangen zodat de situatie op bijvoorbeeld een kruising veilig blijft. Dit
kost honderden euro’s per bord.
Dit is een flinke kostenpost voor
de gemeente. Deze schade

betalen we uiteindelijk met elkaar.
Zie je ergens een straatnaambord,
plaatsnaambord of verkeersbord
bij iemand thuis of op een plek
waar het niet hoort? Dan is de
kans groot dat het bord gestolen
is. Borden die van de gemeente
zijn kunnen anoniem teruggebracht worden naar de gemeentewerf (Kruiwiel 15 in Hardenberg).
Buiten bij de werf op de parkeerplaats is hiervoor een plek
ingericht.
Wil je toch een leuk bord thuis?
Op internet kun je een verkeersbord laten maken met je eigen
ontwerp. Dus leg met de vriendengroep wat geld bij elkaar en
dan heb je echt iets unieks waar
je nog meer van kunt genieten
omdat je er op een eerlijke manier
aan gekomen bent.

Onlangs vond er een geslaagde ‘AAN in het donker’ fietsverlichtingsactie plaats op het Vechtdal College in
Dedemsvaart. Het fietsverlichtingsteam van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland
voerde positieve gesprekken met eerste- en tweedejaars leerlingen over het belang van goede fietsverlichting.
Alle leerlingen deden actief mee. Het
wekte bij verschillende leerlingen
verbazing dat vragen over het
belang van goede fietsverlichting
niet juist werden beantwoord.
Natuurlijk werd er ook gekeken of de
verlichting van de leerlingen in orde
was. Vaste verlichting is de norm,
maar voor als die even niet werkt
deelde het team gratis oplaadbare
fietslampjes met bijbehorend
USB-kabeltje uit. Leerlingen die wel
met goede fietsverlichting fietsten,
maken kans op één gloednieuwe
fiets.
Na afloop van de actie werden bij de
fietsenstalling meerdere tags ‘Zet je
licht aan!’ geplaatst. Zo worden de
leerlingen er ook na de actie aan
herinnerd om goede fietsverlichting
te voeren.
Zorg dat je goed zichtbaar bent in
het donker
Bijna iedereen weet dat fietsen met
licht een stuk veiliger is dan zonder.
Uit onderzoek blijkt dat het risico

voor fietsers om in het donker
slachtoffer te worden van een fietsongeval met bijna 20% afneemt bij
goed werkende fietsverlichting. Er
fietsen al steeds meer mensen met
werkende fietsverlichting, maar
vooral onder de jongeren kan dit nog
beter. Van de jongeren tussen de 12
en 24 jaar maakt slechts de helft
gebruik van werkende fietsverlichting. Jongeren tussen de 12 en 18
jaar hebben vaak wel fietsverlichting,
maar doen deze niet aan. De jongeren tussen de 18 en 24 jaar hebben
vaak geen werkende verlichting,
repareren de verlichting niet en
nemen ook geen vervangende
verlichting mee.
Waarom juist nu?
Nu het weer vroeger en langer
donker is, is het belangrijk om extra
aandacht aan het belang van goede
fietsverlichting te schenken. Want
zichtbaar zijn in het verkeer is
belangrijk voor je eigen veiligheid,
maar ook voor die van een ander.
Met deze campagne worden jonge-

ren eraan herinnerd om hun fietsverlichting, juist in deze periode, op
orde te hebben om veilig thuis te
komen.
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IN DE SPORTLIGHTS
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De gemeente Hardenberg besteedt extra aandacht aan lokale sporters die bijzondere prestaties hebben geleverd in de rubriek ‘In de Sportlights’.
In deze rubriek staan twee sporters in de schijnwerpers: een topsporter en een sporttopper. Beide sporters worden in beeld gebracht
en op verschillende manieren binnen de gemeente Hardenberg uitgelicht. De wethouder van sport, Martijn Breukelman, gaat op bezoek bij de sporters.
Iedere sporter ontvangt van hem een prijs.

WELKE SPORTERS ZET U GRAAG IN DE SPO(R)TLIGHTS?
Topsporter en sporttopper
Een topsporter is iemand die een bijzondere sportprestatie heeft geleverd of een titel heeft gewonnen.
Deze topsporter is door die prestatie een voorbeeld
voor andere sporters. Dit mag een individuele sporter
zijn, maar ook een team.
Naast de topsporter wordt ook een sporttopper
verkozen. Een sporttopper is een (amateur)sporter die
zelf actief is in de sport en daarmee iets moois heeft
bereikt. Bijvoorbeeld doordat hij of zij de Nederlandse
taal heeft leren spreken door het sporten, met een
beperking bijzondere prestaties levert of heel trouw
is aan de sport. Er zijn al meerdere topsporters en
sporttoppers verkozen.
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U kunt deze bekijken op
www.hardenberg.nl/sportlights.
Aanmelden
Welke sporters hiervoor in aanmerking komen
bepalen inwoners, sporters en sportverenigingen.
Zij kunnen sporters aandragen bij de gemeente.
De jury bestaande uit wethouder sport Martijn
Breukelman, René Marissen en combinatiefunctionaris
sport Marlon Stevelink, beslist uiteindelijk welke
topsporters en sporttoppers in de schijnwerpers
worden gezet. Heeft u vragen dan kunt u terecht
bij Marlon Stevelink, via 14 0523 of
marlon.stevelink@hardenberg.nl.

WILT U IEMAND VOORDRAGEN VOOR DE TITEL VAN TOPSPORTER
OF SPORTTOPPER? Aanmelden kan op www.hardenberg.nl/sportlights.
Wie weet ziet u hem of haar dan terug in de rubriek ‘In de Sportlights’!
Aanmelden kan tot 31 december 2021.
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Zeer ernstig

1.024*

Ernstig
Zorgelijk
Waakzaam
* Aantal besmettingen
per 100.000 inwoners: 1.024

Aantal besmettingen per
week per 100.000:

1

Waakzaam: < 50

2

Zorgelijk: 50 - 150

3

Ernstig: 150 - 250

4

Zeer ernstig: > 250
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Aantal besmettingen afgelopen week (15 t/m 21 november): 624

Het aantal positieve tests is ook
deze week weer hoger dan de
week daarvoor. Om het aantal
corona-besmettingen terug te
dringen is het belangrijk de

strengere maatregelen van het
kabinet te volgen. Maar het is
ook nog steeds heel belangrijk
dat we ons aan de basisregels
houden, of je nu wel of niet

gevaccineerd bent. Hoe beter
we ons aan de maatregelen
houden, hoe minder het virus
zich kan verspreiden.

