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DEZE WEEK IN KIJK OP HARDENBERG

Start online verlengen rijbewijs

Regels voor carbidschieten

Ideeënboom voor Ruimte voor de Vecht

www.hardenberg.nlwww.hardenberg.nl

Meerjarig Actieplan Seizoensversterking 
gaat van start 
Regio Hardenberg ontvangt elk jaar veel toeristen voor vakantie of voor een dagje uit. Dit is met name in de 
vakantieperiodes. De ambitie van het Actieplan Seizoensversterking is om Hardenberg de komende jaren te 
ontwikkelen en te vermarkten als bestemming met een jaarrond verrassend en veelzijdig vrijetijdsaanbod 
voor toeristen en inwoners.

Tijdens het netwerkontbijt van het 
Platform Gastvrij Hardenberg voor 
ondernemers in de vrijetijdseco-
nomie, voorafgaand aan de 
Recreatie Vakbeurs in de 
Evenementenhal,  werd het start-
schot gegeven van het meerjarig 
Actieplan Seizoensversterking 
2023 tot en met 2025. Het doel 
van het actieplan is om 50 pro-
cent meer overnachtingen en 
bezoekers te krijgen van zowel de 
Nederlandse als de Duitse toerist, 
buiten de Nederlandse vakanties 
om. Ondernemershuis voor het 
Vechtdal jaagt dit plan aan met 
hulp van andere betrokken organi-
saties zoals Vechtdal Marketing 
en Stichting Centrummanagement 
Hardenberg. 

Het actieplan loopt voor de 
komende drie jaren
De komende drie jaar gaat het 

actieplan van start met drie the-
ma’s: streekproducten, natuur en 
gezondheid. Aan de hand van 
deze thema’s wordt er aanbod 
ontwikkeld voor het hele jaar. 
Ondernemers kunnen aanhaken 
met aanbodontwikkeling en in de 
gezamenlijke marketing met 
behulp van creatieve campagnes. 
Op deze manier wordt er geza-
menlijk gewerkt aan het actieplan.

Actieplan seizoensversterking 
opgezet met hulp van lokale 
partijen
Ondernemers, lokale organisaties 
en stichtingen hebben meege-
dacht met het actieplan. Samen 
met hen is bedacht om in te zet-
ten op Hardenberg als bestem-
ming voor het opdoen van ener-
gie, het stimuleren van vitaliteit en 
gezond bezig zijn. Deze thema’s 
sluiten goed aan op bestaande 

kwaliteiten van Hardenberg en kan 
zeker de komende jaren een ver-
schil maken door het steeds 
belangrijker worden van gezond 
leven. Het volledige actieplan is te 
lezen op www.visithardenberg.nl/
actieplan.

Haak aan bij het Actieplan 
Seizoensversterking
Maakt u ook de meeste omzet in 
slechts 12 weken van het jaar? En 
kan dit volgens u anders, beter, 
slimmer, sterker en met andere 
ondernemers? Haak aan bij het 
Actieplan Seizoensversterking en 
versterk uw toeristisch seizoen en 
profiteer van de gezamenlijke 
inspanning om regio Hardenberg 
ook buiten het hoogseizoen aan-
trekkelijk te maken. Doet u mee? 
U kunt zich aanmelden bij Anieke 
van Wijnen via anieke@onderne-
mershuisvechtdal.nl. 

Gemeente Hardenberg van start 
met online verlengen rijbewijs 
Vanaf 1 januari 2023 kunt u in de gemeente Hardenberg uw rijbewijs 
online verlengen. U kunt het rijbewijs al na twee werkdagen ophalen 
op het gemeentehuis. De aanvraag gaat via de website van de RDW.

Online aanvragen kan alleen bij 
het verlengen van het rijbewijs. 
Of bij uitbreiding van categorieën. 
Iemand die voor het eerst een 
rijbewijs aanvraagt, moet hiervoor 
nog wel naar het gemeentehuis. 

Erkende fotograaf 
Om het rijbewijs online te kunnen 
verlengen, is een pasfoto nodig 
die is gemaakt bij een erkende 
fotograaf of fotocabine. Een 
overzicht van erkende fotografen 
en fotocabines is te vinden op de 
locatiewijzer op www.rdw.nl. 

Hoe werkt het? 
De aanvraag begint met het laten 
maken van een foto bij een door 
de RDW erkende fotograaf of 
fotocabine. De fotograaf of foto-
cabine verstuurt de foto digitaal 
naar de RDW. Daarna kunt u met 
de DigiD-app met ID-check mak-
kelijk en snel de aanvraag doen 
via www.rdw.nl/rijbewijsverlengen. 
Na twee werkdagen kunt u het 
rijbewijs ophalen in het 
gemeentehuis.

