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DEZE WEEK IN KIJK OP HARDENBERG

Nedersaksenlijn

Verkoop snippergroen

Kruispunt Oude Beekweg/Floralaan binnenkort veiliger

Noordoost-Nederland straks beter bereikbaar 
met de Nedersaksenlijn?
Donderdag 10 november 2022 overhandigden onder andere wethouder Alwin te Rietstap en burgemeester 
Maarten Offinga het ‘Bidbook Nedersaksenlijn’ aan de ministers Mark Harbers en Hugo de Jonge en 
staatssecretaris Vivianne Heijnen in Den Haag. 

Wat is het ‘bidbook’ 
Nedersaksenlijn’?
Een bidbook is een uitgebreid 
voorstel waarin staat hoe een pro-
ject wordt aangepakt. In dit geval 
gaat het om de Nedersaksenlijn, 
de gewenste spoorverbinding tus-
sen Twente en Groningen via 
Emmen. In het bidbook staat dat 
het belangrijk en nodig is voor de 
regio en voor Nederland dat de 
Nedersaksenlijn er komt. Om dat 
voor elkaar te krijgen moet er tus-
sen Emmen en Veendam een stuk 
spoor worden aangelegd.  
Daardoor is ook de Duitse regio 
Emsland sneller en makkelijker te 
bereiken. De Nedersaksenlijn 
wordt daarmee  een spoorlijn van 
180 kilometer lang. En verbindt 26 
gemeenten en 1,3 miljoen mensen 
met elkaar, én met 650.000 
banen. Daarmee levert 
Nedersaksenlijn  een belangrijke 
bijdrage aan de brede welvaart in 
het grensgebied van Noord- en 
Oost-Nederland.

Wat is er nodig om te zorgen dat 
de Nedersaksenlijn er komt?
Het bidbook laat de verbonden-
heid van de regio’s en de geza-
menlijke inzet van alle partijen 
zien, maar er is meer nodig. Het 
kabinet wordt gevraagd 63 miljoen 
euro bij te dragen aan de eerste 
fase van de Nedersaksenlijn: 
Veendam-Stadskanaal. Ook de 
regio legt samen 63 miljoen euro 
bij voor de uitvoering van deze 
eerste fase. De regio vraagt het 
kabinet ook om samen met hen 
een vervolgonderzoek te starten 

en een plan te 
maken voor het 
ontbrekende stuk 
van de Neder-
saksenlijn van 
Stadskanaal naar 
Emmen. De Neder-
saksenlijn is vooral een 
verbindingsproject. 

Maar is ook 
belangrijk voor 
het klimaat en voor 
de economie. En voor het 
onderwijs, de zorg, de woning- 
markt en de leefbaarheid en soci-
ale structuur van de samenleving. 

De Nedersaksenlijn is daarbij ook 
nog eens een uitwijkmogelijkheid 
voor reizigers bij calamiteiten en/of 
werkzaamheden op het traject 
Zwolle-Meppel. En verbindt ook 
toeristische hotspots, innovatie- 
hubs en universiteitssteden  
met elkaar. 

De kracht van…  
een gezamenlijk plan
Het voorstel voor de Neder-
saksenlijn is een gezamenlijk plan. 
In het Bidbook staat dan ook hoe 
de partners in de regio, onder  

leiding van de provincie Drenthe, 
zich inzetten om het gebied langs 
deze treinverbinding de komende 
tijd verder te ontwikkelen. Het is 
een  samenwerking tussen de 
provincies Drenthe, Groningen  
en Overijssel, de gemeenten 
langs de Nedersaksenlijn, 
Landkreis Graftschaft Bentheim, 
Stichting Nedersaksenlijn 
en verschillende organisaties.

Route 29: wandel op 22 december 
met de burgemeester door 
Dedemsvaart
Burgemeester Maarten Offinga wandelt sinds januari 2022 de Route 
29. Hij wandelt dan elke maand door een van de 29 kernen in de 
gemeente. Inwoners zijn welkom om een stukje mee te wandelen en  
te laten zien wat hun kern bijzonder maakt. Ook tips en ideeën zijn 
welkom! Op donderdagochtend 22 december wandelt de burge-
meester door Dedemsvaart. Aanmelden om een stukje mee te 
wandelen kan tot 5 december. 

