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Vrouwelijke statushouders ronden 
integratieproject af
Vorig jaar is de gemeente Hardenberg samen met verschillende partners gestart met een integratie-
project voor vrouwelijke statushouders. Hierin heeft de gemeente in de afgelopen periode achttien 
vrouwelijke statushouders succesvol begeleid. Dit project draagt de naam SSTiP en staat voor 
‘Samen Statushouders Integreren & Participeren’. 

Tijdelijke ondersteuning in de noodzakelijke 
kosten (TONK) verlengd 
Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen 
verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Heeft u minder 
inkomen als gevolg van de coronamaatregelen? En heeft u daarom moeite om uw woonkosten te 
betalen? Dan kan een vergoeding vanuit de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 
u mogelijk helpen. Deze regeling is nu verlengd tot 1 oktober 2021. 

Onderzoek naar kwaliteit 
Jeugdhulp en Wmo
Deze maand voert Onderzoeksbureau KWIZ in opdracht van de 
gemeente Hardenberg een onderzoek uit naar de tevredenheid 
over de ondersteuning vanuit de Jeugdwet en de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

De gemeente Hardenberg is 
verantwoordelijk voor de hulp aan 
inwoners vanuit de Jeugdwet en 
Wmo en is verplicht jaarlijks onder-
zoek te doen naar de ervaringen 
van gebruikers. 

Deze informatie helpt ons de 
ondersteuning nog verder te 
verbeteren. Ook besteden we dit 
jaar aandacht aan de mogelijke 
impact van corona. 

Deelname aan het onderzoek is 
geheel vrijwillig en alle informatie 
wordt anoniem verwerkt. Inwoners 
die een brief hebben ontvangen 
kunnen de vragenlijst tot 30 juni 
inleveren.

De resultaten van de ervarings-
onderzoeken worden later dit jaar 
gepubliceerd op www.hardenberg.nl 
en www.waarstaatjegemeente.nl.

Doel van het project
Het doel van het project was om 
de vrouwelijke statushouders te 
helpen om zichzelf te redden, mee 
te doen in de samenleving en uit-
eindelijk aan een baan te komen. 
Statushouders lopen gedurende 
hun integratie vaak tegen verschil-
lende uitdagingen aan. Dit kan te 
maken hebben met hun fysieke 
of mentale gezondheid of de 
persoonlijke ontwikkeling. Een 
team van lokale partners heeft 
vanuit hun expertise bijgedragen 
in de persoonlijke ontwikkeling 
van de vrouwelijke statushouders.

Laatste fase
De laatste fase van het project 

was het opdoen van werkervaring. 
Via een werkstage hebben de 
vrouwelijke statushouders volop 
kennis kunnen maken met de 
Nederlandse arbeidsmarkt. Nu is 
het moment aangebroken dat de 
vrouwelijke statushouders het 
traject volledig hebben doorlopen. 
Dit laten we binnen de gemeente 
Hardenberg niet onopgemerkt 
voorbij gaan. 

Uitreiken certificaat
Tijdens een afsluitende sessie 
ontvingen de deelnemers maan-
dag 21 juni uit handen van wet-
houder Mary Looman een certifi-
caat. Mary Looman is trots op de 
deelnemers; ‘Ik ben blij om te zien 

dat de vrouwelijke statushouders 
het integratietraject succesvol 
hebben doorlopen. Ze hebben hier 
allemaal hard voor gewerkt. Voor 
deze vrouwelijke statushouders 
is meedoen in de samenleving 
en het hebben van een baan een 
belangrijke voorwaarde voor 
volledige integratie en participatie. 
Goed om te zien dat dit binnen 
onze samenleving met behulp 
van lokale werkgevers is bereikt. 
Daarvoor willen wij hen hartelijk 
danken. Want met behulp van 
onze lokale samenwerkingspart-
ners en werkgevers zijn wij in 
staat een inclusieve arbeidsmarkt 
te creëren’.

De Tijdelijke ondersteuning nood-
zakelijke kosten (TONK) stelt een 
vergoeding beschikbaar om 
mensen te helpen die door de 
coronamaatregelen in financiële 
problemen zijn gekomen. Met 
deze vergoeding ontvangen 
inwoners een bijdrage om de 
woonkosten te kunnen betalen. 
Onder woonkosten vallen de 
kosten voor hypotheek, huur 
en nutsvoorzieningen.

