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DEZE WEEK IN KIJK OP HARDENBERG

Week voor de Gezonde Jeugd

Meer natuurlijk gras

Stap 3 in openingsplan corona
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Week voor de Gezonde Jeugd 
7 t/m 9 juni 2021 
Van 7 t/m 11 juni is de week voor de gezonde jeugd. Dit is een 
landelijk initiatief van Jongeren Op Gezond Gewicht waarbij wij als 
gemeente Hardenberg zijn aangesloten. In de gemeente Hardenberg 
noemen we dit de Gewoon Gezond aanpak.  
Ons doel is: 

Meer natuurlijk gras in de 
gemeente Hardenberg 
De gemeente wil zorgen voor meer natuur in het openbaar gebied. 
Dat doen wij bijvoorbeeld door het planten van meer bloeiende 
bomen, struiken en bloembollen. Maar ook door het ophangen van 
nestkastjes en vleermuiskasten. 

In de afgelopen jaren zijn al 1.000 nieuwe woningen gebouwd

Nog eens 2.000 nieuwe woningen voor alle doelgroepen 
tot en met 2025
In de afgelopen drie jaar zijn in de gemeente Hardenberg meer dan 1.000 nieuwe woningen gebouwd. 
Ook in de komende jaren wil de gemeente woningen blijven bouwen voor alle doelgroepen. “Tot en met 
2025 moet de teller op 2.000 nieuwe woningen staan. Door sneller en meer te bouwen zorgen we voor 
een passende en betaalbare woning voor iedereen”, zegt wethouder wonen Martijn Breukelman.

Natuurlijk gras, anders maaien
Een andere maatregel die steeds 
meer te zien is, is het omvormen 
van gewone grasvelden naar meer 
natuurlijk gras. In natuurlijk gras 
groeien namelijk planten die 
belangrijk zijn voor insecten en 
andere dieren. Er zijn plukveldjes 
aangelegd en sommige grasvel-
den hebben we ingezaaid met 
speciale kruiden en bloemen. 

Het is belangrijk dat deze kruiden 
en bloemen de kans krijgen om te 
groeien en bloeien. Daarom maai-
en we deze en andere velden niet 
meer wekelijks. Als we maaien 
doen we dat aan het begin van de 
zomer en na de zomer. In de 
winter laten we sommige grasstro-
ken hoog. Dit zorgt voor voedsel 
in de wintermaanden, maar ook 
voor plekken om te schuilen voor 
insecten, vogels en andere dieren.

Voordelen natuurlijk gras
Misschien is het even wennen dat 
er niet overal meer strakke gras-
velden zijn. Maar het natuurlijk 
gras heeft veel voordelen. 
•  Het is goed voor de biodiversi-

teit: de balans in de natuur.  
•  Het groen wordt afwisselender 

en op sommige plekken ook 
kleurrijker en mooier. 

•  Het helpt de natuurlijke vijanden 
van de eikenprocessierups, 
zoals bijen, sluipvliegen, lieve-
heersbeestjes, vogels zoals 
mezen, mussen en spreeuwen 
en vleermuizen. Deze dieren 
eten de rupsen, zodat deze 
minder voorkomen. 

Tips voor meer biodiversiteit
Ook u kunt meehelpen om meer 
natuur en biodiversiteit te brengen 
in de bebouwde omgeving. 
Kijk daarvoor eens op 
www.biodiversiteit-hardenberg.nl 

De ambities op het gebied van 
wonen staan in het programma 
Wonen. Concrete acties en maat-
regelen staan in de tweejaarlijkse 
agenda Wonen. De meeste acties 
zijn uitgevoerd. In de afgelopen 
jaren is er in vrijwel alle kernen 
gebouwd. In totaal zijn er zo’n 
1.000 woningen bijgebouwd. 

Wethouder Martijn Breukelman: 
“Ook in de eerste maanden van 
dit jaar is er flink bijgebouwd. Dat 
betekent dat de teller in de huidige 
collegeperiode nog verder op-
loopt. Die nieuwe woningen zijn 
hard nodig, want wonen in de 
gemeente Hardenberg is onver-
minderd populair. Er is veel vraag 
naar woningen. Daarom gaan we 
nog sneller bouwen: minimaal 400 
woningen per jaar zodat er eind 
2025 nog eens 2.000 nieuwe 

woningen zijn gebouwd.” Van de 
nieuw gebouwde woningen in 
2019 en 2020 waren er ruim 100 
bestemd voor de sociale huur. 
De afspraak met de woningstich-
ting is om tot en met 2025 nog 
eens 200 huurwoningen bij te 
bouwen in vrijwel alle kernen in de 
gemeente Hardenberg. Daarnaast 
wordt er ook gebouwd voor de 
vrije verhuur. 