In de afgelopen maanden wandel-
de Maarten Offinga door de  
kernen in het zuidoostelijke deel 
van de gemeente. In oktober wan-
delde hij door de wijken Heemse 
en Marslanden en in november 
door Collendoorn , Rheezerveen 
en Heemserveen. Het videover-
slag van deze en alle wandelingen 
tot nu toe is te bekijken op  
www.hardenberg.nl/route29.

De Route 29 gaat in december 
verder. Op donderdag 22 decem-
ber wandelt de burgemeester  
door Dedemsvaart.  De wandeling 
begint om 10.00 uur. 

Wandel mee of meld tips en 
activiteiten aan
Wie een stukje mee wil wandelen, 
een bijzondere plek wil laten zien 
of een onderwerp dat speelt in 
Dedemsvaart wil bespreken kan 
zich aanmelden. Ook tips of idee-
en voor plekken die de burge-
meester zeker moet bezoeken zijn 
welkom. Of een tip over iemand 
met een bijzonder verhaal.
Aanmelden kan via het formulier 
op www.hardenberg.nl/route29 of 
door een mail te sturen naar 
route29@hardenberg.nl. 

Op basis van alle aanmeldingen 
zet de burgemeester de route uit.

www.hardenberg.nlwww.hardenberg.nl



Voorgenomen verkoop 
snippergroen
De gemeente voert de beleidsnota Snippergroen uit. Bij de verkoop 
van stukjes snippergroen moet iedereen de kans krijgen om 
snippergroen te kopen. 

Jaarlijkse Orange the World campagne
Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45 procent van de 
vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd 
als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Op deze dag start de jaarlijkse campagne Orange 
the World, tegen geweld tegen vrouwen. De campagne duurt tot 10 december, en de tussenliggende dagen 
zijn de wereldwijde ‘16 Dagen van Actie tegen Geweld tegen Vrouwen’. 

In Nederland doen inmiddels de 
meeste gemeenten en provincies 
elk jaar mee aan de campagne. 
Bijvoorbeeld door een gebouw 
oranje uit te lichten of de Orange 
the World vlag uit te hangen. En 
door in de gemeenteraad, provin-
ciale staten en de lokale samenle-
ving extra aandacht te besteden 
aan het bestrijden van geweld 
tegen vrouwen en meisjes. 

Thema 2022: Iedereen kan hel-
pen geweld te voorkomen 
In 2022 is het thema van de cam-
pagne in Nederland preventie. De 
nadruk bij de aanpak van geweld 
ligt vaak op signalering, melding 
en hulpverlening. Deze zaken zijn 
belangrijk, maar we moeten ook 
meer gaan doen aan het voorko-
men van geweld door het bij de 
wortels aan te pakken. Daar kan 
iedereen aan bijdragen; personen, 
professionals, organisaties, bedrij-
ven en overheden. Belangrijk is 
vooral om niet alleen vrouwen en 
meisjes te betrekken, maar ook 
mannen en jongens. Juist zij kun-
nen het verschil maken, bijvoor-
beeld door elkaar aan te spreken 

over grensoverschrijdend gedrag. 

Hardenberg doet mee!
Ook in Hardenberg wordt dit jaar 
aandacht besteed aan geweld 
tegen vrouwen met de actie Orange 
the World. De gemeente Harden-
berg doet dit in samenwerking met 
Soroptimistclub De Reestlanden. 
Het thema van dit jaar is: 'Ik ben 
#medestander. Jij ook?' 

Op 25 november 2022 hijsen we 
om 09.30 uur de Orange the 

World vlag voor het gemeentehuis 
en op 26 november onthullen we 
de Orange the World Social Sofa. 
(in de uitnodiging hieronder leest 
u hier meer over).

Ook kleuren het gemeentehuis en 
MFC De Baron in Dedemsvaart 
oranje deze periode. En zijn op 
straat oranje handjes van Orange 
the World te zien.
 
Kijk op www.orangetheworld.nl 
voor meer informatie.

Vul uiterlijk 30 november de vragenlijst in!

