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Inloopbijeenkomst fietsroute Heemse

Testers gezocht

Tentoonstelling Arie Ekkel

Vervanging openbare verlichting in het 
buitengebied: denk met ons mee!
We gaan de openbare verlichting vervangen in het buitengebied. Gaat dit om uw woonomgeving? 
Dan nodigen wij u van harte uit om met ons mee te denken. 

De verlichting in het buitengebied 
is na een periode van 30-40 jaar 
aan vervanging toe. Voordat we dit 
gefaseerd gaan vervangen, willen 
we graag samen met u bespreken 
hoe we dit op een duurzame wijze 
kunnen doen. We vinden het 
namelijk belangrijk dat u als 
inwoner van het buitengebied hier 
een stem in hebt. U kent uw eigen 
woonomgeving tenslotte het beste!

Aanwezigen tijdens 
informatieavond
Tijdens deze avond zullen naast 
het Plaatselijk Belang, ook de 
politie (veiligheid) en de Provincie 
aanwezig zijn. De Provincie is 
aanwezig omdat het ook om 
verlichting bij provinciale wegen 

kan gaan. Zij willen nagaan of de 
verlichting daadwerkelijk nodig is. 
Of dat er mogelijk andere, meer 
duurzame en veilige alternatieven 
zijn. Door met elkaar goed te 
kijken naar waar wél, minder of 
geen verlichting nodig is (of waar 
alternatieven mogelijk zijn), 
kunnen we samen met u komen 
tot een duurzame oplossing voor 
de openbare verlichting in het 
buitengebied van onze gemeente. 

Wij organiseren voor 
elk gebied een informatieavond
Denkt u graag met ons mee? 
Kom dan de informatieavond voor 
uw gebied. Let op! U moet zich 
hiervoor aanmelden. We hebben 
voor elk gebied een datum 

gepland. In het kaartje kunt u zien 
in welk gebied wij uw woonplaats 
hebben ingedeeld. 

Wilt u bij de informatieavond in 
uw gebied aanwezig zijn?
Meld u dan aan 
Aanmelden kan eenvoudig door 
uw naam + woonplaats te  
e-mailen naar onze collega 
Yvonne: ovl@hardenberg.nl. 
Óf door deze gegevens in een brief 
te vermelden en te sturen naar:

Gemeente Hardenberg
t.a.v. Yvonne Korhorn
Postbus 500
7770 BA Hardenberg

Graag tot ziens!

Gebied Datum Locatie  Adres
3 2 november, 19:30 uur Gebouw de Hoogenweg Hoogenweg 45, te Hoogenweg
2 9 november, 19:30 uur Het Kronkelhonk Kronkelweg 2, Slagharen
1 10 november, 19:30 uur MFC De Baron  Julianastraat 54, Dedemsvaart
4 17 november, 19:30 uur Buurthuis Veur Mekaar  Burgemeester Oprellaan 5, Bergentheim
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Wandel mee met de 
burgemeester door Collendoorn, 
Heemserveen en Rheezerveen
De Route 29 gaat verder! Op donderdagmiddag 24 november wandelt 
burgemeester Maarten Offinga door Collendoorn, Heemserveen en 
Rheezerveen. Wilt u een stukje meewandelen? Meld u dan voor 
1 november aan via www.hardenberg.nl/route29.

Elke maand wandelt de burge-
meester door een of meerdere ker-
nen. Inwoners kunnen een stukje 
meewandelen. En laten zien wat 
hun kern of buurt bijzonder maakt. 
Ook tips of ideeën zijn welkom. 

Wandelt u mee?
Inwoners die een stukje willen 
meewandelen op donderdagmid-
dag 24 november of iets willen 
laten zien kunnen zich aanmelden. 
Ook suggesties voor de route of 
plekken die de burgemeester tij-
dens zijn wandeling zeker moet 
bezoeken zijn welkom. Aanmelden 
om mee te wandelen door 

Collendoorn, Heemserveen en 
Rheezerveen kan tot 1 november 
2022 via het formulier op www.har-
denberg.nl/route29 of door te mai-
len naar route29@hardenberg.nl.

