
Online melden eikenprocessie-
rups gemeentebomen
Nesten van de eikenprocessierups in gemeentebomen kunt u 
online melden via www.hardenberg.nl/eikenprocessierups Op de 
digitale kaart kunt u uw melding volgen. Zo weet u of we het nest 
gaan wegzuigen of niet, en wanneer we ongeveer langskomen. 
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DEZE WEEK IN KIJK OP HARDENBERG

Sven Profijt gehuldigd

Vakschool 100% Gastvrij

Gezamenlijke aanpak RE-ACT!

www.hardenberg.nlwww.hardenberg.nl

Werkgevers in de vrijetijdssector starten 
Vakschool 100% Gastvrij
In 2022 start in het Vechtdal de Vakschool 100% Gastvrij. Dit is de eerste opleiding in Nederland waar 
mensen voor en door ondernemers in de vrijetijdssector worden opgeleid. De leerlingen doen de juiste 
praktijkervaring op. Na hun opleiding kunnen ze aan de slag bij een van de werkgevers in het Vechtdal. 

Sven Profijt Europees Kampioen 
Muay Thai Kickboksen 
Afgelopen maandag werd Sven Profijt uit de Krim gehuldigd door 
wethouder Martijn Breukelman. Tijdens de Europese kampioen-
schappen in Boedapest Hongarije op 16 juni, werd Sven Profijt 
Europees Kampioen Muay Thai Kickboksen. 

Sven is meervoudig nationaal kampioen en heeft al een Europese titel 
op zijn naam staan. Sven leeft voor zijn sport en het harde trainen wordt 
beloond. In december reist Sven af naar de Thaise hoofdstad Bangkok 
voor deelname aan het WK Muay Thai. 

Wethouder Alwin te Rietstap 
(economie) van de gemeente 
Hardenberg: “We willen als 
Vechtdal uitgroeien tot de meest 
gastvrije regio van Nederland. 
We ontvangen onze gasten bij een 
van de vele mooie bedrijven in de 
vrijetijdssector. De sector blijft de 
komende jaren groeien. Maar die 
bedrijven hebben daarvoor wel 
gemotiveerde en goed opgeleide 
mensen nodig. Die de juiste 
houding, vakkennis en vaardig-
heden hebben die passen bij het 
gastvrije Vechtdal. De Vakschool 
100% Gastvrij leidt gemotiveerde 
leerlingen in de praktijk op. De 
ondernemers verwelkomen deze 
talenten in hun bedrijf.”

De Vakschool 100% Gastvrij is 
een initiatief van werkgevers in de 
vrijetijdssector. Zij bundelen hun 
krachten met onderwijsinstellingen 
en overheden in het Vechtdal en 
gaan de mensen zelf op een 
goede manier opleiden. Ook 
bieden ze leerlingen zicht op 
een baan. 

Uniek in Nederland
Alwin te Rietstap: “Deze vakschool 
is uniek in Nederland. Want de 
werkgevers bepalen zelf hoe de 
opleiding eruit gaat zien, zodat 
het past bij waar zij behoefte aan 
hebben. En ze bieden deze 
mensen een volwaardig carrière-
perspectief met een marktcon-
forme beloning.”

De Vakschool onderscheidt zich 
door een duidelijke en onderschei-
dende visie op praktijkgericht 
onderwijs. Studenten leren vanuit 
de praktijk, ondersteund door een 
theoretisch kader. Dat betekent 
dat ook de theorie helemaal toe-
gespitst is op het toepassen in de 
dagelijkse praktijk. Dit gebeurt nu 
al op een vergelijkbare manier 
binnen het Regionaal Techniek 
Centrum (RTC). 

Alwin te Rietstap: “Bij het uitwer-
ken van de plannen voor de 
Vakschool 100% Gastvrij hebben 
we dankbaar gebruik gemaakt 
van de jarenlange ervaring van het 
RTC met dit bewezen onderwijs-
model.”  