Carbidschieten op oudejaarsdag? Meld je aan
Carbidschieten op oudejaar is in de gemeente Hardenberg onder voorwaarden toegestaan. Als je gaat carbidschieten, meld je dit uiterlijk op 24 december 2022 bij de gemeente. 

De regels voor carbidschieten 
staan in de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV). 
Carbidschieten is volgens de APV 
alleen toegestaan op oudejaars-
dag (31 december 2022) vanaf 
10.00 uur ’s ochtends tot 02.00 
uur ’s nachts (op 1 januari 2023). 
De plek waar je gaat
carbidschieten moet op meer dan 
75 meter afstand zijn van
woonbebouwing. 

Melden tot en met 24 december
Een vergunning is niet nodig. 
Wel meld je je vooraf bij de 
gemeente. Vul hiervoor het for-
mulier in op www.hardenberg.nl/
carbid. Bij de melding geef je 
aan op welke plek je gaat car-
bidschieten. Het melden van 
carbidschieten kan tot en met
24 december 2022. Ben je  
jonger dan 18 jaar en wil je car-
bidschieten? Dan vraag je eerst 

toestemming aan je ouders of 
verzorgers.  

Voorwaarden en regels 
bij carbidschieten
Als je gaat carbidschieten, hou je 
je aan de volgende regels en 
voorwaarden.
-  Vaten mogen een inhoud heb-

ben van maximaal 50 liter en 
moeten zijn afgesloten met 
zacht materiaal (bijvoorbeeld 

een voetbal of een plastic zak).
-  Het vrije schootsveld bedraagt 

minimaal 75 meter, er mogen 
geen openbare wegen of paden 
in het schootsveld liggen.

-  Er wordt geschoten in een rich-
ting die is afgewend van de 
woonbebouwing.

-  De locatie waar carbid gescho-
ten wordt, ligt minimaal op 75 
meter afstand van woonbebou-
wing en op minimaal 300 meter 

afstand van zorginstellingen, 
inrichtingen waar dieren worden 
gehouden of een vogelbescher-
mingsgebied.

-  Het schietterrein wordt afgezet 
met linten of ander vergelijkbaar 
materiaal.

Gemeente Hardenberg bestrijdt 
overlast door roeken
 
De gemeente Hardenberg heeft een beschikking ontvangen van Wet 
natuurbescherming Ontheffing soorten roeken. Deze ontheffing  geldt 
tot 1 oktober 2027. Dit betekent dat de gemeente roekennesten mag 
verplaatsen van de bekende overlast gevende plekken. 

De nesten worden verplaatst naar 
beheer locaties. Op deze manier 
proberen we de roeken aan te zet-
ten om daar te gaan nestelen. Het 
verplaatsen  van nesten mag tus-
sen 1 oktober en 1 januari. Voor 
dit jaar betekent het dat we nog 
een paar weken beschikbaar 
hebben om op overlast locaties 
nesten te verplaatsen. 

We starten daarmee in week 50
(12 december) in Hardenberg, 
Slagharen Dedemsvaart en 
Gramsbergen.

Er zijn echter wel voorwaarden 
verbonden aan het verplaatsen. 
In de periode januari, februari, 
maart, april  met eventuele uitloop 
naar mei /juni mogen nestbegin-
sels worden verwijderd of met 
akoestische alarm of laser(s) de 
roeken worden verjaagd. Voltooide 
nesten en broedende roeken 
moeten met rust gelaten worden. 
Ook de beheerlocaties waar 
roeken al aanwezig zijn worden 
met rust gelaten.
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Naastgelegen perceel Kadastraal perceel

Bleekveld 23 te Hardenberg HDB01,Z,3720 (ged.)

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

•  uitsluitend eigenaren van 
aanliggende percelen kunnen 
stroken in eigendom, 
respectievelijk 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 eige-
naar grenst aan het te verkopen 
snippergroen. De gemeente meent 
daarom dat er bij onderstaande 
verkoop slechts één serieuze 
gegadigde is.

Voorgenomen verkoop perceel snippergroen

Bent u van mening dat u óók een serieuze gegadigde bent? Reageert u 
dan binnen twintig 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.  

Van Gelder Verkeerstechniek 
controleert in week 49 de 
verlichting in de buitengebieden 
van onze gemeente.
Misschien ziet u deze week langzaam rijdende auto’s op de wegen 
in het buitengebied. Waarschijnlijk zijn dit medewerkers van Van 
Gelder Verkeerstechniek. Zij controleren in de week van 5 tot en 
met 11 december de verlichting in het buitengebied.