Op basis van alle aanmeldingen 
maakt de burgemeester de route en 
kiest hij wie er mee kan wandelen.

Videoverslag 
Kijk voor meer informatie op 
www.hardenberg.nl/
route29. Hier staan ook 
de videoverslagen van 
de wandelingen die al 
geweest zijn. 

Film en inloopbijeenkomst over 
project ‘Fietsroute Heemse’
Onze collega’s zijn momenteel bezig met de voorbereidingen voor het 
realiseren van een veilige fietsverbinding tussen de Boshoek en het 
centrum van Hardenberg: project ‘Fietsroute Heemse’. Om 
omwonenden en geïnteresseerden te informeren over de voortgang, 
is er samen met wethouder Alwin te Rietstap een filmpje gemaakt. 
Hierin hoort u wat we verder hebben onderzocht. En wat de laatste 
plannen zijn. Mocht u hierna nog vragen hebben, dan kunt u deze bij 
ons achterlaten op onze webpagina. Wilt u liever persoonlijk iemand 
spreken? Dan bent u van harte welkom bij de inloopbijeenkomst.

Inloopbijeenkomst op
24oktober 2022
Op maandag 24 oktober 2022 
organiseren wij tussen 19.30 – 
21.00 uur de derde bijeenkomst 
over de fietsroute Heemse. Dit keer 
is het een inloopbijeenkomst in het 
gemeentehuis. Doordat wij in een 
filmpje de laatste plannen presen-
teren, zal er tijdens deze avond 
géén presentatie wordt gehouden. 
Om deze reden kunt u zelf bepalen 
op welk tijdstip (tussen 19:30 en 
21:00 uur) u graag even langs wilt 
komen als u hierover nog vragen 
heeft. Betrokken collega’s van dit 
project staan voor u klaar om uw 
vragen te beantwoorden.

Informatiefilm + webpagina 
Fietsroute Heemse
Vanaf dinsdagavond 18 oktober 
kunt u op de speciaal hiervoor 
ingerichte webpagina én op onze 

online kanalen de informatiefilm 
over de Fietsroute Heemse bekij-
ken. In dit filmpje praten we u bij 
over de voortgang van dit project. 
Over een mogelijke weginrichting 
en tegen welke knelpunten wij 
aanlopen. Let op! Deze film zal tij-
dens de inloopbijeenkomst op 24 
oktober aanstaande niet worden 
herhaald. De film en alle nodige 
informatie zal op onze webpagina 
beschikbaar blijven. Mocht u hier-
na nog vragen hebben, dan kunt u 
deze op onze webpagina achterla-
ten óf tijdens de inloopbijeen-
komst aan één van onze mede-
werkers stellen.

Webpagina: wwww.hardenberg.nl/
fietsrouteheemse

E-mailadres: 
fietsrouteheemse@hardenberg.nl



Subsidie voor isolatie van uw woning
Hebt u een koopwoning en een inkomen rond het sociaal minimum? Kijk dan of u aan de voorwaarden 
voldoet voor de subsidie voor spouwmuur- en/of bodemisolatie. Deze subsidie is voor inwoners van de 
gemeente Hardenberg. Met goede isolatie in uw woning hebt u meer comfort, bespaart u energie en 
daarmee gaan uiteindelijk uw kosten omlaag.

Wilt u weten of u aan de voor-
waarden voldoet voor deze subsi-
die? Ga dan naar de website 
www.hardenberg.nl/isolatiesubsi-
die. Op deze pagina moet u drie 
vragen beantwoorden. Als u de 
drie vragen met JA kunt beant-
woorden, dan voldoet u aan de 
voorwaarden en kunt u zich aan-
melden voor de subsidie.

