
 
Wil je meer weten? 
Mail naar Arno Krediet van 
Marketing Oost via  
akrediet@marketingoost.nl

Melden dode (water)vogels
Komt u een dode (water)vogel tegen? En ligt deze in de openbare 
ruimte of in natuur- of agrarisch gebied? Maak dan een melding 
bij het meldpunt. 

De gemeente ruimt deze vogel 
op. Het kan zijn dat de vogel is 
besmet met vogelgriep. Raak 
de vogel daarom niet met uw 
blote handen aan.

U maakt een melding op  
hardenberg.nl/meldpunt.

Klik daarvoor op ‘melding maken’.

U kunt hier alleen vogels mel-
den die in de openbare ruimte 
zijn gevonden. 
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Routecontroleurs gezocht!

Spreekuur Euregio

Subsidie isolatie woning

17 oktober webinar: 
Naar energieneutraal met 
een warmtepomp
Energieneutraal coach Jan 
Nieuwveld legt daarin uit:
•  Wat de techniek is van 

de warmtepomp;
•  Welke soorten warmtepompen 

er zijn;
•  Wat het rendement is;
•  Hoe u een keuze maakt.

25 oktober webinar: Hybride 
warmtepomp als tussenstap 
naar energieneutraal
Daarin vertelt de  
energieneutraalcoach: 
•  Hoe en wanneer een 

hybride warmtepomp een 
goede keuze is;

•  Hoe u uit de verschillende 
hybride warmtepompen een 
goede kiest;

•  Welke hulp u daarbij kunt 
krijgen van de energieneutraal 
coach;

•  Welke subsidies en 
regelingen er zijn.

Vragen kunt u stellen via de chat!.  
schrijf u in via: 
www.duurzaambouwloket.nl/env 
of scan de QR-code met 
uw telefoon. 

Energieneutraal Verbouwen 
West-Overijssel
De webinars zijn onderdeel van 
het project Energieneutraal 
Verbouwen West-Overijssel. 
Een regionaal project van de 
gemeenten Dalfsen, Hardenberg, 
Ommen, Staphorst, 
Steenwijkerland en 
Zwartewaterland.

Webinars over de 
warmtepomp
Overweegt u een warmtepomp te kopen? Dan wil u vast weten of  
dit een goede keuze is voor uw woning. Het gemeentelijk energie- 
loket helpt u die vraag te beantwoorden met twee webinars in  
oktober. Zo maakt u de juiste keuze. Inschrijven kan op:  
www.duurzaambouwloket.nl/env of scan de QR-code met uw telefoon. 

De begroting gaat over de 
plannen en ambities voor het 
volgende jaar, wat dat gaat kosten 
en hoe de gemeente dat gaat 
betalen. De begroting voor 2023 is 
nu klaar. En geschreven met de 
kennis van nu. Want het college 
van B&W realiseert zich goed dat 
er momenteel veel aan de hand is 
in de wereld. “Het zijn onzekere 
tijden. Onze inwoners en 
ondernemers hebben te maken 
met hoge energieprijzen. Veel 
andere producten zijn duurder 
geworden. De levertijden van 
producten en materialen zijn 
langer geworden. “Ook wij weten 
niet wat de toekomst ons brengt”, 
vertelt wethouder financiën Martijn 
Breukelman. “Juist in onzekere 
tijden is het belangrijk dat we oog 

voor elkaar hebben. En onze blik 
op de toekomst durven te richten. 
Dat staat ook in ons coalitieak-
koord. Op basis daarvan hebben 
we de begroting gemaakt. In dat 
kader is het goed dat we onze 
financiën op orde hebben. Er zit 
genoeg geld in onze spaarpot om 
eventuele tegenvallers door 
bijvoorbeeld de inflatie en de 
gestegen energieprijzen op te 
vangen. En er is genoeg geld om 
te investeren in de toekomst.”

Investeringen voor ruim 30 mil-
joen euro in nieuwe activiteiten
In de begroting werkt het college 
van B&W een deel van de 
ambities uit het coalitieakkoord 
uit. In totaal wil het college ruim 
30 miljoen euro investeren in 

nieuwe activiteiten. Dit bedrag 
komt uit de spaarpot van de 
gemeente. 

