
In totaal worden er in Bransveen 
de komende jaren 95 nieuwe 
woningen gebouwd aan de 
oostkant van de wijk. De wonin-
gen komen tussen de Mittendorff-
werf en de Stegerensallee. De 
gemeente Hardenberg geeft hier 
circa 40 kavels uit aan particulie-
ren. Dat gebeurt in drie fases. 
De kavels in de eerste twee fases 
zijn uitgegeven. De gemeente 
start nu met het uitgeven van 
kavels in fase 3.   

7 kavels in de derde fase
In deze derde fase geeft de 
gemeente nu 7 kavels uit.
-  3 kavels voor een vrijstaande 

woning, € 190 per vierkante 
meter exclusief 21 % btw.

-  4 kavels voor een twee-onder-
een-kapwoning, € 180 per 
vierkante meter exclusief 
21% btw.

Particulieren kunnen hier zelf een 
woning (laten) bouwen.

Naast de kavels die nu worden 
uitgegeven, liggen in de derde 
fase nog 5 kavels binnen de 
milieucirkel van een bedrijf in de 
buurt. De gemeente geeft deze 
5 kavels nu nog niet uit. 

Inschrijven vanaf donderdag 
23 september tot en met vrijdag 
22 oktober 12.00 uur
Inschrijven voor een kavel is 
mogelijk vanaf donderdag 23 
september via het inschrijfformu-
lier op www.hardenberg.nl/kavels. 
Hier staat de verkavelingstekening 
en informatie over de inschrijfpro-
cedure. Het inschrijfformulier is 
ook op te vragen bij het woon-
team door te bellen naar 14 0523 
of door te mailen naar 
woonteam@hardenberg.nl.

De inschrijving sluit op vrijdag 
22 oktober 2021 om 12.00 uur. 
Het volledig ingevulde inschrijf-
formulier moet dan bij de 
gemeente binnen zijn. De loting 

en toewijzing van de kavels is 
gepland op woensdag 27 oktober. 
Inschrijvers ontvangen hiervoor 
een uitnodiging. 

Medebouwer nodig bij 
twee-onder-een-kapwoning 
Belangstellenden die een twee-
onder-een-kapwoning willen 
bouwen schrijven samen met een 
medebouwer als koppel in. Wie 
nog geen medebouwer heeft 
gevonden kan contact opnemen 
met het woonteam. Mogelijk zijn 
er anderen die een medebouwer 
zoeken. 

Woningbouw kan direct starten
De gemeente is al gestart met 
het bouwrijp maken van dit deel 
van Bransveen. Als alles volgens 
planning verloopt, zijn de kavels 
bouwrijp bij de uitgifte. 
Kopers van een kavels kunnen na 
het verkrijgen van een omgevings-
vergunning dus direct starten met 
de bouw van hun droomhuis.
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Inschrijven voor een kavel vanaf nu mogelijk  

Gemeente geeft vrije kavels uit in woonwijk 
Bransveen in Dedemsvaart
De gemeente Hardenberg geeft dit najaar weer kavels uit in woonwijk Bransveen in Dedemsvaart. 
Belangstellenden kunnen zich vanaf 23 september tot en met vrijdag 22 oktober 2021 12.00 uur 
inschrijven voor een kavel voor een vrijstaande of twee-onder-kapwoning. In deze ronde geeft de 
gemeente 7 kavels uit. Het inschrijfformulier staat op www.hardenberg.nl/kavels.

ProkkelOpPad 
Een Prokkel staat voor een ‘prikkelende ontmoeting’ tussen 
mensen met en zonder een verstandelijke beperking. ProkkelOpPad 
is een spel met opdracht- en gesprekskaarten voor tijdens een 
wandeling door je buurt of stad. Een leuke manier om samen 
kennis te maken en in gesprek te raken over allerlei onderwerpen. 

Gemeente vrijdagmiddag 
telefonisch niet bereikbaar 
De medewerkers van de gemeente Hardenberg zijn vrijdag 
24 september vanaf 12.30 uur niet bereikbaar via het 
telefoonnummer 14 0523.

Hebt u een vraag? Of wilt u telefonisch een afspraak maken? 
Bel dan vrijdag voor 12.30 uur. U kunt uw afspraak ook online 
maken op www.hardenberg.nl.

Op maandag 27 september is de gemeente vanaf 08.30 uur weer 
bereikbaar op 14 0523.