Bedrag subsidie
Vraagt u de subsidie aan, dan 
krijgt u maximaal € 2.500,-- voor 
isolatiemaatregelen. Dit bedrag 
komt niet op uw eigen rekening, 
maar gaat direct naar het bedrijf 
dat de isolatiemaatregelen uit-
voert. U hoeft zelf dus niks voor te 
schieten. In de meeste woningen 
kan voor dit bedrag de hele isola-
tiemaatregel uitgevoerd worden. 
En soms kunnen zelfs twee maat-
regelen worden uitgevoerd.

Vragen?
Hebt u vragen over de subsidie 

voor isolatie. Bel dan met het 
energieloket Hardenberg via 0523 

– 208 367 of mail naar info@duur-
zaambouwloket.nl.

ONLINE UITZENDING: HOE KUNT U ENERGIE BESPAREN IN UW WONING?
Op donderdag 27 oktober van 20.00 uur tot 21.00 uur kunt u online een uitzending volgen over de subsidie 
voor spouwmuur- en bodemisolatie en energiebesparing in huis via Youtube: https://youtu.be/rIwZsiT8Ir0 U 
krijgt informatie over de subsidieregeling en deskundigen vertellen hoe u gemakkelijk energie kunt besparen 
in uw woning. U kunt tijdens de uitzending uw vragen stellen via whatsappnummer 06 29 16 97 04.

De Participatieraad Hardenberg 
is per 1 november 2022 op zoek 
naar een nieuw lid! 
Wij zoeken mensen die affiniteit hebben met het 
aandachtsgebied Jeugd

Functie
Leden van de Participatieraad 
(PRH) denken actief en kritisch 
mee over de ontwikkelingen 
binnen het Maatschappelijk 
Domein. Leden zijn een belang-
rijke gesprekspartner van B&W. 
De PRH wordt betrokken bij het 
opstellen, uitvoeren en evalue-
ren van het beleid binnen het 
Maatschappelijk Domein en 
geeft de gemeente daarover 
gevraagd en ongevraagd 
advies. De PRH bestaat uit 
inwoners van onze gemeente. 
Van de leden verwacht de 
gemeente dat ze in staat zijn 
signalen op te pakken uit de 
samenleving over de uitvoering 
en de effecten van het gemeen-
telijk beleid. Wij zoeken enthou-
siaste leden die vanuit hun 
betrokkenheid, deskundigheid, 
beroepspraktijk, persoonlijke 
ervaring, interesse of netwerk 
met ons mee willen denken en 
ons willen adviseren.

Profiel
Van kandidaten wordt gevraagd 
dat ze:
•  enthousiast, betrokken en 

(ervarings-)deskundig zijn;
•  woonachtig zijn in de 

gemeente Hardenberg;
•  ervaring en/of kennis en/of 

affiniteit hebben met de 
betreffende portefeuille/ 
aandachtsgebied;

•  vanuit het algemeen belang 
kunnen denken;

•  gericht zijn op 
samenwerking en open staan 
voor vernieuwing;

•  geen bestuurlijke en/of 
ambtelijke functie bekleden in 

dienst van de gemeente 
Hardenberg en geen 
vertegenwoordigende functie 
binnen een politieke partij in 
de gemeente hebben;

•  geen betaalde functie bekle-
den bij een organisatie die 
behoort tot de contractpart-
ners van de gemeente op het 
gebied van dienstverlening/
hulpverlening in het sociaal 
domein;

•  ongeveer 10 uur per maand 
beschikbaar zijn;

•  signalen en ervaringen van 
inwoners kunnen vertalen in 
een advies.

Het betreft een vrijwillige 
functie, echter krijgen leden 
maandelijks een onkostenver-
goeding op basis van de maxi-
male belastingvrije vrijwilligers-
vergoeding zoals vastgesteld 
door de belastingdienst.

De zittingstermijn is vier jaar en 
kan éénmaal met vier jaar wor-
den verlengd. Nadere informatie 
over de functie kunt u krijgen bij 
de voorzitter, mevr. Hanny van 
Geffen, email: info@hannyvan-
geffen.nl tel: 06-15832512.