Soms is nog onderzoek nodig
Op de lijst met investeringen 
staan nog niet alle activiteiten 
waar het college de komende 
jaren mee aan de slag wil gaan. 
Van sommige activiteiten is nog 
precies niet bekend wat ze gaan 
kosten of wanneer de uitvoering 
start. Hiervoor is nog onderzoek 
nodig. 

De begroting sluit met een 
positief saldo
De begroting voor 2023 heeft een 
positief saldo van een half miljoen 
euro. Ook in de jaren daarna 
houdt de gemeente geld over. 
Het geld dat de gemeente 
overhoudt, gaat naar de algemene 
reserve. Die groeit in de komende 
jaren weer verder naar ongeveer 
98 miljoen euro. 

De gemeenteraad bespreekt de 
begroting en stelt die vast
Het college van B&W biedt de 
begroting voor 2023 nu aan de 
gemeenteraad aan. Die bespreekt 
de begroting in de oriënterende 
ronde van 25 oktober 2022 en 
stelt de begroting op 8 november 
2022 vast. 

Op de volgende pagina’s leest u 
meer over de begroting en 
plannen voor 2023.

Begroting 2023:
financiën op orde in onzekere tijden
De gemeente Hardenberg heeft de financiën op orde. Dat blijkt uit de begroting voor 2023. De gemeente 
heeft een goedgevulde spaarpot. Daarmee is Hardenberg in financieel opzicht voorbereid op de huidige 
onzekere tijden. Het college van burgemeester & wethouders (B&W) blijft de blik op de toekomst richten. 
“Juist in deze onzekere tijd moeten we handelen. En investeren in de toekomst. Dat doen we met oog voor 
elkaar. In het belang van onze inwoners, instellingen en ondernemers”, vertelt wethouder Martijn 
Breukelman.

Wandel- en fietsroutes 
rondom Radewijk; Wil jij 
routecontroleur worden?
Fietst of wandel je vaak door de prachtige natuur in de gemeente 
Hardenberg? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken. Als één van 
de eersten zie je het als borden langs fiets- en wandelroutes in onze 
gemeente kapot zijn. Als routecontroleur kun je dit meteen melden.

We willen graag onze fiets- en wan-
delroutes mooi houden. Daarvoor 
gebruiken we routecontroleurs. 
Echte buitenmensen die houden 
van natuur en cultuur en die de rou-
tes in onze gemeente goed kennen. 

Wat ga je doen?
-  Je controleert de bewegwijzering 

in je eigen woonomgeving
-  Je controleert twee keer per jaar 

alle bordjes en panelen

-  Je signaleert hinderlijke zaken 
op de route

-  Je meldt vernielingen, bordjes 
weg, onveilige oversteken en tips.

Samen houden de routecontro- 
leurs in totaal 3.300 kilometer aan 
wandel- en fietsroutes in de gaten 
in de gemeenten Dalfsen, 
Hardenberg, Kampen, Ommen, 
Staphorst, Steenwijkerland, 
Zwartewaterland en Zwolle.



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.

Wilt u weten of u aan de voor-
waarden voldoet voor deze subsi-
die? Ga dan naar de website 
www.gewoonzodrenthe.nl/subsi-
die.www.hardenberg.nl/isolatie-
subsidie. Op deze pagina moet u 
drie vragen beantwoorden.
 
Aanmelden
Als u de drie vragen met JA kunt 
beantwoorden, dan voldoet u aan 
de voorwaarden en kunt u zich 
aanmelden voor de subsidie. 
Daarvoor vult u een kort formulier 
in met uw naam, adres, woon-
plaats, e-mail en telefoonnummer.
Ook moet u dan het eigendomsbe-
wijs van uw woning en uw geregis-
treerd inkomen bijvoegen. Na het 
versturen van dit formulier neemt 
een isolatie-adviseur contact met u 
op voor een afspraak bij u thuis.
Isolatie-adviseur
De isolatie-adviseur komt bij u 
thuis en kijkt of voor u spouw-

muur- of bodemisolatie 
het beste is en maakt 
een offerte. Daarna kan 
de isolatie-adviseur u 
direct helpen met de 
aanvraag van de subsi-
die. Maar u mag dit 
natuurlijk ook zelf doen.