Bedrijven kunnen groeien en 
bloeien
De opleiding is niet alleen bedoeld 
voor jongeren, maar richt zich 
nadrukkelijk ook op mensen die 
van baan veranderen of opnieuw 
in de vrijetijdssector willen werken. 
Tijdens de opleiding zijn de leer-
lingen in dienst van de Vakschool. 
Vervolgens worden ze gedeta-
cheerd bij de aangesloten bedrij-
ven. “Daar krijgen ze de kans 
zichzelf te ontwikkelen op de 
manier die bij hun carrièreper-
spectief past. Na het afronden 
van de opleiding kunnen ze hun 
carrière in de vrijetijdssector 
voortzetten bij een van de werk-
gevers in het Vechtdal. 

Zo behouden we talenten in de 
regio. En kunnen bedrijven in de 
vrijetijdssector groeien en bloeien. 
Dat is goed voor een vitale econo-
mie. Daar profiteren we allemaal 
van”, zegt Alwin te Rietstap.

Stichting 
Om de komst van de Vakschool 
100% Gastvrij mogelijk te maken, 
hebben de werkgevers in het 
Vechtdal een stichting opgericht. 
Vanaf de tweede helft van dit jaar 
werkt de stichting de leerlijnen 
verder uit. Dan start ook de 
werving van leerlingen. De eerste 
lichting leerlingen kan in septem-
ber 2022 starten met de opleiding. 

Meer weten? 
Lees het volledige artikel op 
www.hardenberg.nl Wil je meer 
weten of heb je belangstelling om 
de Vakschool 100% Gastvrij te 
gaan volgen? Neem dan contact 
op met kwartiermaker Bert 
Flierman door te bellen naar 
06-51694423 of door te mailen 
naar b.flierman@satori.nu. 

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 gespe-
cialiseerd 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. 
Kijk hiervoor op www.hardenberg.
nl/eikenprocessierups. 



Fietsroute Heemse, van Boshoek naar Centrum
Op donderdag 1 juli is de online informatiebijeenkomst over de fietsroute Heemse gehouden. Tijdens 
de bijeenkomst werden deelnemers geïnformeerd over de plannen en konden vragen worden gesteld. 

De gemeente waarschuwt voor malafide praktijken 
bij verkoop advertentieruimte in gemeentegids
De gemeente krijgt de laatste tijd signalen binnen dat bedrijven en instellingen benaderd worden om te 
adverteren of de advertentie te verlengen in de gemeentegids. Wij waarschuwen u niet in te gaan op 
deze uitnodigingen. 

RE-ACT! helpt jongeren die overlast veroorzaken op het rechte pad te blijven
De gemeente Hardenberg helpt jongeren die voor structurele overlast zorgen om hun vrije tijd op een positieve manier in te vullen en aan hun toekomst te werken. Hiervoor is 
de gezamenlijke aanpak RE-ACT! ontwikkeld. “Met de meeste jongeren in de gemeente Hardenberg gaat het gelukkig goed”, vertelt procesregisseur Marijn. ”Zij zijn bezig met 
hun ontwikkeling of starten hun carrière. Er is echter ook een kleine groep jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar die op verschillende plekken zorgt voor structurele 
overlast. Deze jeugdgroepen vertonen hinderlijk gedrag. Soms handelen ze zelfs in (hard)drugs of houden ze zich bezig met andere criminele activiteiten. Ook gebeurt het dat 
criminele jongeren andere jongeren ronselen voor hun criminele activiteiten.”

www.hardenberg.nlwww.hardenberg.nl

Na deze eerste online sessie 
willen we met bewoners, onder-
nemers en Plaatselijk Belang in 
gesprek over het vervolg. Op deze 
manier kunt u blijven meedenken 

en praten over de plannen. 

Terugkijken
Kon u niet bij de informatieavond 
over de fietsroute Heemse zijn? 