De vergoeding kan aangevraagd 
worden door alle inwoners. Als u 
in loondienst bent, of bijvoorbeeld 
wanneer u ondernemer bent. 
U kunt in aanmerking komen voor 
een TONK-vergoeding als u vol-
doet aan bepaalde voorwaarden. 
Deze voorwaarden en het aan-
vraagformulier vindt u op onze 
website. 

De hoogte van de TONK-vergoe-
ding hangt af van uw situatie. 
De maximale vergoeding is 
€ 1.500,00 per maand per 
huishouden. De gemeente checkt 
tijdens uw aanvraag of u recht 
heeft op de TONK-vergoeding. 

De provincie Overijssel wil het 
fietsen stimuleren door het aanleg-
gen van snelle fietsroutes tussen 
de verschillende dorpen en 
steden. Zo loopt er een route van 
Zwolle via Dalfsen en Ommen 
naar Hardenberg toe. De fietsroute 
komt Hardenberg binnen bij De 
Boshoek. Vanaf daar zoeken we 
een goede route naar het centrum 
loopt. 

Meedenken over de plannen 
voor de fietsroute 
Op dit moment kijken we naar de 
mogelijkheden voor de route. Ook 
kijken we naar alle technische 
zaken die een rol spelen bij de 
route en de oversteek met de 
Haardijk. Tijdens de online infor-
matiebijeenkomst vertellen we u 
hierover meer. U kunt tijdens de 
bijeenkomst vragen stellen en we 
horen graag u uw eerste reactie 
op de ideeën. Na deze eerste 
online sessie willen we met 
bewoners en plaatselijk belang in 
gesprek over het vervolg. Op deze 
manier kunt u blijven meedenken 
en praten over de plannen. 

Heeft u vragen? 
Bel dan met Onno Alkema of 
Christian de Ruiter via 14 0523 
of mail naar Fietsrouteheemse@
hardenberg.nl 

Vanaf 1 juli kunt u informatie 
vinden op de website van de 
gemeente www.hardenberg.nl/
fietsrouteheemse. Ook kunt u daar 
een reactieformulier invullen 
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Online informatiebijeenkomst fietsroute 

Wanneer: 1 juli 2021
Tijdstip: van 19.30 -20.30 uur
Aanmelden:  fietsrouteheemse@hardenberg.nl u ontvangt een mail 

met een link om de bijeenkomst te kunnen volgen.



alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

1,5 meter afstand niet verplicht1,5 meter afstand verplicht

Alles open per 26 juni Met coronatoegangsbewijzen

Reguliere openingstijden voor onder
andere horeca, winkels en locaties voor
kunst en cultuur, recreatie en sport.

Maximaal aantal bezoekers afhankelijk
van de grootte van de ruimte.

Thuis geen maximaal aantal bezoekers.

Binnen en buiten geen maximale
groepsgrootte.

Werk maximaal de helft van de werktijd
op kantoor.

Alles open op 1,5 meter afstand
Op 26 juni zetten we stap 4 van het openingsplan en gaat alles open. 1,5 meter afstand houden 

is de norm. Als dit niet mogelijk is, zoals in een discotheek, dan heb je een coronatoegangsbewijs 
nodig. Dit geldt ook voor evenementen die per 30 juni zijn toegestaan.

18 juni 2021

Een coronatoegangsbewijs
kun je via de CoronaCheck-

app of coronacheck.nl aanmaken met:

•    een negatieve testuitslag van
maximaal 40 uur oud

•    een vaccinatiebewijs

•    een herstelbewijs van maximaal 
     6 maanden oud

100% van de bezoekers -
capaciteit toegestaan.

Nachtclubs en discotheken
open.

Per 30 juni evenementen
toegestaan.

Het dragen van een mondkapje is 
verplicht:

•     in het openbaar vervoer en bij personenvervoer

•     op stations en vliegvelden

•     in het voortgezet onderwijs

Meer informatie en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Klachten? 

Blijf thuis en laat je
direct testen.

TestenHoud 1,5 meter 
afstand.

Geef elkaar de ruimte.
.

AfstandWas vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Wassen

Basisregels

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

Gemeente Hardenberg 
start met het Budgetloket
Inwoners met geldproblemen kunnen via het Budgetloket op een 
gemakkelijke en laagdrempelige manier in contact komen met de 
gemeente. Via het loket wordt gekeken voor welke minimaregelingen
zij in aanmerking kunnen komen en welke hulp bij geldzaken de 
inwoner kan ontvangen.