Op 8 september hebben 5 mede-
werkers van de gemeente Harden-
berg en 5 cliënten die wonen en/
of werken bij de Baalderborg 
Groep een ProkkelOpPad 
gelopen. 
De gemeente werd vertegenwoor-
digd door de afdeling sport, 
wijkteams Samen Doen, wethou-
der Mary Looman en medeorgani-
sator Arjan Breukelman. Namens 
de Baalderborg Groep waren er 
enthousiaste cliëntmedewerkers 
aanwezig vanuit de winkel ’t Gilde 
en de Wijkboerderij in Baalder 

De wandeling werd in 2 groepen 
gelopen. Tijdens de wandeling 
moesten beide groepen ver-
schillende opdrachten uitvoeren. 
Van foto’s maken tot meenemen 
wat je zoal op straat vindt. 

De wandeling eindigde in het 
gemeentehuis in de raadszaal. 
Er is nagepraat over wat we 
beleefd hebben onderweg en 
na het maken van de groepsfoto 
was iedereen blij met deze 
leuke ochtend! 

Met dank aan Janniek, Annemieke,
Kevin, Ester en Henrieke en de 
medewerkers van het gemeente-
huis en Ons Huis!

Lijkt het je leuk om ProkkelOpPad 
eens bij jou in de buurt te organi-
seren? Neem dan contact op met 
Ida Buist, coördinator Prokkel-
activiteiten, i.buist@baalderborg-
groep.nl.

Uitgifte vrije kavels Bransveen

Veranderingen parkeren centrum

Interview Menno Jong



We voeren het parkeren op kenteken in. Bij de 
automaten op straat, achter de slagboom en voor 
vergunningen en abonnementen. Binnenkort 
informeren we u verder over de veranderingen.

De belangrijkste veranderingen 
op een rij:
-  In de parkeergarage Centrum/

gemeentehuis wordt parkeren 
op alle dagen de eerste 3 uur 
gratis.

-  In de parkeergarage Centrum/
LOC wordt parkeren op zater-
dag de eerste 3 uur gratis.

-  De werknemersvergunning 
wordt afgeschaft. Werknemers 
kunnen tegen een aantrekkelij-
ker tarief gebruik maken van 
een abonnement voor de 
parkeergarage Centrum/
gemeentehuis of Centrum/LOC.

-  De bezoekersregeling voor 
bewoners van het vergunnin-
gengebied wordt uitgebreid 

met een digitale mogelijkheid.
-  Parkeren op de parkeerplaatsen 

aan de Parkweg (vanaf rotonde 
naar skatepark) wordt gratis. 
Voor de camperplaatsen moet 
nog wel worden betaald.

-  De Stop&Shop-zone aan de 
Europaweg wordt uitgebreid 
met het zuidelijk deel van de 
Bruchterweg, tussen de Euro-
paweg en de Burgemeester 
Schuitestraat.

-  Er komt een extra inrit voor 
bewoners aan het Van Weve-
linckhovenplein en een nieuwe 
route op het parkeerterrein.

-  De parkeerautomaten op 
straat, de slagboominstallaties 
en het digitale vergunningen-
systeem worden vervangen.
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College van burgemeester en wethouders 
op bezoek in De Krim 
Vrijdagochtend 17 september bracht het college van B&W een bezoek aan De Krim. Het gezelschap 
werd verwelkomd door Ronald Datema, secretaris van Plaatselijk Belang De Krim.

Street art project gemeente Hardenberg
Mijn missie is om Hardenberg mooier te maken! 

Kunstenaar Menno Jong uit Hardenberg heeft in samenspraak met gemeente Hardenberg een tweetal 
aantal dug-outs van honk- en softbalvereniging Cubs van mooie kunstwerken voorzien. Heeft u ze al 
gezien? Wij vroegen Menno hoe hij in aanraking kwam met kunst en waar hij zijn inspiratie voor deze 
werken opdeed. 

Wethouder Mary Looman gaf aan 
dat ze blij is kennis te kunnen 
maken met De Krim. Ronald 
Datema vertelde dat het doel van 
PB is om de leefbaarheid in De 
Krim te handhaven op het huidige 
niveau en te verbeteren indien 
mogelijk.

