
Dinsdag 20 en woensdag 21 juli 2021

Tijdelijke wegafsluiting N377 rotonde 
Slagharen
Op dinsdag 20 en woensdag 21 juli worden alle aansluitingen van de N377 en de N343 op de 
rotonde Slagharen afgesloten.

Het verkeer vanuit Slagharen, De Krim en Coevorden wordt omgeleid 
via de N34.Ook het verkeer vanuit Hardenberg met bestemming 
Coevorden wordt omgeleid via de N34. Verkeer vanuit Dedemsvaart 
en Balkbrug wordt omgeleid via de N34, N36 en de N48.

Een nieuwe editie van 
Hallo! Hardenberg
De nieuwe editie van het magazine Hallo! Hardenberg is uit. Het 
magazine staat vol verhalen over actuele ontwikkelingen in het 
centrum van Hardenberg. 
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Erven met kwaliteit 
Hoe ziet jouw erf er over 15 jaar uit? En wat heb je hiervoor nodig?

Om een (agrarisch) bedrijf toekomstgericht te maken biedt doorontwikkeling kansen. Het komt vaak 
voor dat je vol zit met ideeën maar met al deze ideeën op een spreekwoordelijke rotonde zit. Een 
erfcoach kan je helpen om de afslagen overzichtelijk te maken, mee te denken, te sparren, om het 
uiteindelijk voor jou als erfeigenaar makkelijker te maken een afslag te kiezen. Maar jij staat aan het 
roer en maakt de uiteindelijke keuze.

College bezoekt Lutten
Donderdagavond 7 juli maakten wethouder Mary Looman en burge-
meester Maarten Offinga kennis met Lutten, Oud Lutten en Keiendorp. 
Deze drie kernen worden samen vertegenwoordigd door Plaatselijk 
Belang Lutten Leeft. Plaatselijk Belang had een mooie fietsroute uitge-
zet. Er werd gestopt bij diverse projecten. Mary en Maarten kregen op 
deze manier een goede indruk van wat er allemaal speelt in de regio.

Keukentafelgesprek
Het is een mooie uitdaging om de 
ideeën voor jouw erf te kunnen 
uitvoeren. Maar waar begin je? 
Om jouw plannen en ideeën te 
bespreken kun je een erfcoach 
uitnodigen. Er wordt dan een 
‘keukentafelgesprek’ gepland. 
Tijdens zo’n gesprek worden de 
plannen en ideeën vertrouwelijk 
besproken. 

Het is vaak prettig je plannen met 
een onafhankelijk vertrouwensper-
soon te bespreken. 

Een voorbeeld: Je hebt een mooi 
agrarisch bedrijf met een SVR 
camping. Je zoon/dochter wil het 
bedrijf graag overnemen, maar 
heeft twijfels bij de overname van 
de camping. Meerdere ideeën zijn 
de revue al gepasseerd, maar wat 
past bij jullie en hoe kom je verder?

Een erfcoach kan je helpen helder-
heid te scheppen en vanuit ver-
schillende invalshoeken de opties 
te bekijken en jullie verder op weg 
helpen. 

Soms is één gesprek voldoende 
en kun jij als erfeigenaar verder 
met je toekomstplannen. Maar 
het kan ook zijn dat een erfcoach 
langer betrokken is. Wij zitten niet 
op de stoel van de adviseur, maar 
zijn direct vanaf het begin bij het 
proces betrokken. We helpen jou 
te kijken of een bepaalde dooront-
wikkeling bij je past en kunnen 
vervolgens doorverwijzen naar een 
specialist. We hebben een breed 
netwerk, zijn op de hoogte van 
subsidiemogelijkheden en hebben 
korte lijnen met de gemeente. 
Dit kan je helpen jouw erf 
toekomstgericht te maken. 

Een greep uit de vragen over 
doorontwikkeling:
-  Ik wil mij meer richten op natuur-

inclusieve landbouw, waar moet 
ik beginnen? Past dit bij mij?

