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HARDENBERG

Het aantal besmettingen loopt op
Gewoon Actief in de straat
70 euro cadeau voor energiebesparing

Informatiepagina voor alle steden en dorpen in de gemeente Hardenberg

We stropen onze mouwen op

Veel coronabesmettingen
in Hardenberg

Vanaf 15 januari start de GGD IJsselland met het geven van coronavaccinaties in de IJsselhallen in
Zwolle. De eerste groep die door de GGD wordt uitgenodigd bestaat uit medewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Daarna krijgen zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg,
wijkverpleging en Wmo-ondersteuning een uitnodiging. Stagiairs, leerlingen, ZZP’ers en uitzendkrachten vallen hier ook onder. De planning van het vaccineren is afhankelijk van de beschikbaarheid
van goedgekeurde vaccins.

Burgemeester Maarten Offinga: “Ook je familie of
vrienden kunnen je onbewust besmetten”
Het aantal coronabesmettingen in de gemeente Hardenberg is
hoog op dit moment. Burgemeester Maarten Offinga: “De situatie in
onze gemeente is zeer ernstig. Het aantal besmettingen is de
afgelopen week iets afgenomen, maar de situatie is nog steeds
zeer ernstig. De meeste mensen raken besmet in de privésetting,
maar er zijn ook besmettingen in de verpleeg- en verzorgingshuizen
in onze gemeente. Om het virus te bestrijden blijft het belangrijk
dat je je aan de maatregelen houdt en dat je je op tijd laat testen.
Het komt er nu op aan!”

De meeste besmettingen doen
zich in onze gemeente voor onder
mensen tussen de 40 en 60 jaar.
Daarna volgt de groep van 10 tot
20 jaar. Ruim een derde van de
besmettingen vindt plaats in de
stad Hardenberg. De overige
besmettingen komen verspreid
voor in de gemeente.
Maarten Offinga: “We weten dat
veel mensen binnen de eigen
gezinssituatie of door familie
worden besmet. Houd je ook thuis
aan de maatregelen. Want ook je
familie of vrienden kunnen je
onbewust besmetten.”
Eind deze week beginnen we ook
in onze regio met vaccineren.
Maarten Offinga: “Eerst zijn
medewerkers van verpleeghuizen
en kleinschalige woonvormen aan
de beurt. Daarna volgen de
verpleeg-huisbewoners en
mensen met een verstandelijke
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beperking en daarna ouderen.
De groep mensen bij wie we nu
veel besmettingen zien, zijn op z’n
vroegs vanaf april of mei aan de
beurt voor een prik. Dat betekent
dat ons nog een spannende
periode te wachten staat. De
enige manier om besmettingen nu
direct tegen te gaan is je aan de
maatregelen houden en testen als
je klachten hebt. In Hardenberg
kun je je gratis en betrouwbaar
laten testen bij de GGD-locatie
aan de Kollergang 5 in Hardenberg.”
Een afspraak voor een coronatest
maak je online via rijksoverheid.nl/
coronatest of telefonisch via
0800 - 1202.

Spoedig begint het inenten van
verpleeghuisbewoners, mensen
met een verstandelijke beperking
in instellingen en huisartsen. Dit
gebeurt naar verwachting ook
bij hun eigen instelling of bij de
huisarts. Vanaf maart krijgen
60-plussers die immobiel zijn en
mensen van 75 jaar of ouder de
prik ook bij de huisarts.
De GGD-en gaan vanaf maart
verder met de thuiswonenden
tussen 60 en 75 jaar en vanaf
april/mei mensen tussen de 18
en 60 jaar. De burgemeester van
Hardenberg heeft de vraag gesteld
of dan ook in onze gemeente
gevaccineerd wordt. De GGD
onderzoekt deze mogelijkheid.

Maarten Offinga: “We kunnen het
alleen samen. Ik doe een
klemmend beroep op uw steun
en medewerking. Houd vol!”

Aantal besmettingen afgelopen week (4 t/m 10 januari): 414
679*

Zeer ernstig

Aantal besmettingen per
week per 100.000:

Ernstig
Zorgelijk
Waakzaam

*

Aantal besmettingen
per 100.000 inwoners: 679

1

Waakzaam: < 50

2

Zorgelijk: 50 - 150
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Ernstig: 150 - 250

4

Zeer ernstig: > 250

Ook start de vaccinatie van
medewerkers uit de directe
COVID-zorg. Het gaat daarbij
om een selecte groep verpleegkundigen en artsen op de intensive care, spoedeisende hulp,
de COVID-afdeling en ambulancemedewerkers. Zij krijgen de vaccinatie bij hun eigen instellingen.