Uw sollicitatie, voorzien van uw 
cv en motivatie,  zien wij graag 
tegemoet voor 26 oktober 2022. 
Deze kunt u sturen naar Nanda 
Hofsink, e-mail: info@prharden-
berg.nl

De sollicitatiegesprekken staan 
gepland op maandag 
31 oktober in de avond.

Testers gezocht 
Helpt u ons om onze digitale formulieren duidelijker te maken? De gemeente is al een tijdje bezig met het 
verbeteren van haar teksten. De meeste informatie is online te vinden op onze website. Papieren 
aanvraagformulieren en vragenlijsten gebruiken we steeds minder. En daar komen online formulieren voor terug. 

Wat vindt u van onze 
online formulieren?
We horen graag van onze inwoners 
of de online formulieren prettig 
werken. Wat vindt u handig of mis-
schien lastig en ingewikkeld. Zijn de 
vragen duidelijk of kan het beter? 

We zoeken 20 testers  
om 5 formulieren te testen
We willen het liefst een testgroep 
maken met deelnemers van 
verschillende leeftijden. U hoeft 
niet heel technisch te zijn om mee 
te kunnen doen. We vragen wel 
om uw eigen laptop, mobiele 
telefoon of tablet mee te nemen. 
Als bedankje voor uw tijd en hulp 
krijgt u een VVV-bon van €15 euro.

We organiseren twee bijeenkom-
sten op 7 en 10 november
-  Maandag 7 november van 10.00
–  11.00 uur in het gemeentehuis in 

Hardenberg.
-  Donderdag 10 november van 

14.00-15.00 uur in De Baron in 
Dedemsvaart. 

U wilt meedoen? Opgeven 
kan tot en met 25 oktober 
Mail naar duidelijk@hardenberg.nl 
met als onderwerp ‘testgroep’. 
Geef uw naam, geboortedatum en 
woonplaats door. En of u op 7 of 

10 november kunt. U kunt ook 
bellen met 140523.

Bij te veel aanmeldingen, kiest de 
gemeente wie er mee mag doen. 
U krijgt op 27 oktober een bericht 
of u in de testgroep zit.

Andere zorgaanbieders ambulante 
jeugdhulp en Wmo-begeleiding
De gemeente Hardenberg gaat nieuwe contracten aan met aanbieders 
voor begeleiding binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) en de Jeugdwet. Dit moet omdat deze contracten per 1 januari 
2023 aflopen. 

Hiervoor heeft de gemeente een 
aanbesteding uitgevoerd. Deze is 
inmiddels afgerond. Het is nu dui-
delijk met welke zorgaanbieders 
de gemeente per 1 januari 2023 
nieuwe contracten afsluit. Het kan 
dus zijn dat u in de toekomst 

ondersteuning ontvangt van een 
andere aanbieder dan dat u 
gewend bent. Wanneer dat voor u 
het geval is, wordt u daar de 
komende periode over geïnfor-
meerd. U hoeft hier niets voor te 
doen. 
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Snapt u 
ons?

Help ons om de teksten 
van de gemeente te 
verbeteren.  
Scan de QR 
en geef uw
mening over
een tekst 
van ons.

Tentoonstelling Arie Ekkel in 
gemeentehuis Hardenberg 
Vanaf donderdag 13 oktober 2022 tot en met woensdag 11 januari 2023 
hangen de kunstwerken van kunstenaar Arie Ekkel in het 
gemeentehuis van Hardenberg. De werken vindt u in het 
bedrijfsrestaurant. Neem een kijkje tijdens de openingstijden van het 
gemeentehuis.

Arie Ekkel werd in 1950 geboren 
in Kloosterhaar. Hij woont nu in 
Bergentheim.Als jongen tekende 
hij graag na schooltijd. Hij stopte 
daar mee omdat hij ook heel erg 
werd aangetrokken door muziek. 
Hij leerde gitaar spelen. En werd 
zanger-gitarist in de band Sam 
Dice. In 1980 stopte de band 
ermee. Arie begon weer te schil-
deren. Hij leerde dit zichzelf aan. 
In het begin waren de ‘meesters’ 
in het winterlandschap zijn grote 
inspiratiebron. Zoals Schelfhout, 
Leickert en Koekoek. Later begon 
hij steeds meer stillevens te 
maken. Daarbij probeerde hij 
zoveel mogelijk de werkelijkheid te 
overstijgen.