Onderzoek naar wensen voor vervoer in 
Bergentheim
Als gemeente Hardenberg vinden we het belangrijk dat het in al onze kernen goed wonen is; het moet er 
leefbaar zijn. Daar hoort ook goede bereikbaarheid bij. In Bergentheim onderzoeken we op dit moment hoe 
we die bereikbaarheid kunnen verbeteren. We vragen de inwoners van Bergentheim ons daarbij te helpen.

In de meeste kernen van onze 
gemeente is wel een supermarkt 
en een basisschool. Dat noemen 
we basisvoorzieningen. Voor bij-
voorbeeld de middelbare school 
en het ziekenhuis moeten inwo-
ners vaak naar een andere kern. 
Het is belangrijk dat die dan goed 
bereikbaar is. Daarom willen we 
de komende jaren de fietsroutes 
tussen de kernen flink verbeteren. 
Ook kijken we samen met de pro-
vincie Overijssel hoe het openbaar 
vervoer in de gemeente Harden-
berg beter kan. Zodat inwoners 
minder afhankelijk zijn van een 
auto en toch mee kunnen doen. 
Het verbeteren van de bereikbaar-
heid in de gemeente maakt deel 
uit van ons Gemeentelijk Verkeer- 
en Vervoersplan. (GVVP).

Proefproject in Bergentheim
In Bergentheim rijden er op dit 
moment geen bussen en/of treinen 
in de avonduren en in het week-

end. Daardoor is de leefbaarheid 
in Bergentheim minder goed. De 
wens bestaat het station Bergent-
heim weer te openen. Maar dat 
kan om verschillende redenen de 
komende jaren nog niet. Daarom 
kijken we wat er nu wél kan. 
Bijvoorbeeld nieuwe  
vormen van vervoer die aansluiten 
op de wensen van de inwoners 
van Bergent-heim. We zijn ook in 
gesprek met Plaatselijk Belang 
Bergentheim over het verbeteren 
van de bereikbaarheid.

Wensen bereikbaarheid 
Bergentheim
Om goede plannen te kunnen 
maken voor de bereikbaarheid van 
Bergentheim hebben we de 
hulp van inwoners nodig. 
Alle huishoudens hebben 
een brief gekregen met een 
link naar een vragenlijst. De 
antwoorden op deze vra-
gen geven ons een beeld 

van de wensen die inwoners heb-
ben voor het (openbaar) vervoer. 

Vul de vragenlijst in!
We hopen dat zoveel mogelijk 
inwoners de vragenlijst invullen. 
Daardoor kunnen wij het beste 
zien welke wensen er zijn en waar 
knelpunten zitten. Ook weten we 
daardoor of er draagvlak is voor 
bepaalde mogelijkheden. Reist u 
regelmatig (zelfstandig) naar 
school, werk, sport of een andere 
vrijetijdsbesteding? En woont u in 
Bergentheim?  Vul dan de vragen-
lijst in. U helpt ons daar enorm mee.

De vragenlijst is te vinden op: 
www.hardenberg.deesy.nl/ of  

via de QR code. U kunt 
de vragenlijst tot en met 
30 november invullen! 
Scan de QR-code en ga 
direct naar de vragenlijst 
van Deesy.

Snippergroen
De gemeente Hardenberg maakt het voor inwoners mogelijk om 
delen van het openbaar groen te kopen of te huren. Het gaat om 
kleine oppervlakken zonder duidelijke functie, die versnipperd over 
buurten liggen. Dat gemeentelijk groen noemen we snippergroen. 
Bent u geïnteresseerd? Leest u dan de voorwaarden in Beleidsnota 
Snippergroen (www.hardenberg.nl/snippergroen).

Bij de verkoop van stukjes 
snippergroen wordt rekening 
gehouden met het volgende 
uitgangspunt:

•  uitsluitend eigenaren van 
aanliggende percelen kunnen 
stroken in eigendom, respec-
tievelijk huur krijgen. 