Per fiets werd een bezoek 
gebracht aan het zwembad 
“Onder Ons”. Bestuurslid Johan 
Reefman vertelde hoe er in De 
Krim is omgegaan met de overna-
me van het zwembad van de 
gemeente. Er wordt nu veel met 
vrijwilligers gedaan maar zo’n 
zeven jaar geleden, toen gestart is 
met de overname, moest De Krim 

nog veel leren over het runnen van 
een zwembad. Vervolgens 
verzorgde zwembadcoördinator 
Ursula Schuldink een rondleiding 
over het terrein. 

Daarna ging het gezelschap naar 
de voormalige school Klimop. 
Er zijn plannen om op deze 
locatie 24 zorgappartementen 
te realiseren. PB wil graag dat 
inwoners van De Krim in de 
toekomst, ook wanneer zij zorg 
nodig zijn, in De Krim kunnen 
blijven wonen. Op deze mooie 
locatie in het groen, maar ook 
dichtbij alle voorzieningen, wil 
men graag zes appartementen 
voor begeleid wonen en achttien 

zorgappartementen realiseren.

De laatste stop was bij de 
Multifunctionele Accommodatie 
(MFA). Harm Folkers informeerde 
het college over de huidige stand 
van zaken en de planning tot de 
ingebruikname. Een groot deel 
van de werkzaamheden aan het 
gebouw wordt door de vele vrijwil-
ligers vanuit De Krim uitgevoerd.

Wethouder Mary Looman gaf de 
complimenten aan De Krim en is 
ongelooflijk trots op De Krim en 
wat er met alle vrijwilligers wordt 
gerealiseerd in dit dorp.

Menno vertelt “ Ik heb geen 
specifieke opleiding gevolgd voor 
kunst. Ik was wel altijd creatief 
bezig op de basisschool, vooral 
veel aan het tekenen. Later koos ik 
voor de opleiding MBO Mode. 
Mijn doel was om een eigen 
kledingzaak te starten met hippe 
kleding”. Tijdens zijn opleiding 
heeft Menno veel geleerd over het 
gebruik van kleuren en vormen. 
Ook zag hij welk effect het gebruik 
van kleuren op mensen heeft.
Het was tijdens zijn middelbare 
schoolperiode dat hij ook 
aandacht kreeg voor graffiti. 
Menno “Ja, graffiti was natuurlijk 
heel stoer, en destijds ook wel 
nieuw.”
De creativiteit van Menno bleef 
niet lang onopgemerkt. Zo was er 
een vriend van Menno die hem 
aanspoorde om eens te gaan 
schilderen. Menno zelf had nog 
wel zijn twijfels, “dat geklieder met 
verf, ik was nog niet meteen 
enthousiast.” Menno probeerde 

Veranderingen parkeren centrum Hardenberg
De gemeente Hardenberg neemt verschillende maatregelen om het parkeren in het centrum van 
Hardenberg beter te verdelen. Zo zorgen we voor voldoende en geschikte parkeerplekken voor 
iedere bezoeker, bewoner en ondernemer. De veranderingen voeren we in het najaar van 2021 in. 

Meer biodiversiteit in jouw buurt
   Help de natuur een handje!

Wil jij ook meer biodiversiteit in jouw buurt. Heb je een goed 
idee? Samen met je buren of een groep? Dat vinden we geweldig. 
Maar we snappen dat het soms lastig is om te beginnen. 

Goed nieuws: je hoeft het niet alleen te doen!

  Struikenactie Groene 
  Loper Vechtdal

Via De Koppel kun je ook terecht 
bij De Groene Loper Vechtdal. 
Dit najaar houden zij de strui-
kenactie ‘Natuur om op te (vr)
eten’. Voor meer info kijk op 
www.groenbezig.nl/groepen/
groenelopervechtdal of neem 
contact op met Miriam Gerrits 
van De Koppel via 0523 273 388
of miriam.gerrits@dekoppel.com. 

Het college krijgt informatie over de bouw van het MFA.

In de gemeente Hardenberg zijn verschillende organisaties die je 
kunnen helpen. We zetten ze voor je op een rijtje. Wil je alvast wat 
inspiratie over wat jij kan doen voor meer biodiversiteit? Kijk dan eens 
op www.biodiversiteit-hardenberg.nl. Je vind er tips voor je eigen tuin 
en ook een overzicht van subsidies. 