Meer woningen voor starters 
en senioren 
De gemeente wil zich de komende 
jaren nog meer richten op het 
bouwen van betaalbare koop- en 
huurwoningen voor starters. Bij 
koopwoningen gaat het dan om 
woningen tot € 200.000. Ook wil 
de gemeente meer woningen 
bouwen voor ouderen, ook in de 
kernen en eventueel in combinatie 

met zorg. In en rond de centra 
van Hardenberg en Dedemsvaart 
worden vooral levensloopbesten-
dige en gelijkvloerse appartemen-
ten gebouwd. 

Bouwen in alle kernen 
De nieuwe woningen worden ver-
spreid over de gemeente ge-
bouwd. Volgens Martijn Breukel-
man is dat niet genoeg. “Daarom 
kijken we ook naar nieuwe plekken
om woningen te bouwen. We 
bepalen de woningbouwprogram-
ma’s zoveel mogelijk in overleg 
met de plaatselijk belangen. Zij 
weten als geen ander aan welke 
type woningen in de verschillende 
kernen behoefte is.”

Wegwerkzaamheden N343
Tussen 17 mei en 23 juli is de N343 tussen Langeveen 
en Kloosterhaar afgesloten voor doorgaand verkeer. 
In deze periode voert de provincie groot onderhoud uit aan de weg. 
Dit is nodig om de weg ook in de toekomst veilig en begaanbaar te 
houden. Meer informatie over de werkzaamheden leest u op de 
website van de provincie of via www.hardenberg.nl 

Gezonde Jeugd, 
Gezonde toekomst!
Tijdens deze week komen we langs 
op basisscholen voor gastlessen 
met veel beweging. Zijn we in 
verschillende zwembaden om fruit 
uit te delen en organiseren we een 
winactie. 

Want wij willen een gezonde jeugd, 
die opgroeit in een gezonde 
omgeving. Thuis, in de buurt, 
op school en bij de sportclub. 
Dat wil jij toch ook? 

Heb jij een idee 
voor een gezond initiatief? 
Wij denken en helpen graag mee! 
Kijk op www.gewoongezond.info 
voor meer info, voorbeelden 
en contact.

Online informatiebijeenkomst
over het reizen met het OV 
Reizen met het openbaar vervoer. 
Hoe pakt u dat aan?

We mogen weer met de bus of 
trein op stap, maar misschien 
weet u niet (meer) hoe dat precies 
in z’n werk gaat. Dan is de online 
OV-informatiebijeenkomst echt 
iets voor u. In een klein groepje 
legt een OV-ambassadeur u staps-
gewijs uit hoe u een OV-chipkaart 
kunt aanvragen en gebruiken in 
het openbaar vervoer. 
OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers, 
senior en ervaren OV-gebruikers, 
die andere senioren wegwijs 
maken in het openbaar vervoer.

Wat bent u nodig
Voor het deelnemen aan deze 
bijeenkomst heeft u een telefoon, 
tablet of computer nodig met 

camera en microfoon. 
Na aanmelding via e-mail 
ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl 
of telefoon 038 4540130 ontvangt 
u van ons een inlogcode. Weet u 
niet precies hoe het werkt? Dan 
helpen we u graag telefonisch op 
weg. Ook is er de mogelijkheid na 
deze bijeenkomst een afspraak te 
maken met de OV-ambassadeur 
voor uitleg op het station en het 
maken van een proefreisje onder 
begeleiding.

U kunt gratis deelnemen. Bij een 
eventueel proefreisje betaalt u uw 
eigen reiskosten. De OV-ambassa-
deurs helpen u graag op weg! 
Voor meer informatie: www.



Door de inhoud van de pmd- 
containers te controleren, neemt 
de gemeente Hardenberg een 
volgende stap om samen met 
inwoners de kwaliteit van grond-
stoffen zoals pmd (plastic verpak-
kingen, metalen verpakkingen en 
drankenkartons) te verbeteren. 
De meeste inwoners scheiden 
over het algemeen hun afval goed. 
Toch beland er nog regelmatig 
afval dat er niet thuishoort tussen 
het pmd. Dat afval zorgt voor 
vervuiling, waardoor pmd niet 
meer opnieuw als grondstof 
gebruikt kan worden, Het wordt 

dan samen met het restafval ver-
brand. Dat is niet alleen slecht 
voor het milieu, er gaan ook 
waardevolle grondstoffen voor 
nieuwe producten verloren en de 
gemeente moet extra kosten 
maken voor het verbranden van 
afval. 

De afgelopen maanden is onder 
de noemer #Terugwinnaars uitge-
breid gecommuniceerd over het 
belang van afval scheiden. Bij 
vorige controles zijn inwoners 
geïnformeerd over de eventueel 
aanwezige vervuiling en konden 

zij het afval verwijderen waarna de 
container alsnog tussentijds werd 
geleegd. 

Folder ‘Wat hoort waar’
Wie nog twijfelt of een product 
in de pmd-container hoort, kan 
natuurlijk altijd de scheidingswijzer 
van ROVA raadplegen 
(www.rova.nl/scheidingswijzer) 
of een handige wat-hoort-waar 
folder aanvragen door te mailen 
naar communicatie@hardenberg.
nl. Deze folder is zowel digitaal 
als gedrukt beschikbaar.