Het bieden van de gelegenheid 
om ‘mee te dingen’ hoeft niet als 
vaststaat of redelijkerwijs mag 
worden aangenomen dat er maar 
één serieuze gegadigde is. Alleen 
het perceel van betreffende 
eigenaar grenst aan het te 
verkopen snippergroen. De 
gemeente meent daarom dat er 
bij onderstaande verkoop slechts 
één serieuze gegadigde is.

Bent u van mening dat u óók een serieuze gegadigde bent? 
Reageert u dan binnen veertien dagen na deze publicatie. Dat kan 
door een brief te sturen naar: gemeente Hardenberg,Postbus 500, 
7770 BA Hardenberg. Mailen mag ook: gemeente@hardenberg.nl. 

Naastgelegen perceel Kadastraal perceel

Heemsermarsweg 3  HDB01, O, 4795 

Plutolaan 7  HDB01 ,AD, 812 

Hessenweg 23  HDB01,O, 4797 

Beekberg 57  HDB01, Z, 5115 

Willebrandt van Oldenburgstraat 31 HDB02, A, 6100

De Spa 19 – 25  HDB01, W, 2275, 2276,  

 2276, 2278 

De Aak 60  AVEoo, H, 6567 

Kleinhaar 91  HDB01, T, 2428, 2429 

Dobberije 2, 4, 6, 8  GBGo, M, 3047, 3038,  

 3037, 3036

Dobberije 10, 12, 14  GBGo, M, 3035, 3034, 3033 

Loozermars-Zuid 60  GBGo,M, 3045 

Lange Waand 45, 47, 49  GBGo, M, 3042, 3043, 3044 

Zwolseweg 23  AVEoo, G, 4402 

De Praam 86  AVEoo, H, 6583 

Floralaan 103  HDB01, Z, 2693 

Handelsstraat 22, 40, 42  HDB01, C, 2687 

Broekdijk 17e  HDB01, AA, 2055 

Margriet 56  HDB01, Z, 5116 

De Kniepe 8  HDB01, Y, 1461 

Zwaluwstraat 90  HDB01, O, 4794

Snippergroen

UITNODIGING 

Onthulling Orange the World SocialSofa Hardenberg

Op zaterdag 26 november onthult wethouder Linda Verschuur de 
Orange the World Social Sofa in Hardenberg. Er is muziek van Anja 
Dalhuisen en na afloop staat er in de Buurtkamer koffie of thee 
klaar.

Iedereen is welkom!

Waar:  De Buurtkamer, Burg. Bramerstraat 92, Hardenberg
Datum:  26 november 2022
Tijd:  15.00 uur



Gebied Datum Locatie Adres

 3 28 november, 19.30 uur Gebouw de Hoogenweg Hoogenweg 45, te Hoogenweg
 2 1 december, 19.30 uur Het Kronkelhonk Kronkelweg 2, Slagharen
 1 6 december, 19.30 uur MFC De Baron Julianastraat 54, Dedemsvaart
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Vul uiterlijk 30 november de vragenlijst in!

Onderzoek naar wensen voor vervoer in 
Bergentheim
Als gemeente Hardenberg vinden we het belangrijk dat het in al onze kernen goed wonen is; het moet er 
leefbaar zijn. Daar hoort ook goede bereikbaarheid bij. In Bergentheim onderzoeken we op dit moment hoe 
we die bereikbaarheid kunnen verbeteren. We vragen de inwoners van Bergentheim ons daarbij te helpen.

Een uniek moment;                               
We gaan de openbare verlichting (OVL) vervangen in het buitengebied
Gaat dit om uw woonomgeving? En wilt u graag meedenken over de invulling voor de komende jaren? Dan nodigen wij u 
van harte uit voor de bijeenkomst in uw gebied!

Vervanging openbare verlichting
De openbare verlichting in het bui-
tengebied is na een periode van 
30-40 jaar aan vervanging toe. Een 
omvangrijk project dat niet vaak 
voorbij komt en bepalend kan zijn 
voor uw woonomgeving. Daarom 
willen we graag samen met inwo-
ners van het buitengebied bespre-
ken hoe we dit op een duurzame 
wijze kunnen invullen. Uw mening 
is belangrijk, want u kent uw eigen 
woonomgeving tenslotte het beste! 
Voor en in elk gebied organiseren 
we binnenkort op een bijeenkomst.

