
Pontje Zwieseborg
Door technische problemen is het pontje bij de Zwieseborg helaas 
tijdelijk uit de vaart. De onderdelen zijn besteld maar door de vakan-
ties is de levertijd langer dan normaal. We verwachten dat het nog 
ongeveer twee weken duurt voordat het pontje weer vaart. 
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Informatiebijeenkomst Vechtrijk Gramsbergen

Erfcoach helpt bij een toekomstbestendig erf 

Nationale Sportweek 2021
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Nieuwe expositie FUNDATIEfusions 
in het gemeentehuis 
Anneke Wilbrink, Lofoten

In de hal van het gemeentehuis heeft museum de Fundatie een nieuwe expositie ingericht. 
Vanaf 11 augustus 2021 tot 11 augustus 2022 kunt u hier schilderijen van Anneke Wilbrink bekijken.       
De hal van het gemeentehuis is vrij toegankelijk, maar natuurlijk gelden ook hier de corona-
maatregelen.

Hoe ervaart u de veiligheid en 
leefbaarheid in uw buurt?
I&O Research heeft naar 1951 willekeurig gekozen inwoners een 
uitnodiging verstuurd om een vragenlijst van de veiligheidsmonitor 
in te vullen. Dit is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, 
buurtproblemen en ook het optreden van gemeente en politie bij 
u in de buurt. Door uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de 
leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. 

Aankondiging informatiebijeenkomst Vechtrijk Gramsbergen
Sinds de informatiebijeenkomst in mei zijn gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen verder gegaan met het uitwerken en 
ontwerpen van de nieuwe inrichting van het gebied Vechtrijk Gramsbergen. 

Anneke Wilbrink ontving in 2006 
de Koninklijke Prijs voor de Vrije 
Schilderkunst. Haar eerste exposi-
tie bij Museum de Fundatie had zij 
in 2010 in Kasteel het Nijenhuis. In 
2020 volgde een overzicht van 
haar recente werk in Museum de 
Fundatie in Zwolle. 

In de schilderijen van Anneke 
Wilbrink (1973) lijkt de wereld in 
een deeltjesversneller terecht te 
zijn gekomen. Futuristische 
landschappen, met wolkenkrab-
bers, psychedelische bloemen en 
bomen zijn geplaatst tegen een 
achtergrond van blauwe luchten 
en massieve rotsen. Haar beelden 
roepen eerst herkenning op, met 
fragmenten van de Noorse eilan-

dengroep Lofoten met de typische 
rode huizen, de Erasmusbrug in 
Rotterdam en de Nieuwe Toren in 
Kampen (de stad waar ze de 
academie deed), die daarna oplost 
in het visuele spektakel van wat er 
verder te zien is. 

Haar schilderijen laten zien hoe 
mooi de wereld is en hoe belang-
rijk het is die te onderhouden. Zelf 
zegt Wilbrink dat haar werk ‘een 
protestsong’ is, ‘maar dan zonder 
gepreek’. De dynamische 
landschappen zijn samengesteld 
als een collage, vaak vol en druk 
zoals ook het dagelijks leven. 

Museum de Fundatie
Museum de Fundatie vindt zijn 

oorsprong in de kunstverzameling 
van Dirk Hannema en werd later 
aangevuld met onder andere de 
kunstcollectie van de Provincie 
Overijssel. Het museum bevindt 
zich aan de Blijmarkt in Zwolle. 
Kasteel het Nijenhuis, een van de 
best bewaarde havezaten van 
Overijssel, met beeldentuin in 
Heino/Wijhe is de tweede locatie. 
Onder de noemer 
FUNDATIEfusions organiseert de 
Fundatie compacte presentaties 
op openbare plekken in 
Nederland. 

Kijk voor een overzicht van de 
FUNDATIEfusions op museumde-
fundatie.nl

In het onderzoek komen verschil-
lende onderwerpen aan de orde, 
zoals de leefbaarheid en overlast 
in de buurt, het functioneren van 
politie en gemeente, onveiligheids-
gevoelens en criminaliteit. Om een 
representatief beeld te krijgen, is 
een steekproef genomen uit alle 
inwoners van 15 jaar en ouder. 
In totaal zijn bijna 2000 inwoners 
geselecteerd. Zij hebben een brief 
ontvangen met de vraag mee te 
doen aan het onderzoek. In de 
brief staat een inlogcode waarmee 
de vragenlijst online ingevuld kan 
worden. Voor de betrouwbaarheid 
van het onderzoek is het van be-
lang dat zoveel mogelijk inwoners 
die benaderd zijn, meedoen aan 
het onderzoek. Inwoners die geen 
brief ontvangen, zijn niet geselec-

teerd om deel te nemen aan het 
onderzoek.