-  Ik heb een lege schuur, mag 
ik hier plattelandskamers in 
realiseren? 

-  Eén van mijn kinderen wil het 
bedrijf overnemen, maar past de 
huidige nevenfunctie nog bij de 
nieuwe generatie?

-  Mag ik op mijn landbouwgrond 
een voedselbos aanplanten? Of 
een tiny house plaatsen? 

Contact
Voor vragen of voor het maken 
van een afspraak kunt u contact 
opnemen met: Hendry van 
Ittersum, 06-57059830 of
Babke Roeterdink, 06-13488967

Zet de eerste stap en neem 
contact op!

In deze derde editie staan verha-
len over de plannen en projecten 
waarmee verschillende partijen 
het centrum van Hardenberg nog 
mooier en sterker maken. Zo is er 
aandacht voor het ontwerp voor 
het Badhuisplein. Want dit plein 
krijgt een nieuwe groene inrichting 
en wordt verkeersveiliger gemaakt. 
Ook lees je welke ideeën er zijn 
voor het sfeervoller maken van de 
Markt. De Watersportvereniging 
vertelt over de vernieuwde haven.

De plannen voor De Spinde zijn 
bijna klaar. Dit winkelgebied gaat 
veranderen in een aantrekkelijk 

plein. En er komt nieuwe bebou-
wing. Het ontwerp is te zien in 
Hallo! Hardenberg. De parkeer-
coördinator vertelt hoe het gaat 
met de veranderingen van het 
parkeerbeleid en de voorbereidin-
gen voor het vervangen van de 
apparatuur. De stichting Centrum-
management kijkt vooruit en wil 
de binnenstad van Hardenberg 
nog meer op de kaart zetten. 
Verder is er in het magazine aan-
dacht voor de nieuwe skyline van 
Hardenberg en de afronding van 
de wijk Slotgraven. 

Hallo! Hardenberg beschikbaar 
bij één van de afhaalpunten
Het magazine is inmiddels huis-
aan-huis bezorgd bij alle huishou-
dens in de stad Hardenberg. 
Geen exemplaar ontvangen? 
Haal dan een magazine op bij 
één van de afhaalpunten:

- Gemeentehuis
- Informatiepunt Hardenberg 
- Bibliotheek/LOC
- Bakker Bart
- Blij
- Brasserie de Markt
- De Koffiepot
- Albert Heijn
- Jumbo



www.hardenberg.nlwww.hardenberg.nl

KIJK OP /
HARDENBERG

14

07

21Informatiepagina voor alle steden en dorpen in de gemeente HardenbergInformatiepagina voor alle steden en dorpen in de gemeente Hardenberg

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

53*

* Aantal besme ttingen 
per 100.000 inwoners: 53

Aantal besmettingen afgelopen week (5 juli t/m 11 juli): 32

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Horeca

Coronamaatregelen tijdens de zomer
Het aantal coronabesmettingen stijgt sneller dan verwacht. Dat zorgt voor een onzekere zomer. 

Daarom gelden van 10 juli 6.00 uur ’s ochtends tot en met 13 augustus uit voorzorg extra maatregelen.

9 juli 2021

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

Evenementen en cultuur

Vaste zitplaats verplicht.

Maximaal 24 uur per evenement.

Met coronatoegangsbewijzen 
2/3 van de bezoekerscapaciteit
toegestaan. 1,5 meter afstand niet
verplicht.

Algemeen Extra maatregelen per 10 juli:

Mondkapjesplicht

Maximaal aantal bezoekers
afhankelijk van de grootte van de
ruimte.

1,5 meter afstand verplicht.

Horeca open tot 0.00 uur.

Vaste zitplaats verplicht.

Geen entertainment.

Nachtclubs en discotheken dicht.

Winkelen en boodschappen

Reguliere openingstijden.

Recreatie

Reguliere openingstijden.