Op de nieuwe website www.
budgetloket-hardenberg.nl kunnen 
inwoners met geldvragen of 
-problemen terecht. De website is 
overzichtelijk, eenvoudig en bevat 
alleen de nodige basisinformatie. 
Hiermee neemt de gemeente 
drempels weg die sommige 
inwoners  ervaren om contact 
op te nemen met de gemeente.

De inwoners worden  aangemoe-
digd over te gaan tot actie. Dit 
kan  bellen naar de gemeente of 

het invullen van een vragenlijst 
zijn. Hierna worden ze verder 
geholpen door het Klantcontact-
centrum, een inkomensconsulent 
of partnerorganisatie.

Wethouder Mary Looman: 
‘We willen alle inwoners die onze 
hulp nodig hebben bereiken.’

Het Budgetloket is opgezet om 
ervoor te zorgen dat inwoners de 
weg naar de gemeente en haar 
partners gemakkelijk weten te 

vinden. Wethouder Mary Looman: 
“Wij willen alle inwoners van de 
gemeente een eerlijke kans bie-
den. Dit betekent dat wij iedere 
inwoner die onze hulp nodig heeft 
willen bereiken. Geldproblemen 
zorgen vaak voor stress. Dit kan 

ervoor zorgen dat men het over-
zicht aan mogelijkheden kwijtraakt 
of niet goed begrijpt. Daarom is 
het Budgetloket zo simpel moge-
lijk en bieden wij informatie 
laagdrempelig en duidelijk aan.”
Het Budgetloket is toegankelijk 

voor iedereen. De website is be-
schikbaar in twee talen en infor-
matie wordt aangeboden op taal-
niveau A2. Mensen die minder 
digitaal vaardig zijn ontvangen 
de informatie in een folder.

Kaart open voor melden eiken-
processierups in gemeentebomen
U kunt de nesten online melden via www.hardenberg.nl/eiken-
processierups Via de digitale kaart kunt u uw melding volgen. 
Zo weet u of we het nest gaan wegzuigen of niet, en wanneer 
we ongeveer langskomen. 

Wat gebeurt er na de melding
We beoordelen uw melding binnen 
drie werkdagen. Daarna kunt u op 
de kaart zien of de melding voor 
wegzuigen in aanmerking komt of 
niet. Is de melding goedgekeurd, 
dan geven we deze door aan de 
firma Roel Timmerman. Wanneer 
ze langskomen hangt af van de 
planning. In ieder geval binnen 
twee weken. 

Nesten in uw eigen bomen 
moet u zelf laten weghalen
Wij komen alleen langs om nesten 
in gemeentebomen weg te halen. 
Heeft u nesten in uw eigen bomen.
Dan moet u deze zelf (laten) 
weghalen. U kunt dat het best 
laten doen door een gespeciali-
seerd bedrijf. 

Problemen bij het melden
Ziet u de eik die u wilt melden niet 
op de kaart? Dan kan het zijn dat 
deze eik onderdeel is van een 
bosje. Deze kunt u dan niet apart 
zien. U kunt de boom aanmelden 
via de groene knop ‘melding 
maken’ op www.hardenberg.nl en 
dan kiezen voor ‘openbare ruimte’. 
Ook kan het zijn dat het geen 
boom van de gemeente is. De 
eigenaar van de boom moet zelf 

zorgen voor het verwijderen van 
nesten. 

Krijgt u de melding dat de boom 
niet in aanmerking komt voor 
bestrijding? Dan heeft dat te 
maken met de plek van de boom. 
De gemeente haalt alleen op 
bepaalde plekken nesten weg. 

Welke nesten haalt de gemeente 
weg?  

Nesten in gemeentebomen binnen 
de bebouwde kom:
•  Bij 2 of meer nesten (tenminste) 

zo groot als een tennisbal.

Nesten in gemeentebomen In het 
buitengebied:
•  Langs drukke wegen, (alleen!) 

de meest drukke toeristische 
wandel- en fietsroutes en 
fietsroutes naar scholen, bij 
2 of meer nesten (tenminste) 
zo groot als een tennisbal.

•  Direct aan de voorkant van een 
woning of erf, bij 5 of meer 
nesten minstens zo groot als 
een tennisbal.

Langs alle andere wegen in het 
buitengebied haalt de gemeente 
géén nesten weg.