   Via Plaatselijk Belang

Heb jij met je buren een idee voor meer biodiversiteit in je straat of 
buurt? Neem dan eens contact op met jouw plaatselijk belang. Zij 
kunnen bij de gemeente een subsidie aanvragen voor plannen die 
zorgen voor meer biodiversiteit en minder eikenprocessierups.

   Via De Koppel

Natuuractiviteitencentrum 
De Koppel in Hardenberg 
begeleidt mensen bij hun 
plannen voor meer natuur 
en biodiversiteit. Dat doen 
ze op verschillende manieren. 
Ze kunnen je helpen met hun 
kennis over dieren en planten. 
Maar ze kunnen je bijvoor-
beeld ook koppelen aan 
mensen die jou verder 
kunnen helpen. 

Via de gemeente Hardenberg

De gemeente Hardenberg kan je helpen als je met een groep 
iets wilt aanpakken. We ondersteunen niet met geld, maar wel 
met materiaal. Wil je hierover meer weten? Bel dan met 14 0523 
(geen kengetal nodig).

  Meer biodiversiteit? 

Voorbeelden wat je kunt doen:
- Stenen eruit, groen erin.
- Insectenhotel plaatsen.
- Nest- en vleermuiskasten ophangen.
- Inzaaien plukveldjes of kruiden- en bloemenzaden.
- Bloembollen planten.
- Aanleg tiny forest.
- Fruitbomen en bessenstruiken planten.
- Buurttuin of voedselbosje aanleggen.

Kijk voor tips over wat jij kunt doen op 
www.biodiversiteit-hardenberg.nl



Aantal besmettingen per
week per 100.000:

4

3

2

1 Waakzaam: < 35

Zorgelijk: 35 - 100

Ernstig: 100 - 250

Zeer ernstig: > 250

* Aantal besmettingen 
per 100.000 inwoners: 46

Zeer ernstig

Ernstig

Zorgelijk

Waakzaam

Aantal besmettingen afgelopen week 

(13 september t/m 19 september): 28

46*
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Street art project gemeente Hardenberg
Mijn missie is om Hardenberg mooier te maken! 

Kunstenaar Menno Jong uit Hardenberg heeft in samenspraak met gemeente Hardenberg een tweetal 
aantal dug-outs van honk- en softbalvereniging Cubs van mooie kunstwerken voorzien. Heeft u ze al 
gezien? Wij vroegen Menno hoe hij in aanraking kwam met kunst en waar hij zijn inspiratie voor deze 
werken opdeed. 

Menno vertelt “ Ik heb geen 
specifieke opleiding gevolgd voor 
kunst. Ik was wel altijd creatief 
bezig op de basisschool, vooral 
veel aan het tekenen. Later koos ik 
voor de opleiding MBO Mode. 
Mijn doel was om een eigen 
kledingzaak te starten met hippe 
kleding”. Tijdens zijn opleiding 
heeft Menno veel geleerd over het 
gebruik van kleuren en vormen. 
Ook zag hij welk effect het gebruik 
van kleuren op mensen heeft.
Het was tijdens zijn middelbare 
schoolperiode dat hij ook 
aandacht kreeg voor graffiti. 
Menno “Ja, graffiti was natuurlijk 
heel stoer, en destijds ook wel 
nieuw.”
De creativiteit van Menno bleef 
niet lang onopgemerkt. Zo was er 
een vriend van Menno die hem 
aanspoorde om eens te gaan 
schilderen. Menno zelf had nog 
wel zijn twijfels, “dat geklieder met 
verf, ik was nog niet meteen 
enthousiast.” Menno probeerde 

vele eigen stijlen uit en bleef 
oefenen tot hij een stijl zichzelf 
helemaal eigen had  gemaakt. 

Menno werkt al jaren binnen de 
Rabobank en kreeg daar vele 
vragen van collega’s. Menno 
vertelt: “Het begon met het maken 
van een kunstwerk voor een colle-
ga. Andere collega’s kregen dat 
ook te zien en werden enthousiast. 
Het was ook in 2013 dat ik mijn 
eerste échte opdracht kreeg. Ik 
mocht iets maken voor in de 
vergaderruimte van Startershuis 
DOEN. Vanaf dat moment werd ik 
semiprofessioneel kunstenaar en 
liet ik me inschrijven bij de Kamer 
van Koophandel.”
Hoe kwam Menno nu op het idee 
om objecten binnen de gemeente 
van Street-art kunst te voorzien? 
In zijn vrijetijd fietst Menno graag. 
Vooral op de mountainbike of 
racefiets. “Op Instagram zag ik 
altijd foto’s van mensen die ook 
graag fietsen en die dan in een 