Sport

1,5 meter afstand niet verplicht
tijdens het sporten.

Met coronatoegangsbewijzen 
meer publiek toegestaan.

Werk

Werk maximaal de helft van de
werktijd op kantoor.

Reizen en vakanties

Bekijk actuele reisadviezen op
wijsopreis.nl.

In het openbaar vervoer en
personenvervoer.

Op stations en vliegvelden.

In het voortgezet onderwijs.

Een coronatoegangsbewijs kun je via de
CoronaCheck-app of coronacheck.nl
aanmaken met:

• Een negatieve testuitslag van max. 40
uur oud (per 13 juli max. 24 uur oud).

• Een vaccinatiebewijs.

• Een herstelbewijs van max. 6 maanden
oud.

.
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Zomeractiviteiten voor de jeugd 
Deze zomer hoeft de jeugd in de gemeente Hardenberg zich niet te 
vervelen.Want de hele zomer lang worden er allerlei activiteiten 
voor hen georganiseerd.

Sport, spel, theater, online en creatieve activiteiten. Voor iedereen is er 
iets bij. Kijk op www.gewoonactief.nl voor alle activiteiten en geef je op!
Je vindt hier ook de route van onze speciale Gewoon Actief on 
Tour- bus. 

De organisatie van de activiteiten is in handen van:

• Gemeente Hardenberg
• De Stuw
• Sportservice
• Cultuurkoepel Vechtdal
• Theater de Voorveghter
• Gewoon Actief on Tour

Op die manier kunt u of kan uw kind in elk geval met één prik op vakantie en de tweede prik na de vakantie, 
maar nog vóór het nieuwe werk- of schooljaar, krijgen.

Maak online of telefonisch een afspraak
Maak de afspraken via www.coronavaccinatie-afspraak.nl of door te bellen met 0800 - 7070 (zeven dagen per 
week van 8.00 tot 20.00 uur). Zo gaat u gezond op reis en komt u gezond weer terug.

Van half augustus tot eind oktober 
rijden de camera-auto’s van Cyclo-
Media door de straten binnen de 
gemeente om foto’s te maken 
vanaf de openbare weg. De 
gemeente Hardenberg gebruikt 
deze foto’s bijvoorbeeld voor 
onderzoek en onderhoud van 
de openbare ruimte, het helpen 
beoordelen van situaties in de 
openbare ruimte, handhaving van 

openbare orde en veiligheid en het 
ontwikkelen van ruimtelijke 
plannen. 

De opnamen worden door Cyclo-
Media – onder strenge voorwaar-
den – aan publieke of private 
organisaties gegeven en worden 
alleen gebruikt voor activiteiten 
die passen binnen de wet- en 
regelgeving op het gebied van 

persoonsgegevens. De opnamen 
zijn niet toegankelijk via internet 
of op een andere manier op te 
vragen, behalve als privacy-
gevoelige informatie, zoals herken-
bare personen en/of kentekens 
van auto’s, onherkenbaar is 
gemaakt. Kijk voor meer infor-
matie op www.cyclomedia.com.

Vakantieplannen? 
Extra Pfizer-vaccins bij GGD IJsselland
Het schooljaar is (bijna) voorbij en de zomervakantie begint. Wilt u op vakantie gaan en bent u of is uw 
kind nog niet gevaccineerd? GGD IJsselland heeft extra BioNTech/Pfizer-vaccins gekregen, zodat 
jongeren en andere mensen sneller terecht kunnen voor hun vaccinatie. 

CycloMedia maakt panoramafoto’s 
Van augustus tot eind oktober maakt CycloMedia 3600 panoramafoto’s in de gemeente Hardenberg.

Het aantal corona-besmettingen in Nederland stijgt. 

Ook in Hardenberg zien we weer meer besmettingen in de 
afgelopen week.  De situatie is zorgelijk. 

Houdt u daarom aan de basisregels en aan de extra maatregelen 
die van 10 juli tot en met 13 augustus gelden.