Samen maken we van afval 
weer grondstof
Huishoudelijk afval bestaat voor 
een groot deel uit waardevolle 
grondstoffen die hergebruikt en 
gerecycled kunnen worden. Daar-
om is het belangrijk om ons afval 
en grondstoffen goed te scheiden. 
Een echte Terugwinnaar zorgt 
ervoor dat er geen afval tussen 
de grondstoffen komt, zodat die 
grondstoffen weer gebruikt kunnen 
worden voor het maken van 
nieuwe producten. Oud glas wordt 
bijvoorbeeld weer nieuw glas. 
En groente-, fruit- en tuinafval (gft

kan omgezet worden tot nieuwe 
duurzame producten, zoals groen 
gas en compost. En van ingeza-
meld pmd kan bijvoorbeeld een 
bankje voor in de openbare ruimte 
gemaakt worden. U ziet het: ons 
afval bevat veel waardevolle 
grondstoffen voor nieuwe produc-
ten. Die grondstoffen kunnen we 
echter alleen terugwinnen als het 
afval goed wordt gescheiden. U 
doet toch ook mee? Kijk voor 
meer informatie op www.terugwin-
naars.nl 
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Aantal besmettingen afgelopen week (24 mei t/m 30 mei): 96

Aantal besmettingen per
week per 100.000:

4

3

2

1 Waakzaam: < 50

Zorgelijk: 50 - 150

Ernstig: 150 - 250

Zeer ernstig: > 250

Zeer ernstig

Ernstig

Zorgelijk

Waakzaam

158*

* Aantal besme  ttingen 
per 100.000 inwoners: 158

#Terugwinnaars – Vervuilde pmd-containers worden niet geleegd
In april en mei controleerden Voorlopers al de inhoud van pmd-containers. In de maand juni gaat ROVA - in opdracht van de gemeente Hardenberg - opnieuw de inhoud van 
pmd-containers controleren tijdens de inzameling. Mocht tijdens de controle blijken dat de pmd-container vervuild is met producten die er niet in thuishoren, dan wordt de 
container niet geleegd. De container wordt dan voorzien van een hangkaart die inwoners informeert over welke vervuiling is aangetroffen en wanneer de eerstvolgende 
inzamelronde is.

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Thuisbezoek

Ontvang thuis max. 4 personen
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Horeca

Horeca open tussen 6.00 uur 
en 22.00 uur.* Max. 50
personen per ruimte.**

Max. 4 personen (excl. kinderen
t/m 12 jaar) of 1 huishouden per
tafel.

Vaste zitplaats verplicht. Geen
zitplaatsen aan de bar.

Geen entertainment, zoals tv-
schermen, en geen zelfbediening.

Sport

Sporten in groepen
toegestaan. 1,5 meter afstand
houden niet verplicht. Vanaf 18
jaar max. 50 personen per
groep.*

T/m 17 jaar wedstrijden tegen
andere clubs toegestaan.

Sportkantines, kleedkamers
en douches open. 

Publiek bij professionele
wedstrijden toegestaan.*/**

* Reserveren en gezondheidscheck verplicht.
** Met gratis toegangsbewijzen een hoger aantal

maximum bezoekers mogelijk.

Recreatie

Sauna’s, wellnesscentra en
zonnestudio’s open.*

Casino’s en spellocaties zoals
binnenspeeltuinen open.*
Max. 50 bezoekers per ruimte.**

Binnenlocaties van onder andere
attractie- en dierenparken open.

Recreatief vervoer, zoals
rondvaartboten, toegestaan.*

Stap 3: bijna alles open
Op 5 juni zetten we de derde stap van het openingsplan en gaat onder voorwaarden bijna alles open, 

waaronder restaurants, bioscopen en musea. Door ons aan de basisregels te houden, kan steeds meer.

28 mei 2021

Klachten? 
Blijf thuis.

Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand.

Vermijd drukke 
plekken.

.

AfstandWas vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Wassen

Basisregels

Meer informatie en voorwaarden:

rijksoverheid.nl/openingsplan
of bel 0800-1351

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

Openingsplan: stap 3 per 5 juni

Winkels

Reguliere openingstijden voor
alle winkels.

Verbod op verkoop van alcohol
vanaf 22.00 uur.

Kunst en cultuur

Musea en monumenten
open.*

Bioscopen, theaters en
concertzalen open.*
Max. 50 bezoekers per ruimte of
max. 250 bezoekers als de
capaciteit van de ruimte meer
dan 1000 vaste zitplaatsen is.**

Groepslessen bij kunst- en
cultuurbeoefening toegestaan.*
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Het aantal besmettingen is in onze gemeente weer iets gestegen, het 

niveau staat hierdoor weer op ernstig. Het is dus zaak ons nog goed 

aan de maatregelen te houden!
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