Volop woningbouw in de kleine kernen
In de kleinere kernen worden de komende jaren veel nieuwe woningen gebouwd. Wethouder Martijn 
Breukelman: “We zetten alles op alles om sneller en meer te bouwen. Want er is veel vraag naar nieuwe 
woningen. Ook in de kleinere kernen, waar bijvoorbeeld jongeren aangeven dat ze graag in het dorp te 
willen blijven wonen. Deze zomer geven we kavels uit Lutten en De Wieken. En we bereiden plannen 
voor nieuwbouw voor in Sibculo en Mariënberg. We kijken ook naar nieuwe plekken om woningen te 
bouwen. Door sneller en meer te bouwen zorgen we voor een passende en betaalbare woning voor 
iedereen.”

24 nieuwe woningen in ’t Refter in Sibculo
In Sibculo is al een plan voor woningbouw. Maar 
er is nog meer vraag naar woningen. Daarom heeft 
de gemeente een plan gemaakt voor de bouw van 
extra nieuwe woningen in gebied ’t Refter. Dit 
gebied ligt aan noordkant van Sibculo. Tegenover 
de Plashofstraat en langs de Gemeenteweg. 
Er is plek voor maximaal 24 nieuwe woningen.

Het gaat om:
 -   10 twee-onder-een-kapwoningen
 -   5 vrijstaande woningen
 -    Een blok van 4 rijwoningen voor sociale huur
 -    Een blok van 5 rijwoningen voor senioren

Wethouder Martijn Breukelman: In ’t Refter wordt 
gebouwd voor gezinnen, voor starters op de 

woningmarkt en voor ouderen. De gemeente 
geeft vrije kavels uit voor de twee-onder-een-
kapwoningen en de vrijstaande woningen. Met 
Vechtdal Wonen hebben we afspraken gemaakt 
over de bouw van rijwoningen voor sociale huur 
en voor senioren.”

Om woningbouw in ’t Refter mogelijk te maken, is 
een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het ontwerp 
van het bestemmingsplan is klaar en ligt vanaf 
17 juni zes weken ter inzage. Belangstellenden 
kunnen het ontwerpbestemmingsplan op 5 juli 
tijdens een inloopbijeenkomst tussen 17.00 en 
19.00 uur bekijken. Aanmelden voor deze bijeen-
komst is noodzakelijk en kan tot 25 juni door 
te mailen naar of wilma.smilde@hardenberg.nl 
te bellen naar tel. 0523-289351.

Inschrijven voor een kavel in De Meerstal II 
in Kloosterhaar
Belangstellenden kunnen zich tot en met vrijdag 
16 juli inschrijven voor een kavel in woonwijk 
De Meerstal in Kloosterhaar. In deze ronde geeft 
de gemeente 16 kavels uit. Particulieren kunnen 
hier zelf een woning (laten) bouwen.

 Het gaat om:
 -  2 kavels voor een vrijstaande woning, een 

kavel voor een vrijstaande woning kost 
€ 170 per vierkante meter exclusief 21% btw;

 -  14 kavels voor een twee-onder-een-
kapwoning, een kavel voor een twee-onder-
een-kapwoning kost € 165 per vierkante 
meter exclusief 21% btw. 

De loting en toewijzing van de kavels is na de 
zomervakantie gepland in september 2021.

Vrije kavels in De Wieken in Lutten
In De Wieken II in Lutten geeft de gemeente deze 
zomer 9 vrije kavels uit: 
 -  5 kavels voor een vrijstaande woning, een 

kavel voor een vrijstaande woning kost € 170 
per vierkante meter exclusief 21% btw;

 -  4 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning, 
een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning 
kost € 165 per vierkante meter exclusief 
21% btw. 

De inschrijving voor De Wiekensluit op donderdag 
24 juni 2021 om 12.00 uur. Het volledig ingevulde 
inschrijfformulier moet dan bij de gemeente binnen 
zijn. De loting en toewijzing vindt nog voor de 
zomervakantie plaats. 

Inschrijfformulier
Het inschrijfformulier voor een kavel in De Meerstal 
II of De Wieken II in Lutten staat op www.harden-
berg.nl/kavels. Hier staan ook de kaveltekeningen 
en is meer informatie te vinden.

