
Geen Kijk op Hardenberg 
in de bouwvakperiode
Vanaf volgende week is de Kijk op Hardenberg er even tussenuit.
In de weken van de bouwvakperiode, week 30, 31 en 32 verschijnt 
er geen gemeentenieuws in De Toren. 
De ‘verplichte publicaties’ worden wel geplaatst. Vanaf woensdag 
18 augustus is de Kijk op Hardenberg terug.

Aantal besmettingen per
week per 100.000:
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1 Waakzaam: < 35

Zorgelijk: 35 - 100

Ernstig: 100 - 250

Zeer ernstig: > 250

Zeer ernstig

Ernstig

Zorgelijk

Waakzaam

100*

* Aantal besmettingen 
per 100.000 inwoners: 100

Aantal besmettingen afgelopen week (12 juli t/m 18 juli): 61

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Ontspannen op vakantie 
 

Als je besluit om op vakantie te gaan, dan wil je wel een zorgeloze vakantie. Een goede voorbereiding kan daarbij helpen.  
Dan verklein je de kans om op reis besmet te raken en nieuwe varianten mee terug naar Nederland te nemen.

1 juli 2021

Vakantie kiezen

Kies voor zekerheid  
• Check voor vertrek het reisadvies op wijsopreis.nl. 

- Ga alleen op vakantie naar een groen of geel land.  
 Hoe veiliger een land, hoe meer leuke dingen je kunt 

doen. 
- Ga niet op vakantie naar een oranje land. Dit is minder 

veilig en minder leuk door strengere coronamaatregelen.  
• Kijk in het reisadvies welke eisen in een land gelden voor 

reizigers, zoals het Digitaal Corona Certificaat in de EU, of  
je bij aankomst in quarantaine moet en welke andere 
regels gelden.  

• Boek flexibel  want een reisadvies kan onverwachts 
veranderen. Bekijk goed de voorwaarden van je reis- en 
annuleringsverzekering. 
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Afspraken maken

Zodat je samen onbezorgd op vakantie kan  
• Voorkomen dat je positief test en niet op 

vakantie kunt? Houd je extra aan de 
maatregelen in de week voor je vakantie.  

• Spreek af wat je doet als: 
- Iemand positief test voor vertrek 
- Iemand coronaklachten heeft op vakantie 
- een geel land plotseling oranje wordt 
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Koffer pakken

Zodat je ter plekke minder hoeft uit te zoeken  
• Download de Reisapp, maak je bestemming favoriet 

en krijg automatisch bericht als de situatie verandert.  
• Bekijk in het reisadvies of een coronabewijs nodig is.  

- Download de CoronaCheck-app en zet je 
coronabewijs erin.   

• Neem de nodige documenten zoals je coronabewijs 
ook in print mee: coronacheck.nl/print.  

• Neem genoeg mondkapjes, handgel en eventueel 
zelftesten mee. 
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Op reis

Zodat je samen gezond weer thuiskomt  
• Houd je aan de  basisregels en herinner elkaar eraan.   
• Kies zoveel mogelijk voor activiteiten buiten en waar je goed afstand 

kunt houden. Vermijd drukke plekken en binnenruimtes met slechte 
ventilatie.  

• Mocht je coronaklachten krijgen, laat je dan op je bestemming testen  
en ga in quarantaine als je positief test. Reis niet terug naar Nederland. 
Zo voorkom je dat je je reisgenoten of anderen onderweg besmet. 
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Terug thuis

Zodat we de samenleving openhouden  
• Als je coronaklachten hebt, laat je dan 

testen en ga in quarantaine.   
• Geen coronaklachten? Doe dan voor 

de zekerheid een zelftest.  
Zo voorkom je dat je in Nederland 
vrienden en familie besmet en nieuwe 
virusvarianten verspreidt. 
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Meer informatie: 
 rijksoverheid.nl/reizen 

of bel 0800-1351 
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DEZE WEEK IN KIJK OP HARDENBERG

Omgevingsvisie Landstad Hardenberg vastgesteld

Geen Kijk op Hardenberg in de bouwvakvakantie

Op vakantie in coronatijd? Bereid je goed voor!