Geen probleem. U kunt de presen-
tatie namelijk terugkijken op www.
hardenberg.nl/fietsrouteheemse. 
Ook kunt u daar uw vraag online 
stellen of een reactie achterlaten. 

De gemeentegids van Hardenberg 
wordt samengesteld door Akse-
Media uit Schagen, dit is dan ook 
het enige bedrijf dat de officiële 
aanbevelingsbrief van de gemeen-

te Hardenberg kan overleggen. 
Ook het tijdstip van deze telefoon-
tjes is iets waar u op kunt letten. 
De gemeente en AkseMedia 
starten altijd in september met het 

samenstellen van een nieuwe 
gemeentegids. Rond die tijd kunt 
u dus gebeld worden door 
AkseMedia.

Gezamenlijke aanpak RE-ACT!
Da afkorting RE-ACT! staat voor 
Response on negatieve Attitude 
(of youth), Choose and Turn! De 
gezamenlijke aanpak richt zich op 
de jeugdgroepen die voor structu-
rele overlast zorgen. De gemeente 
wil de overlast door deze jeugd-
groepen verminderen. En voorko-
men dat jongeren onderdeel 
worden van zo’n groep die voor 
problemen zorgt.
Verschillende lokale organisaties 
doen mee. Naast de gemeente, 
politie en toezichthouders zijn ook 
Samen Doen, het jongerenwerk 
van De Stuw en leerplicht betrok-
ken. Als het nodig is sluiten ook 
HALT, instellingen zoals de jeugd-
reclassering, het Openbaar 
Ministerie en de raad voor de 
Kinderbescherming aan. 

In gesprek met de jongeren
Procesregisseur Marijn: “Rode 
draad van de aanpak is dat we 
deze jongeren uit de anonimiteit 
halen en met de jongeren en hun 
ouders in gesprek gaan over hoe 
ze het tij kunnen keren.” Wanneer 
er sprake is van structurele 
overlast brengen de partijen de 
betrokken jeugdgroep en het 
gedrag in beeld. Marijn: “Informatie
van de politie en de toezichthou-
ders is hiervoor belangrijk. Samen 
met de jongerenwerkers proberen 
politie en toezichthouders in 
contact te komen met de jonge-
ren. Ook om te kijken wie welke 
rol speelt in de jeugdgroep. Want 
sommige jongeren hebben een 
positieve invloed in de groep en 
anderen juist een negatieve. Ook 

zijn sommige jongeren meer 
vatbaar voor overlastgevend of 
zelfs crimineel gedrag.”

Aanpak op maat
Op basis van het beeld en de 
mate van overlast bepalen de 
partners welke aanpak nodig is. 
Soms richt de aanpak zich op 
individuele jongeren. Dan vindt er 
bijvoorbeeld een huisbezoek 
plaats een gesprek met de ouders. 
Bij crimineel gedrag komt er een 
gesprek met de jeugdagent. 
“We proberen de jongeren te 
stimuleren hun vrije tijd op een 
andere en positieve manier in te 
vullen die bijdraagt aan hun 
ontwikkeling en toekomst.” De 
aanpak kan zich ook richten op de 
totale groep richten. Volgens 
Marijn worden ook de ouders 
betrokken en aangesproken op het 
gedrag van hun kind. “We willen 
stimuleren dat de ouders van 
betrokken jongeren onderling 
contact zoeken om afspraken te 
maken over hun kinderen.”

Brief van de burgemeester
De jongeren krijgen een brief van 
de burgemeester waarin staat dat 
zij onderdeel zijn van de RE-ACT!-
aanpak en dat er zorgen zijn over 
het overlastgevende gedrag. “De 
jongeren weten dan dat hun 
gedrag wordt besproken, dat dit 
gedrag gevolgen kan hebben voor 
hun toekomst en wat zij zelf 
kunnen doen om het tij te keren.”
Ook de ouders krijgen een brief 
wanneer de betrokken jongeren 
minderjarig zijn en/of nog thuis 
wonen.