Over de bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst zijn naast 
het Plaatselijk Belang ook de  
politie (veiligheid) en de Provincie 
aanwezig. De provincie is aan- 
wezig omdat het ook om provin- 
ciale wegen kan gaan. Door met 
elkaar goed te kijken naar de 

plekken waar wél, minder of  
wellicht géén verlichting nodig  
is (of waar andere, veilige alter- 
natieven mogelijk zijn), kunnen we 
samen met u tot een duurzame 
oplossing komen. 

Wilt u hier bij zijn?
Denkt u graag met ons mee over 
de openbare verlichting in uw 
woonomgeving? Kom dan naar  
de bijeenkomst in uw gebied. We 
hebben voor elk gebied (en daar-
mee uw woonplaats) een moment 
gepland. U moet zich voor deze 
avond aanmelden. Dit kan heel 
gemakkelijk door uw naam + 
woonplaats te mailen naar collega 
Yvonne Korhorn, via het e-mail-
adres: ovl@hardenberg.nl. 
Telefonisch opgeven kan ook. 
Yvonne is bereikbaar van dinsdag 
tot en met vrijdag, tussen 09.30 en 
13.00 uur via: 0523-289380.

  

Tot slot
Wij vinden uw betrokkenheid 
belangrijk en willen graag in 
samenspraak een duurzaam voor-
stel opstellen voor de komende 
jaren. We hopen u hiermee te heb-
ben gemotiveerd om naar de bij-
eenkomst in uw gebied te komen. 
Graag tot ziens en een prettige 
dag toegewenst! 

Bungalowpark De Roskamp in Loozen wordt noodopvanglocatie voor asielzoekers
De gemeente Hardenberg gaat zes maanden lang maximaal 100 asielzoekers en statushouders opvangen in Bungalowpark De Roskamp 
in Loozen. Dat heeft het college van B&W besloten. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft afspraken gemaakt met de 
eigenaar van het park. En richt het bungalowpark in als tijdelijke noodopvanglocatie. Hiermee voldoet de gemeente Hardenberg aan de 
landelijke opdracht om op korte termijn noodopvangplekken voor asielzoekers te regelen.

In Nederland is een tekort aan 
opvangplekken voor vluchtelin-
gen. Daarom moet elke Veilig-
heidsregio in Nederland 450 
noodopvangplekken voor asiel-
zoekers regelen. Deze plekken 
worden over de gemeenten in  
de Veiligheidsregio verdeeld.  
Dit betekent dat de gemeente 
Hardenberg voor 86 noodopvang-
plekken zorgt. Het gaat dan om 
een tijdelijke opvanglocatie waar 
asielzoekers onderdak, een bed 
en basisvoorzieningen krijgen. 
“We nemen onze verantwoorde-
lijkheid in deze vluchtelingencri-
sis” Burgemeester Maarten 
Offinga: 

“We hebben te maken met een 
vluchtelingencrisis.
Mensen die op de vlucht zijn  
voor oorlog of in hun eigen land 
vervolgd of onderdrukt worden 
zoeken een veilig onderkomen. 

Als gemeente nemen we al jaren-
lang onze verantwoordelijkheid 
om vluchtelingen op te vangen. 
De nood is nu hoog, daarom 
moeten we nu snel extra opvang-
plekken regelen. Ook daarin 
nemen we onze verantwoordelijk-
heid en zijn we op zoek gegaan 
naar een geschikte plek om asiel-
zoekers een op een goede manier 
tijdelijk op te vangen.

Bungalowpark De Roskamp is 
geschikt en direct beschikbaar 
voor noodopvang
Bungalowpark De Roskamp in 
Loozen is direct beschikbaar en 
biedt plek aan maximaal 100 
mensen. Alle basisvoorzieningen 
zijn aanwezig. Er zijn meerdere 
ruimtes zodat mensen voldoende 
privacy hebben. Er zijn ook geza-
menlijke ruimtes. Verder is er  
voldoende ruimte rond het park.