Zeer ernstig: > 250

www.hardenberg.nlwww.hardenberg.nl

Omgevingsvisie Landstad Hardenberg vastgesteld
De gemeenteraad van Hardenberg heeft in de raadsvergadering van juli 2021 de omgevingsvisie Landstad Hardenberg vastgesteld. In de omgevingsvisie staat hoe de 
gemeente Hardenberg zich de komende 20 jaar verder gaat ontwikkelen tot Landstad Hardenberg. Het is het verhaal van de gemeente Hardenberg met haar 29 unieke kernen 
en dus van ons allemaal. Het verhaal is te lezen in het magazine Landstad Hardenberg dat binnenkort huis-aan-huis wordt bezorgd in de gemeente Hardenberg.

De omgevingsvisie Landstad 
Hardenberg beschrijft de ontwik-
keling van Hardenberg. Hoe de 
gemeente veranderde van lokaal 
georiënteerde plattelandsgemeen-
te in de jaren ’50 van de vorige 
eeuw tot een krachtige en vitale 
gemeente met economische groei, 
bruisende centra, prettige woon-
kernen, een sterke maakindustrie 
en stedelijke voorzieningen. De 
omgevingsvisie richt zich op het 
vasthouden en verder uitbouwen 
van die kracht en groei. De 
gemeente Hardenberg wil zich 
ontwikkelen tot Landstad 
Hardenberg.

Krachtig knooppunt in 
Noordoost Nederland
In Landstad Hardenberg komt het 
beste van twee werelden samen. 

De voordelen en voorzieningen 
van een stad en de charme, rust 
en ruimte van ons platteland. 
Landstad Hardenberg heeft in 
2040 meer dan 65.000 inwoners. 
Dankzij het samenspel tussen 
stad en platteland is Landstad 
Hardenberg een krachtig knoop-
punt in het regionale netwerk 
van Noordoost Nederland. Met 
Hardenberg als tweede stad op 
de Vechtdalas is de streekfunctie 
verder uitgebouwd. De gemeente 
is goed bereikbaar en mensen van 
ver buiten de gemeentegrenzen 
komen naar Hardenberg voor de 
vele voorzieningen. De economie 
is krachtig, duurzaam en concur-
rerend. 

Het vergezicht voor Landstad 
Hardenberg wordt in de omge-

vingsvisie uitgewerkt langs vier 
thema’s: 

-  Hardenberg in balans: over de 
manier waarop we omgaan met 
ons landelijk gebied en de 
verschillende functies die daar 
samenkomen. 

-  Hardenberg voor elkaar: over 
de ontwikkelingen in de grotere 
kernen en het leefbaar houden 
van de kleinere kernen. 

-  Hardenberg knooppunt: over 
een vitale economie en goede 
bereikbaarheid van de gemeente.

-  Hardenberg duurzaam: over de 
manier waarop de gemeente 
zich op een zo duurzaam 
mogelijke manier ontwikkelt.

Bij ieder thema zijn opgaven en 
ambities genoemd.

De omgevingsvisie is 
vastgesteld
De gemeenteraad heeft de 
omgevingsvisie Landstad 
Hardenberg in de raads-
vergadering van 6 juli 2021 
vastgesteld. 

De omgevingsvisie ligt 
vanaf 15 juli ter inzage. 
Tegen de vastgestelde 
omgevingsvisie staat 
geen beroep open.

Het magazine 
Landstad 
Hardenberg 
wordt huis-aan-huis bezorgd

De omgevingsvisie is te bekijken via www.hardenberg.nl/landstad. 
Naast de omgevingsvisie is op de website een animatie te bekijken. 
In een magazine is de omgevingsvisie samengevat, met verhalen 
van mensen uit de samenleving die nu al werken op de manier 
die goed bij Landstad Hardenberg past. Het magazine Landstad 
Hardenberg wordt binnenkort huis-aan-huis verspreid in de 
gemeente Hardenberg. Wie geen ongeadresseerd drukwerk wil 
ontvangen, ontvangt geen magazine. Het magazine is daarom 
ook te bekijken via www.hardenberg.nl/landstad. Heeft u geen 
magazine ontvangen dan kunt u een exemplaar ophalen in het 
gemeentehuis.