Belangstellenden voor een twee-onder-een-
kapwoning schrijven zich samen met een 
medebouwer als koppel (bouwer en medebouwer) 
in. Wie nog geen medebouwer heeft gevonden, 
kan contact opnemen met het Woonteam. 
Mogelijk zijn er meer mensen op zoek naar 
een medebouwer. 

Woonteam
Meer weten of wil je op de hoogte blijven van de plannen voor woningbouw? Meld je dan bij het Woonteam. 
Het woonteam is bereikbaar via woonteam@hardenberg.nl of 14 0523. 

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

1,5 meter afstand niet verplicht1,5 meter afstand verplicht

Alles open per 26 juni Met coronatoegangsbewijzen

Reguliere openingstijden voor onder
andere horeca, winkels en locaties voor
kunst en cultuur, recreatie en sport.

Maximaal aantal bezoekers afhankelijk
van de grootte van de ruimte.

Thuis geen maximaal aantal bezoekers.

Binnen en buiten geen maximale
groepsgrootte.

Werk maximaal de helft van de werktijd
op kantoor.

Alles open op 1,5 meter afstand
Op 26 juni zetten we stap 4 van het openingsplan en gaat alles open. 1,5 meter afstand houden 

is de norm. Als dit niet mogelijk is, zoals in een discotheek, dan heb je een coronatoegangsbewijs 
nodig. Dit geldt ook voor evenementen die per 30 juni zijn toegestaan.

18 juni 2021

Een coronatoegangsbewijs
kun je via de CoronaCheck-

app of coronacheck.nl aanmaken met:

•    een negatieve testuitslag van
maximaal 40 uur oud

•    een vaccinatiebewijs

•    een herstelbewijs van maximaal 
     6 maanden oud

100% van de bezoekers -
capaciteit toegestaan.

Nachtclubs en discotheken
open.

Per 30 juni evenementen
toegestaan.

Het dragen van een mondkapje is 
verplicht:

•     in het openbaar vervoer en bij personenvervoer

•     op stations en vliegvelden

•     in het voortgezet onderwijs

Meer informatie en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Klachten? 

Blijf thuis en laat je
direct testen.

TestenHoud 1,5 meter 
afstand.

Geef elkaar de ruimte.
.

AfstandWas vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Wassen

Basisregels

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl



alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

1,5 meter afstand niet verplicht1,5 meter afstand verplicht

Alles open per 26 juni Met coronatoegangsbewijzen

Reguliere openingstijden voor onder
andere horeca, winkels en locaties voor
kunst en cultuur, recreatie en sport.

Maximaal aantal bezoekers afhankelijk
van de grootte van de ruimte.

Thuis geen maximaal aantal bezoekers.

Binnen en buiten geen maximale
groepsgrootte.

Werk maximaal de helft van de werktijd
op kantoor.

Alles open op 1,5 meter afstand
Op 26 juni zetten we stap 4 van het openingsplan en gaat alles open. 1,5 meter afstand houden 

is de norm. Als dit niet mogelijk is, zoals in een discotheek, dan heb je een coronatoegangsbewijs 
nodig. Dit geldt ook voor evenementen die per 30 juni zijn toegestaan.

18 juni 2021

Een coronatoegangsbewijs
kun je via de CoronaCheck-

app of coronacheck.nl aanmaken met:

•    een negatieve testuitslag van
maximaal 40 uur oud

•    een vaccinatiebewijs

•    een herstelbewijs van maximaal 
     6 maanden oud

100% van de bezoekers -
capaciteit toegestaan.

Nachtclubs en discotheken
open.

Per 30 juni evenementen
toegestaan.

Het dragen van een mondkapje is 
verplicht:

•     in het openbaar vervoer en bij personenvervoer

•     op stations en vliegvelden

•     in het voortgezet onderwijs

Meer informatie en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Klachten? 

Blijf thuis en laat je
direct testen.

TestenHoud 1,5 meter 
afstand.

Geef elkaar de ruimte.
.

AfstandWas vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Wassen

Basisregels

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

www.hardenberg.nlwww.hardenberg.nl

Inloopspreekuur voor reizen met het OV weer opgestart 
Nu het reizen met het openbaar vervoer niet meer alleen voor noodzakelijke reizen is toegestaan, starten de 
OV-ambassadeurs weer met inloopspreekuren op locatie in de provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel. Tijdens 
deze inloopspreekuren geven OV-ambassadeurs senioren uitleg over het reizen met trein en bus. 