Het COA gaat gedurende zes 
maanden 100 asielzoekers en 
statushouders opvangen
De gemeente Hardenberg, het 
COA en de eigenaar van het park 
hebben afspraken gemaakt om het 
bungalowpark in de komende zes 
maanden te gebruiken als noodop-
vanglocatie voor maximaal 100 
mensen. Het COA wil de locatie zo 
snel mogelijk in gebruik nemen.

De opvang op deze plek kan na 
een positieve evaluatie met nog 
eens zes maanden verlengd wor-
den. Daarvoor is wel een besluit 
van het college van B&W nodig en 
er moet nog steeds sprake zijn 
van een crisissituatie.

Het COA zorgt voor het dagelijks 
beheer en de begeleiding van de 
asielzoekers/statushouders.
Eén van de afspraken is dat op het 
bungalowpark alleen kansrijke 

asielzoekers en statushouders 
worden opgevangen. Op deze tij-
delijke opvanglocaties worden 
geen overlastgevende asielzoekers 
uit veilige landen opgevangen.

Het park heeft nu een recreatieve 
bestemming. Om het park te 
gebruiken als noodopvanglocatie is 
een vergunning nodig. De gemeen-
te verwacht de vergunning op korte 
termijn te verlenen. De omwonen-
den van het bungalowpark zijn door 
de gemeente geïnformeerd.

Opvang van vluchtelingen in de 
gemeente Hardenberg
De opdracht om noodopvangplek-
ken te regelen staat los van de 
opvang van asielzoekers in het azc 
Hardenberg. De gemeente 
Hardenberg vangt al sinds 2016 
700 asielzoekers op in het asielzoe-
kerscentrum (azc) Hardenberg. Het 
azc blijft nog tot 2026 in 

Hardenberg. Daarnaast vangt de 
gemeente Oekraïense vluchtelingen 
op in gemeentelijke opvanglocaties.

Beroep op de samenleving
Maarten Offinga: “Door de vluch-
telingencrisis krijgt Hardenberg er 
enkele honderden inwoners bij. 
Deze mensen verdienen onze zorg 
en aandacht. Als gemeente rege-
len we de basisvoorzieningen. 
Maar er is meer nodig. Ik doe een 
beroep op de samenleving om 
betrokken te zijn en te blijven en 
deze mensen een warm welkom 
te bieden. Want in Hardenberg 
doet iedereen mee. Bovendien 
moeten we er rekening mee hou-
den dat deze crisis nog niet voor-
bij is. Er komt nog meer op ons 
af. Laten we dat als samenleving 
met elkaar oppakken.”

www.hardenberg.nlwww.hardenberg.nl

Een tip. Kunt of wilt u zelf 
niet, maar vind u het wel 
belangrijk dat er iemand uit 
uw omgeving aanwezig is? 
Dan kunt u wellicht een 
oproep in uw buurt, bij-
voorbeeld via een eventuele 
buurt-whatsappgroep?



De participatieraad van de gemeente

Hardenberg behartigt de belangen van de

inwoners en organiseert een informatie

bijeenkomst over:

VERSLAVING EN HERSTEL

Dit keer is Daphne Doorn te gast, coördinator

bij Intact herstel en zelfhulp. Als

ervaringsdeskundige herstelcoach vertelt zij

over het aanbod van Intact, waaronder

groepen voor lotgenoten.

De informatieavond (gratis) is bedoeld voor

de inwoners van de gemeente Hardenberg

die een psychische kwetsbaarheid hebben en

hun naasten.

 We horen graag wat er leeft! 

De participatieraad Hardenberg en de

werkgroep GGZ-Café
 

Informatiebijeenkomst
 

Verslaving en herstel!!

 30 november 2022 
19:30 tot 21:30

Waar:
de Koppel

Vechtstraat 8 HARDENBERG
 

Voor meer informatie en opgave:
0620015674

Nieuws: veelgebruikt kruispunt in Baalderveld 
wordt binnenkort veiliger!
Begin dit jaar hebben we ons ‘Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan’ (GVVP) 
en Fietsplan gereed gemaakt. Dit is een plan dat we met hulp van inwoners, 
scholieren en Plaatselijk Belangen hebben opgesteld. Via een enquête 
konden inwoners meedenken over het verbeteren van verkeersituaties in de 
gemeente Hardenberg. Maar liefst 2.000 inwoners hebben dit gedaan. Één van de situaties die vaak is 
aangegeven, is de oversteek van het fietspad ‘Oude Beekpad’ (ook wel het: ‘rode fietspaadje’), met de 
Floralaan in Hardenberg. Deze oversteek wordt als onveilig ervaren. Daarom gaan we de verkeersveiligheid 
op dit kruispunt verbeteren. En dit doen we al op korte termijn. Hieronder leest u meer informatie.