Diverse organisaties zetten zich 
samen met de gemeente dagelijks 
in voor de veiligheid van inwoners. 
Om de veiligheidsplannen van de 
gemeente goed af te stemmen op 
wat er leeft onder inwoners is het 
voor de veiligheidspartners belang-
rijk te weten wat de wensen en 
ervaringen van inwoners zijn op 
het gebied van veiligheid. De uit-
komsten van het veiligheidsonder-
zoek vormen belangrijke bouw-
stenen voor de veiligheidsplannen 
voor de komende jaren.
Dit onderzoek wordt op gemeen-
telijk en op landelijk niveau uitge-
voerd. De resultaten worden in 
het voorjaar van 2022 verwacht.

Op donderdag 9 september vindt 
er weer een informatiebijeenkomst 
plaats, waarbij we de ontwerp-
schetsen voor het gebied aan 
u presenteren. Daarnaast zijn we 
benieuwd naar uw opmerkingen 

of vragen en komen we hierover 
graag met u in gesprek.

De informatiebijeenkomst vindt 
plaats tussen 18.00 - 21.00 uur 
in MFC De Binder. Vanwege de 

coronamaatregelen werken we 
met tijdsblokken van 30 minuten 
en maximale groepsgroottes. 
Daarom vragen we u om u vooraf 
aan te melden en een tijdsblok 
te kiezen. Dit kan tot en met 

5 september via onze website: 
www.vechtstromen.nl/vechtrijk-
gramsbergen.
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Bewonersonderzoek Vechtdal   
Binnenkort wordt er in de vier gemeenten in het Vechtdal voor de vierde 
keer een bewonersonderzoek gehouden over wonen en recreeren. 
Begin september ontvangen 5.000 mensen (willekeurige steekproef) 
een brief met de uitnodiging om mee te doen. 

Erfcoach helpt bij een toekomstbestendig erf  
Wil je je (agrarische) bedrijf toekomstgericht maken? Zorg dan voor 
meer biodiversiteit. Steeds meer bedrijven zetten hierop in door beter 
bodembeheer, inzaai kruidenrijk grasland, waterberging of agrarisch 
natuurbeheer. Zodra de regels vanuit het Europese Gemeenschappe-
lijke landbouwbeleid (GLB) naar Nederland vertaald zijn, komt er meer 
duidelijkheid. Een goed moment om nu te kijken welke richting het 
beste past bij jou en jouw bedrijf.

Werkzaamheden in het 
Vechtpark door rietverplaatsing
De gemeente werkt aan verbeterde natuur en recreatieve beleving 
in het Vechtpark. Tussen 1 september en 15 oktober wordt er 
gegraven en met grond gereden in het Vechtpark. 

Binnenkort start een onderzoek 
naar de beleving van het Vechtdal 
op het gebied van wonen en 
recreëren. Als inwoner kent u het 
Vechtdal, u beleeft het en voelt 
zich ermee verbonden. Daarom 
zijn uw meningen en ervaringen 
over het Vechtdal erg van belang! 

Uw mening kunt u met ons delen 
door de vragenlijst in te vullen. 
Deze vragenlijst gaat onder andere 
over bekendheid met het Vechtdal, 
recreëren in het Vechtdal, water-
overlast en projecten op het ge-
bied van natuur, toerisme en 
recreatie. 

In 2013, 2015 en 2017 is dit 
onderzoek ook uitgevoerd. 
De onderzoeken hebben veel 
waardevolle inzichten opgeleverd, 
onder andere over het bewustzijn 
van inwoners over wateroverlast 
en over projecten op het gebied 
van natuur, toerisme en recreatie 
die in het Vechtdal worden uitge-
voerd. Deze inzichten helpen ons 
om het Vechtdal voor u als inwo-
ner op het gebied van wonen en 
recreëren nog aantrekkelijker en 
veiliger te maken. 

Hoe kunt u aan het onderzoek 
meedoen? 
Voor dit onderzoek nodigen we 
5.000 inwoners uit het gehele 
Vechtdal (van Hardenberg tot 
Zwolle) uit. Deze inwoners zijn 
willekeurig gekozen. Wanneer 
u uitgenodigd wordt voor het 
onderzoek krijgt u in de week 
van 30 augustus tot en met 
5 september een uitnodigingsbrief 
van uw gemeente. Hierin wordt 
uitgelegd hoe u aan het onder-
zoek kunt meedoen. 