Wordt uw ingeleverde idee straks werkelijkheid? 
Ruimte voor de Vecht hoort graag uw idee! 
Heeft u een idee of wens voor het Vechtdal? Ruimte voor de Vecht hoort graag uw idee of wens om het 
Vechtdal zo goed mogelijk te kunnen beleven en het gebied nog mooier/veiliger te maken. Ideeën groot of 
klein, alles wordt zorgvuldig bekeken! 

Ruimte voor de Vecht
Ruimte voor de Vecht werkt al 
meer dan 10 jaar samen in een 
netwerkorganisatie. In totaal wer-
ken 13 maatschappelijke- en 
overheidsorganisaties samen om 
het Vechtdal te versterken; om 
droge voeten te behouden en het 
Vechtdal aantrekkelijk te houden. 
Voor nu én in de toekomst. 
Afgelopen jaren is er al veel 
gewerkt aan diverse projecten, 
zoals het Vechtpark in 
Hardenberg, de Rheezermaten en 
ook de pontjes over de Vecht. 
Er wordt samengewerkt om het 
Vechtdal zo goed mogelijk voor te 
bereiden en aan te passen aan 
het veranderende klimaat. 

Elk idee is welkom!
Heeft u goede ideeën voor het 
behoud van de natuur, het verho-
gen van biodiversiteit, verduurza-

ming of duurzaam gastheer-
schap? Dan nodigen wij u van 
harte uit om met ons mee te den-
ken over deze thema’s en projec-
ten. Elk idee is welkom, van groot 
tot klein. Wie weet wordt uw idee 
straks uitgewerkt in een project 
en gerealiseerd!

Waar en wanneer?
In het gemeentehuis van 
Hardenberg staat tot 15 decem-
ber 2022 de ideeënboom (aan de 
linkerzijde van de hal, vlak na bin-
nenkomst). U kunt hier uw ideeën 
indienen door middel van de flyer 
die erbij ligt. Daarnaast kunt u 
natuurlijk ook uw idee digitaal 
indienen. Gebruik hiervoor: info@
ruimtevoordevecht.nl.

Meer weten? Of inspiratie op 
doen? Kijk gerust op www.ruimte-
voordevecht.nl voor meer informa-

tie. Ruimte voor de Vecht is erg 
benieuwd naar uw idee! Alvast 
hartelijk voor het meedenken.

College op werkbezoek in Heemse
In het kader van de maandelijkse werkbezoeken bezocht het college van burgemeester en wethouders 
vrijdag 2 december de wijk Heemse.

Rond 9.00 uur werd het college 
welkom geheten door Henk Bosch, 
voorzitter van plaatselijk belang 
(PB) Heemse. Na een korte toelich-
ting op het programma werd per 
fiets een aantal locaties bezocht. 

PB is blij met de nieuwbouw van 
de patiowoningen en de geplande 
vrijstaande woningen langs de 
Heemsermarsweg. Een aan-
dachtspunt is een goede invulling 
van het leegstaande voormalig 
notariskantoor aan de Brink.

Vervolgens werden de beide 
beoogde locaties van de toegan-
gen tot de geplande fietstunnel 
onder de Twenteweg bezocht. PB 
gaf aan tot nu toe heel tevreden te 
zijn over het proces voor de  
totstandkoming. 

Belangenvereniging Heemserbos 
vroeg vervolgens aandacht voor 
het proces rondom de nieuwbouw 
van de Saxenburggroep op de 
locatie Clara Feyoena. Vooral de 
communicatie tussen de Saxen-

burggroep en de omwonenden 
is volgens de belangenvereniging 
voor verbetering vatbaar.
Bij het Blokkenplein werd de loca-
tie bezocht waar een kleine skate-
voorziening wordt gerealiseerd. 
Nadat Noam Woertink namens 
hem en buurtgenoten een brief 
naar de burgemeester had 
gestuurd werden een aantal 
gesprekken met hen gevoerd met 
als resultaat dat deze skatevoor-
ziening voor kinderen van de lage-
re school wordt gerealiseerd.

Energie besparen? De 
energiecoach helpt u graag!
 
Onze energiecoaches helpen u graag met het vinden van manieren om 
energie te besparen. De prijzen van gas en stroom zijn gestegen, dus 
tijd om in actie te komen. De energiecoach kijkt graag met u wat u zelf 
kunt doen om te voorkomen dat uw energielasten steeds hoger worden.

Een afspraak maken?
Mail naar energiecoach@destuw.nl. Of bel 0523 – 267 478. Het gesprek 
met de energiecoach is gratis. Kijk op www.energielokethardenberg.nl 
voor meer informatie over energie besparen en de energiecoach.
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