“We blijven de jongeren of de 
groep volgen en bespreken regel-
matig de voortgang. Wanneer er 

voldoende stappen zijn gezet en 
de jongere(n) geen overlast meer 
veroorzaken, stopt de aanpak. 

Ook hiervan krijgen de jongeren en 
hun ouders en brief”, aldus de 
procesregisseur.
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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
10*

* Aantal besme ttingen 
per 100.000 inwoners: 10

Aantal besmettingen afgelopen week (28 juni t/m 4 juli): 6

RE-ACT! in Hardenberg, Dedemsvaart en 
De Krim
De RE-ACT! aanpak wordt nu toegepast in Harden-
berg, Dedemsvaart en De Krim. In Dedemsvaart 
zorgde een jeugdgroep voor overlast. Doordat de 
samenwerkende partijen de signalen hierover met 
elkaar gedeeld hebben, is dit grotendeels opgelost. 
Jongerenwerk heeft nog contact met de jongeren 
om ze te helpen met activiteiten voor hun vrije tijd. 

In Hardenberg heeft een groep jongeren onlangs 
een brief van de burgemeester gehad. Hier zijn 
politie en jongerenwerk met de jongeren en hun 
ouders in gesprek geweest. Ook HALT is ingescha-
keld. Met de meeste jongeren en hun ouders zijn 
afspraken gemaakt. De overlast door deze jeugd-
groep is verminderd, maar de jongeren blijven nog 
wel onderdeel van de RE-ACT!-aanpak. 

Ook in De Krim was een jeugdgroep die voor 
overlast zorgde. Ook hier werd de RE-ACT!-aanpak 
met succes toegepast De jongeren kregen een 
brief van de burgemeester en HALT was betrokken. 
Inmiddels werkt jongerenwerk samen met lokale 
partijen aan activiteiten voor deze jongeren. 
Burgemeester Maarten Offinga ging onlangs 
in gesprek met deze jeugdgroep. “We hebben 

dingen gedaan die niet handig zijn en zeker dingen 
uitgevreten”, vertelden de jongeren uit De Krim aan 
de burgemeester. “Maar we hebben ook het idee 
dat alleen de negatieve dingen gezien worden. 
En we krijgen soms ook de schuld van dingen die 
we niet gedaan hebben. We willen best onze eigen 
rommel opruimen, maar niet de rommel van een 
ander.” 

De jongeren gaven aan dat ze liever zien dat er 
met hen dan over hen gepraat wordt. “Het wordt 
gelijk groot gemaakt. En dan is het moeilijk om 
niet boos te worden.” De jongeren vertelden ook 
dat ze graag een eigen plek willen. “Overal waar 
we zitten, worden we weggestuurd.” 

Volgens burgemeester Maarten Offinga was het 
een positief gesprek. “Het zijn vriendelijke jongens 
en meiden die het zich best aantrekken wat er 
gebeurd is. Ze willen graag een stap naar voren 
zetten. En actief meedoen in het dorp. De wil is er 
dus wel. Ik hoop dat ze de kans krijgen én pakken 
om actief mee te doen in het dorp. We kunnen 
er alleen samen voor zorgen dat iedereen in 
harmonie met elkaar samenleeft.”

Meldpunt jeugdoverlast
Inwoners die overlast ervaren van jongeren of last hebben van criminele jeugd kunnen terecht bij het 
meldpunt jeugdoverlast op www.hardenberg.nl. Ook deze informatie kan eraan bijdragen dat de 
betrokken partijen overlastgevende jeugdgroepen eerder in beeld hebben zodat zij in actie kunnen 
komen. Een melding doen kan anoniem. Het delen van contactgegevens helpt wel. Dan kunnen 
gemeente, politie of het jongerenwerk contact opnemen als zij nog vragen hebben over de melding.

Het meldpunt jeugdoverlast is niet bedoeld voor acute zaken. Hiervoor kunnen inwoners contact 
opnemen met de politie of handhaving.
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