Wij stellen het erg op prijs als u 
meedoet!

Als bewoner van een erf (bedrijf of 
particulier) kun je bijdragen aan 
een goede leefomgeving voor 
erfvogels, insecten en allerlei 
diersoorten. Met kleine maatrege-
len zijn deze diersoorten al gebaat 
en maak je je erf interessant voor 
hen en zeker ook voor jezelf! Dit 
kan bijvoorbeeld door de aanleg 
van een streekeigen heg, het aan-
planten van een boomgaard of 
een erfbosje en het plaatsen van 
nestkastjes. Zo wordt je erf een 
belangrijke stapsteen of zelfs 
leefgebied voor gewone, maar 
ook bijzondere flora en fauna. 

Keukentafelgesprek
Een erfcoach kan je helpen jouw 
ideeën voor een erf uit te voeren. 
Soms kan het fijn zijn om je ideeën 
aan een onafhankelijk vertrou-
wenspersoon te vertellen. Nodig 
een erfcoach uit, dan plannen 
we eerst een zogenoemd ‘keuken-
tafelgesprek’. In vertrouwen be-
spreken we dan alle plannen en 
ideeën. 

Je hebt bijvoorbeeld een mooi 
agrarisch bedrijf en je zoon of 
dochter wil het bedrijf graag 
overnemen. Toch zijn er twijfels 
of hij of zij op de ingeslagen weg 
verder wil. Meerdere ideeën zijn 
de revue al gepasseerd, maar wat 
past er nu bij jullie en hoe kom je 
verder? Een erfcoach helpt om 
hierin helderheid te scheppen en 
opties te bekijken vanuit verschil-
lende invalshoeken. We helpen 
je om stappen te maken. 

Onafhankelijk
Soms blijft het bij één gesprek en 
kun je als erfeigenaar zelf verder 
met de toekomstplannen voor 

jouw erf. Lukt dat nog niet, dan 
kan een erfcoach ook langer 
betrokken zijn. Als erfcoaches 
zitten we niet op de stoel van de 
adviseur. We zijn betrokken aan 
de voorkant van jouw proces. 
Samen kijken we of een bepaalde 
ontwikkeling bij je past. Vervolgens 
kunnen we je doorverwijzen naar 
een specialist. We hebben een 
breed netwerk, zijn op de hoogte 
van subsidiemogelijkheden en 
hebben korte lijnen met de 
gemeente. Al deze onderdelen 
ondersteunen bij het toekomst-
gericht maken van jouw erf. 

Een greep uit de vragen over 
Biodiversiteit:
•  Ik wil graag mijn erf opnieuw 

inrichten. Hoe doe ik dat? Wat 
kan ik het beste planten om 
meer vlinders, vogels en wild 
om de deur te krijgen?

•  Wat voegt kruidenrijk grasland 
toe aan mijn bedrijfsvoering?

•  Wat betekent het financieel voor 
mij als ik een aantal percelen 
inzet voor agrarisch natuur-
beheer?

•  Mag ik op mijn landbouwgrond 
een voedselbos aanplanten? 
Of een Tiny house plaatsen? 

•  Eén van mijn kinderen wil het 
bedrijf overnemen, maar wil 

graag richting natuurboer. Hoe 
kunnen we het beste omschakelen 
en is dit wel rendabel?

Hoe ziet jouw erf en/of bedrijf er 
over 15 jaar uit? En wat heb je 
hiervoor nodig? Zet de eerste 
stap en neem contact op!

Contactpersonen voor 
de gemeente Hardenberg
-  Hendry van Ittersum 
 06-57059830 
-  Babke Roeterdink
 06-13488967

Het gaat om 2 locaties:
1)  langs het evenemententerrein 

aan de Heemsermarsweg 
2)  de Monding Oude Radewijker-

beek ter hoogte van de 
Kruserbrink/ brug J.C. 
Kellerlaan.

Op de ene plek wordt riet weg-
gehaald en op de andere plek 
wordt riet aangebracht. Bij het 
evenemententerrein wordt het riet 
over een afstand van 250 meter 
verwijderd. Nadat het riet is 
gemaaid wordt de grond met de 
rietwortels afgegraven. De laagte 
wordt daarna weer opgevuld met 
andere grond en ingezaaid met 
gras. Bij de Kruserbrink wordt 
een gedeelte van het terrein 
afgegraven en het riet aange-
bracht, in de vorm van een 
rietmoeras. 