Arie werkt alleen met olieverf, op 
doek of op paneel. Via tentoon-
stellingen laat hij graag zijn werk 
zien aan iedereen die houdt van 
de realistische en traditionele 
schilderkunst. Zijn werk was al te 

zien in de Gashouder in 
Dedemsvaart. Maar ook in Studio 
Concrea in Schoonoord, het Thijn 
Museum in Coevorden, Kasteel 
Slangenburg in Doetinchem en het 
Expositiehuis in Den Ham. Het 
werk van Arie Ekkel is te bekijken 
tot en met woensdag 11 januari 
2023.

Kunst in het gemeentehuis
Lokale kunstenaars kunnen hun 
werk laten zien in het gemeente-
huis van Hardenberg. Ze kunnen 
hiervoor een aanvraag indienen 
via www.hardenberg.nl/exposeren. 
De kunstcommissie bekijkt de 
aanvragen. En let daarbij op de 
kwaliteit en de variatie in het aan-
bod. De kunstwerken hangen 
steeds ongeveer drie maanden in 
het bedrijfsrestaurant van het 
gemeentehuis. Dit deel van het 
gemeentehuis is voor iedereen 
bereikbaar.

Fietsverkoop BOA handhaving 
Hardenberg 
Op zaterdag 22 oktober a.s. vindt er een fietsverkoop plaats bij de Oude 
Gemeentewerf in Dedemsvaart, ingang Langewijk 116 (t.h.v. kinderboerderij Dekibo) 

Van 12.00 tot 12.30 uur is de ver-
koop uitsluitend voor inwoners 
van de gemeente Hardenberg die 
aangifte hebben gedaan van dief-
stal van hun fiets. Op vertoon van 
de aangifte én een geldig legiti-
matiebewijs kunnen zij na controle 
hun eigen fiets meenemen of een 
fiets kopen.

Tussen 12.30 en 14.00 uur is er 
voor iedereen de mogelijkheid om 
van de fietsen die nog niet ver-
kocht zijn, een exemplaar te 
kopen. 

De fietsverkoop betreft fietsen die 
langer dan 3 maanden bij de 
gemeentewerf opgeslagen zijn en 
waarvan de rechtmatige eigenaar 
niet gevonden is.
-  De meeste fietsen zijn onder-

verdeeld in prijscategorieën van 
€ 5,- tot € 50,-. Als er fietsen 
van betere kwaliteit beschik-
baar zijn, kan de prijs hoger lig-
gen. 

-  De fietsen kunnen alleen con-

tant betaald worden (geen pin 
aanwezig).

-  De fietsen worden verkocht 
zoals aangeboden. De gemeen-
te staat niet in voor de kwaliteit 
of garantie.  

-  Gekochte fietsen dienen voor 
14.00 uur te worden opgehaald.

Nadere informatie over de fiets-
verkoop is te verkrijgen bij BOA 
Handhaving Hardenberg 
tel. 088 – 965 4308, of per email 
boa@hardenberg.nl

Gluren bij duurzame buren 
tijdens de Duurzame Huizen Route 
Wilt u duurzaam verbouwen? Of wilt u energie besparen in uw woning? Kom kijken bij huiseigenaren die dit 
al hebben gedaan. Via de Duurzame Huizen Route delen huiseigenaren hun ervaringen. Dit jaar kunt u op 29 
oktober en 5 november gluren bij duurzame buren.

Deelnemers van de Duurzame 
Huizen Route vertellen graag hoe 
zij hun huis aanpasten met bij-
voorbeeld isolatie, een (hybride)

warmtepomp en zonnepanelen. 
Op 29 oktober en 5 november 
stellen honderden huiseigenaren 
hun woning open voor bezoekers. 

Bekijk de woningen in de buurt op 
www.duurzamehuizenroute.nl. 
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