stad voor een mooie muurschilde-
ring op de foto gaan. Dat wilde ik 
ook wel, alleen kon ik geen mooie 
muurschildering in Hardenberg 
vinden.” Tijdens zijn fietstochten 
valt het Menno ook op dat 
gemeentelijke objecten regelmatig 
beklad zijn met graffiti. “In eerste 
instantie dacht ik, ik spuit er 
gewoon een mooie schildering 
overheen. Alleen zou ik dan iets 
doen wat eigenlijk niet mag en dat 
past niet bij mij.” 

Voor Menno was dit het moment 
om contact op te nemen met de 
gemeente. In een open e-mail 
legde hij zijn ideeën uit en vroeg 
om een gesprek. Menno kwam al 
vrij snel in gesprek met Geja Krol, 
werkzaam binnen het maatschap-
pelijke domein met als aandachts-
punt onder andere Kunst & 
Cultuur. Geja zegt: ‘Menno had al 
flink wat voorwerk gedaan, hij had 
een overzicht van de locaties die 
hij graag met zijn Street-art kunst 

zou willen verfraaien. Met een 
bijdrage uit het Fonds Maat-
schappelijke Initiatieven kon 
Menno aan de slag. We hebben in 
overleg met meerdere partijen in 
eerste instantie gekozen voor de 
dug-outs van de honk- en softbal-
vereniging.”

Menno wil met zijn kunst graag 
een gevoel bij mensen teweeg 
brengen. De dug-outs zijn een 
mooie verbinding met de natuur 
en het Vechtpark. Het idee was 
om met de schilderingen het 
Vechtpark over de wal naar 
beneden te laten komen. Ook de 
schilderingen zelf hebben beteke-
nis. Menno: “met de bij en het 

lieveheersbeestje vragen wij 
aandacht voor biodiversiteit, de 
honkbal is de link naar de sport-
vereniging. De andere schildering, 
die van de eend is iets wat ik al 
langere tijd in gedachten had en 
goed past bij het Vechtpark.” 

Tijdens het maken van de kunst-
werken kreeg Menno ontzettend 
veel positieve reacties. “De 
inwoners en ikzelf kregen echt een 
goed gevoel, mooi toch! Mijn 
missie is dan ook om Hardenberg 
een stukje mooier te maken!” 
Hardenberg is er trots op dat op 
deze manier mens en natuur  
worden verbonden door een vorm 
van kunst.

De gemeente vervangt bomen aan de 
Koningsvaren in Dedemsvaart
Aan de Koningsvaren in Dedemsvaart staan grote elzenbomen die veel overlast bezorgen in de omge-
ving. Daarom gaat de gemeente een deel van deze bomen vervangen. De bewoners hebben nieuwe 
boomsoorten gekozen en ideeën aangedragen. In het komend najaar gaat de gemeente aan de slag.

Het conceptplan heeft de afgelo-
pen zomer ter inzage gelegen. 
Bijna 50 bewoners hebben gerea-
geerd. Er is gekozen voor twee 
nieuwe soorten: een smalle 
sierkers en een zuilesdoorn. 
Daarnaast hebben de bewoners 
allerlei wensen en ideeën aange-
dragen. Variërend van geen tot alle 
bomen kappen en alles daar 
tussenin. Maar ook suggesties 
voor nieuwe plantvakken. Op 
sommige vragen kan worden 

ingegaan, maar niet op alle. Met 
deze informatie is een definitief 
plan gemaakt. Terwijl er 32 elzen 
worden gekapt, blijven er nog 22 
staan. Daartussen worden groeps-
gewijs 11 sierkersen, 9 esdoorns 
en 8 vruchtbomen terug geplant. 
Ook worden enkele plantvakken, 
gazons en trottoirs opgeknapt.

Voor de te kappen elzen wordt 
een kapvergunning aangevraagd. 
Ondertussen vindt de voorberei-

ding plaats. Wanneer de kapver-
gunning definitief is, wordt gestart 
met de uitvoering van het werk. 
Het doel is de bomen nog in 2021 
te kappen en de herinrichting in 
de komende winter uit te voeren. 

Op www.hardenberg.nl/konings-
varen kunt u het plan bekijken dat 
is ingetekend op een luchtfoto.