Wat gaan we doen?  
Het Oude Beekpad is een fietspad 
dat dwars door de wijk loopt en 
voor fietsers een snelle route 
vormt naar de andere zijde van de 
wijk, de scholen, de supermarkt, 
het centrum en andere voorzienin-
gen. Fietsers worden in de huidige 
situatie alleen niet altijd tijdig 
opgemerkt. Ook de voorrangssitu-
atie is niet voor weggebruiker 
vanaf de Floralaan voldoende her-
kenbaar. Daarom gaan we het 
fietspad bij het kruispunt gedeelte-
lijk verleggen, waardoor:

•  Het zicht op de fietsers vanaf 
de Floralaan beter wordt;

•  fietsers iets moeten afremmen;
•  en het attentieniveau van álle 

weggebruikers toeneemt. 

Er komt ook een voetgangersover-
steekplaats (‘zebrapad’). Deze 
komt aan de kant van basisschool 
De Bloemenhof. Verder passen we 
het plateau aan. En plaatsen we 
nieuwe lichtmasten. Het nieuwe 
kruispunt zal er als volgt uit zien >

Wanneer start de uitvoering?
We starten op woensdag 30 
november met het uitvoeren van 
de werkzaamheden. De werk-
zaamheden duren ongeveer 2 
weken. De Floralaan wordt tijdelijk 
deels afgesloten voor gemotori-
seerd verkeer. Zo kunnen we de 
werkzaamheden goed en veilig  
uitvoeren. Er wordt een duidelijke 
omleiding in de wijk aangegeven. 
Houdt hier alstublieft rekening 
mee. Fietsers en voetgangers  

kunnen er met enige beperking 
wel langs. Dit geldt ook voor het 
Oude Beekpad, deze blijft toe- 
gankelijk. U hoeft dus niet om te 
fietsen of lopen. Heeft u na het 
lezen van deze informatie nog  
vragen over deze werkzaamheden, 
dan kunt u deze mailen naar het 
projectteam:  
veiligopweg@hardenberg.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee 
goed te hebben geïnformeerd.  
En gaan voor een verkeersveiligere 
situatie in uw buurt, voor alle weg-
gebruikers. 
 
 Samen… Veilig op weg.  
Dát is onze ambitie! 

KIJK OP / 
HARDENBERG
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Informatieavond vrij liggend 
fietspad Westerweg (Beerzerveld) 
Op dinsdag 29 november 2022 organiseert de gemeente Ommen 
een informatieavond over het fietspad Westerweg in Beerzerveld. 
De informatieavond is bedoeld voor omwonenden en gebruikers 
van het fietspad.

Gemeente Ommen wil een verkeersveilig fietspad langs de 
Westerweg. In het fietsver-bindingenplan Ommen is de uitvoering 
van de aanleg van een vrij liggend fietspad langs de Westerweg 
opgenomen. Dit betreft het gedeelte tussen de Kloosterdijk en  
de aansluiting van sportpark Westerpark. Uit onderzoek over 
verkeersveilig-heid komt dit gedeelte van het fietspad langs de 
Westerweg naar voren als onveilig. Daarom is het opgenomen in 
het maatregelenplan van het project fietsverbindingen Ommen. 

Kijk voor meer informatie op www.ommen.nl/projecten.

Tijdens de informatieavond presenteert de gemeente Ommen  
het ontwerp en wil omwonenden hierover nader informeren. 

De bijeenkomst vindt plaats op: 

Datum   Dinsdag 29 november 2022 
Tijd  19.00 tot 20.00 uur 
Locatie  Kantine sportpark Westerpark  

(Westerweg 8A Beerzerveld)