Bedrag subsidie
Vraagt u de subsidie 
aan, dan krijgt u maxi-
maal € 2.500,- voor  
isolatiemaatregelen.  
Dit bedrag komt niet op 
uw eigen rekening, maar 
gaat direct naar het 
bedrijf dat de isolatiemaatregelen 
uitvoert. U hoeft zelf dus niks voor 
te schieten. In de meeste 
woningen kan voor dit bedrag  
de hele isolatiemaatregel 
uitgevoerd worden. En soms 
kunnen zelfs twee maatregelen 
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@duurzaambouwloket.nl.
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Tijdens dit spreekuur kunt u uw 
vragen stellen over wonen en/of 
werken in het buurland. Op de 
EUREGIO-spreekuren staan de 
adviseurs van het GIP EUREGIO 
klaar voor al uw vragen over wonen 
en/of werken in het buurland. 
Ook is er een medewerker van het 
Duitse Finanzamt aanwezig voor 
informatie over belastingzaken.  

De spreekuren vinden plaats  
van 16.30 tot 18.30 uur in het 

gemeentehuis van Hardenberg 
(Stephanuspark 1, 7772 BR 
Hardenberg). 
U kunt zelf een afspraak inplannen 
wanneer u op de site van 
GrensInfoPunt uw  locatie aanklikt. 
Dit kan vanaf één maand voor 
aanvang van het spreekuur. 

Aanmelding is noodzakelijk!

GrensInfoPUnt EUREGIO,  
EUREGIO spreekuur 11 oktober
Op dinsdag 11 oktober houdt het GrensInfoPUnt weer een 
Euregiospreekuur voor grenspendelaars over wonen en werken in het 
buurland. U kunt dit spreekuur alleen bezoeken na aanmelding.

Gemeente Hardenberg aan de slag 
met campagne tegen discriminatie
De gemeente Hardenberg werkt hard aan een toegankelijke 
samenleving. Vooral na de verkiezing in 2018 als toegankelijke 
gemeente, streeft Hardenberg naar een toegankelijke samenleving. 
Een samenleving die niet alleen fysiek toegankelijk is, maar ook 
toegankelijk in haar informatie en communicatie.

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.

Succesvolle bijeenkomst van 
kinderopvang en onderwijs
De bijeenkomst van kinderopvang en onderwijs op woensdag
21 september in de Voorveghter was succesvol. 

De bijeenkomst werd bezocht door 
meer dan 100 medewerkers uit de 
kinderopvang en het  
onderwijs. 

Er werden voorbeelden gedeeld 
van hoe je ouders succesvol kunt 
betrekken bij de ontwikkeling van 
hun peuter of kleuter. Voor een 
goede ontwikkeling van het jonge 
kind is een actieve inbreng en 
betrokkenheid van ouders erg 
belangrijk. 

De bijeenkomst is een aanzet tot 
het verder bedenken hoe ouders 
ondersteund kunnen worden bij de 
ontwikkeling van hun kind. 

De bijeenkomst is mogelijk 
gemaakt door een financiële  
bijdrage van de gemeente 
Hardenberg. 

In Hardenberg moet iedere 
inwoner gelijke rechten en plichten 
hebben, is het uitgangspunt. 
Niemand mag worden uitgesloten 
of gediscrimineerd. Daarom gaan 
we aan slag met een anti 
discriminatie campagne en daarbij 
hebben we jou hard nodig!

Artikel 1 van de Grondwet gaat 
over het gelijkheidsbeginsel. 
Dit betekent dat bij het maken van 
regels of het nemen van 
beslissingen mensen in gelijke 
gevallen op een gelijke manier 
behandeld moeten worden. Ook 
staat hierin dat discriminatie (het 
anders behandelen) wegens 
godsdienst, levensovertuiging, 
politieke gezindheid, ras, geslacht 
of op welke grond dan ook, niet is 

toegestaan. Dit is iets waar 
gemeente Hardenberg volledig 
achter staat!

Samen met kerngroep ‘Kleurrijk 
Hardenberg’ gaan wij in gesprek 
met verschillende partijen om tot 
een goede campagne tegen 
discriminatie te komen.
 
Wil je hierover meedenken of heb 
je hier ervaring mee, meld je dan 
aan via inclusie@hardenberg.nl.
Je kunt je aanmelden tot  
1 november 2022.