Telefonische spreekuren blijven 
Naast de fysieke inloopspreek-uren kan men 
ook gebruik blijven maken van het telefonisch 
spreekuur. Op doordeweekse ochtenden en 
op enkele vaste middagen en avonden zitten 
OV-ambassadeurs klaar om telefonisch of 
via beeldbellen OV-vragen te beantwoorden. 
Telefoonnummer 038 - 303 70 10. 

Wanneer:
Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. 
Dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.00 uur. 
Maandag en woensdag van 18.30 tot 20.00 uur. 

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg! 
Voor meer informatie: www.ervaarhetov.nl/
ov-ambassadeur.

Volop woningbouw in de kleine kernen
In de kleinere kernen worden de komende jaren veel nieuwe woningen gebouwd. Wethouder Martijn 
Breukelman: “We zetten alles op alles om sneller en meer te bouwen. Want er is veel vraag naar nieuwe 
woningen. Ook in de kleinere kernen, waar bijvoorbeeld jongeren aangeven dat ze graag in het dorp te 
willen blijven wonen. Deze zomer geven we kavels uit Lutten en De Wieken. En we bereiden plannen 
voor nieuwbouw voor in Sibculo en Mariënberg. We kijken ook naar nieuwe plekken om woningen te 
bouwen. Door sneller en meer te bouwen zorgen we voor een passende en betaalbare woning voor 
iedereen.”

Woonteam
Meer weten of wil je op de hoogte blijven van de plannen voor woningbouw? Meld je dan bij het Woonteam. 
Het woonteam is bereikbaar via woonteam@hardenberg.nl of 14 0523. 

Online bijeenkomst voor 
CV-installateurs 
Komend najaar wil de gemeente een actie houden rondom het 
gratis waterzijdig in laten regelen van de CV-ketel. Het waterzijdig 
inregelen is comfort verhogend en levert een energiebesparing op.

Dit inregelen willen we graag laten uitvoeren door lokale installateurs. 
Er wordt gebruik gemaakt van een inregelset van Climate Booster. 

Online bijeenkomst
Op dinsdag 29 juni houden we van 15.30 - 17.00 uur een online bijeen-
komst over de actie, aanmelden kan via anita.wijnands@hardenberg.nl. 

KIJK OP /
HARDENBERG
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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
23*

* Aantal besme ttingen 
per 100.000 inwoners: 23

Aantal besmettingen 
afgelopen week 
(14 juni t/m 20 juni): 14

Wanneer: dinsdag 6 juli 2021
Waar: Buurtkamer Centrum, Burg. 
Bramerstraat 92, Hardenberg
Hoe laat: 10.00 - 11.30 uur

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

1,5 meter afstand niet verplicht1,5 meter afstand verplicht

Alles open per 26 juni Met coronatoegangsbewijzen

Reguliere openingstijden voor onder
andere horeca, winkels en locaties voor
kunst en cultuur, recreatie en sport.

Maximaal aantal bezoekers afhankelijk
van de grootte van de ruimte.

Thuis geen maximaal aantal bezoekers.

Binnen en buiten geen maximale
groepsgrootte.

Werk maximaal de helft van de werktijd
op kantoor.

Alles open op 1,5 meter afstand
Op 26 juni zetten we stap 4 van het openingsplan en gaat alles open. 1,5 meter afstand houden 

is de norm. Als dit niet mogelijk is, zoals in een discotheek, dan heb je een coronatoegangsbewijs 
nodig. Dit geldt ook voor evenementen die per 30 juni zijn toegestaan.

18 juni 2021

Een coronatoegangsbewijs
kun je via de CoronaCheck-

app of coronacheck.nl aanmaken met:

•    een negatieve testuitslag van
maximaal 40 uur oud

•    een vaccinatiebewijs

•    een herstelbewijs van maximaal 
     6 maanden oud

100% van de bezoekers -
capaciteit toegestaan.

Nachtclubs en discotheken
open.

Per 30 juni evenementen
toegestaan.

Het dragen van een mondkapje is 
verplicht:

•     in het openbaar vervoer en bij personenvervoer

•     op stations en vliegvelden

•     in het voortgezet onderwijs

Meer informatie en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Klachten? 

Blijf thuis en laat je
direct testen.

TestenHoud 1,5 meter 
afstand.

Geef elkaar de ruimte.
.

AfstandWas vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Wassen

Basisregels

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl
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