Waarom wordt het riet verplaatst
Riet is waardevol voor de natuur-
lijke verscheidenheid (biodiversi-
teit) in het Vechtpark. Het trekt 
verschillende nieuwe soorten 
vogels aan zoals de Rietzanger 
en de Blauwborst. Maar riet kan 
ook hinderlijk zijn voor het uitzicht 
en de recreatieve beleving, die 
ook belangrijk zijn in delen van 
het Vechtpark, zoals rond het 
haventje en het evenementen-
terrein. Daarom heeft de gemeen-
te besloten om deze verbetering 
toe te passen. Door op de ene 
plek het riet weg te halen krijgt 
de recreatieve beleving meer 
ruimte. Door op de andere plek 
een rietmoeras aan te leggen, 
krijgen daar juist de natuurwaar-
den meer ruimte om zich te ont-
wikkelen. Natuur en recreatie 
kunnen zich zo allebei nog beter 
ontwikkelen in het Vechtpark.

De erfcoaches van Overijssel

Voor kosteloze en onafhankelijke begeleiding én een steuntje in de rug 
bij het maken van duurzame keuzes voor een toekomstgericht erf! 

Voor contactgegevens van de erfcoaches en meer informatie 
over alle mogelijkheden voor een toekomstbestendig erf: 
www.digitaleerfcoach.nl 
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Waakzaam: < 35

Zorgelijk: 35 - 100

Ernstig: 100 - 250

Zeer ernstig: > 250
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Nationale Sportweek 2021
Van 17 tot en met 26 september 2021 staat de Nationale Sportweek op het programma. In deze 
week wordt extra aandacht besteed aan het belang van sport en bewegen voor edereen.

Sport en bewegen inspireert en 
verbindt, en levert een belangrijke 
bijdrage aan de ontwikkeling van 
ieder individu. “Sport doet iets 
met je” is opnieuw het thema van 
de NOC*NSF Nationale Sportweek 
van dit jaar. Uiteraard doet 
gemeente Hardenberg ook graag 
mee aan deze Sportweek. We 
vinden het belangrijk dat zoveel 
mogelijk inwoners van onze 
gemeente “Gewoon Actief” zijn 
en de mogelijkheid hebben mee 
te doen aan de vele sport- en 
beweegactiviteiten die er in 
de gemeente zijn.

Organiseer een leuke activiteit 
en maak kans op € 250,00
activiteitenbudget
Wilt u als vereniging of organisatie 
inwoners uitdagen om in beweging 
te komen en een activiteit organi-
seren in deze Nationale Sport-
week? Wij hebben de mogelijkheid 
een bijdrage te verlenen van 
€ 250,- voor een activiteit. 

Let op:
Dit is dus niet enkel voor leden. 
Denk bijvoorbeeld aan een kennis-
makingsles, een instuif, demon-
stratie of een ouder en kind activi-

teit. Wilt u als vereniging of organi-
satie in aanmerking komen voor 
een bijdrage, meld u dan aan bij 
Team sport en accommodaties via 
telefoonnummer 0523-289261.

Open trainingen
Om inwoners de mogelijkheid te 
geven kennis te maken met het 
sport- en/of beweegaanbod in de 
gemeente Hardenberg vragen we 
verenigingen/organisaties in deze 
Nationale Sportweek de bestaan-
de trainingen open te stellen voor 
mensen die een keer mee willen 
doen of een keer willen komen 

kijken. Dit kost u geen extra 
organisatie/tijd. We vragen u 
om wat informatie door te geven 
(activiteit, vereniging/organisatie, 
contactpersoon, telefoonnummer). 
Wij bundelen deze informatie en 
communiceren dit via diverse 
kanalen. Ga naar de website van 
Gewoon Actief en meld je aan.

Mocht u verder nog vragen 
hebben of heeft u suggesties / 
ideeën neemt u dan vooral contact 
met ons op. Dit kan telefonisch 
0523-289261.

Gewoon Actief – 
www.gewoonactief.nl 
Via dit platform kunnen inwoners 
van jong tot oud uit de gemeente 
Hardenberg kennismaken met 
o.a. het sport- en beweegaanbod 
in de buurt. 

Staat uw vereniging of organisatie 
nog niet op de site, neem dan 
contact met ons op.

 