Aantal besmettingen van 4 t/m 10 januari per leeftijdscategorie

Eigen keuze
Vaccineren is gratis en vrijwillig.
Maar hoe meer mensen zich laten
inenten, hoe beter we kunnen
voorkomen dat het coronavirus
zich verder verspreidt. Zo beschermen we de meest kwetsbaren,
verminderen we de druk op de
zorg en krijgen we stapje voor
stapje meer vrijheid terug.
Een veilig vaccin
Voor de veiligheid van het coronavaccin gelden strenge eisen, net
als voor andere vaccins die tot de
Europese Unie worden toegelaten.
De snelle ontwikkeling van de
coronavaccins is mogelijk omdat
enorm veel onderzoekers wereldwijd de krachten hebben gebundeld. Het leverde ook tijdwinst op
dat verschillende fasen van onderzoek tegelijk plaatsvonden en dat
de beoordelaars al meekeken.
Bijwerkingen mild en kortdurend
De coronavaccins zijn getest op
tienduizenden mensen. Een deel
van hen ervaarde milde bijwerkingen, zoals pijn op de plek van de

prik, spierpijn, hoofdpijn of verhoging. Deze klachten verdwijnen
na een paar dagen. Het vaccin
wordt op natuurlijke wijze door
het lichaam afgebroken. Als straks
miljoenen mensen het vaccin
krijgen, zijn zeldzame bijwerkingen, of bijwerkingen die na langere
tijd optreden, nooit helemaal uit
te sluiten. Daarom wordt de
veiligheid van het vaccin goed
in de gaten gehouden en kunnen
vermoedelijke bijwerkingen
worden gemeld op
mijnbijwerking.nl.
Belangrijkste stap
Om jezelf en uiteindelijk de
mensen om je heen te beschermen tegen het coronavirus is
vaccineren de belangrijkste stap.
Dus laten we onze mouwen
opstropen.
• Meer informatie vind je op
coronavaccinatie.nl of bel naar
0800-1351.
• Meer informatie over vaccinatie
in onze regio vind je op www.
ggdijsselland.nl.

Trend nieuwe bevestigde besmettingen in Hardenberg

100
80

72

60

38

40
20
0

67

66

7

600

72

469

440
38

268

280

34
20

ø 0 tot 10 jaar ø 10 tot 20 jaar ø 20 tot 30 jaar ø 30 tot 40 jaar ø 40 tot 50 jaar
ø 50 tot 60 jaar ø 60 tot 70 jaar ø 70 tot 80 jaar ø 80 jaar en ouder

356

414

120 157
0
7 t/m 13 dec.
2020

14 t/m 20dec.
2020

21 t/m 27 dec.
2020

28 dec. 2020
t/m 3 jan. 2021

4 t/m 10
jan. 2021

KIJK OP /

HARDENBERG
Informatiepagina voor alle steden en dorpen in de gemeente Hardenberg

Gewoon Actief in de straat

Wijzigingen huishoudelijke hulp

In december konden buurten,
straten, wijken en verenigingen
een sport- en spelpakket aanvragen. Om zo in de kerstvakantie
met de kinderen lekker buiten iets
sportiefs te organiseren.

De contracten voor de huishoudelijke hulp van de gemeente Hardenberg lopen
af op 1 april 2021. De gemeente maakt daarom nieuwe afspraken met thuiszorgorganisaties die huishoudelijke hulp leveren. Een aantal zaken gaat veranderen.

70 Buurten kregen een pakket thuisgestuurd met daarin sport- en spelmateriaal en leskaarten met instructies. Er is heel wat afgespeeld in de
kerstvakantie. Super leuk om te zien.

Wat gaat er veranderen?
•U
 kunt kiezen uit 3
thuiszorgorganisaties voor
huishoudelijke hulp.
	Nu zijn er 10 organisaties
waaruit u kunt kiezen.
•D
 e gemeente beslist welke
ondersteuning in het
huishouden de inwoner krijgt.
	Nu beslist de thuiszorgorganisatie dat.
Thuiszorgorganisaties per
1 april 2021
Met de volgende thuiszorgorganisaties heeft de gemeente per

1 april 2021 een contract
afgesloten.
- Carinova
- Beter Thuis Wonen
- Tzorg
De gemeente belt alle inwoners
die gebruik maken van
huishoudelijke hulp
In het telefoongesprek bespreekt
de gemeente met u welke hulp
nodig is, en of iemand in de
omgeving kan helpen. Als er hulp
nodig is, krijgt u een verwijsbrief.
U neemt daarna zelf contact op
met één van de drie thuiszorgor-
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ganisaties om afspraken te maken
over de huishoudelijke hulp.
Samen Doen neemt contact op
als meer hulp nodig is
Blijkt uit het gesprek met de
gemeente dat u meer dan 72 uur
per jaar hulp nodig heeft, dan
neemt een medewerker van
Samen Doen (sociaal wijkteam)
contact op. Vanwege de coronamaatregelen komt Samen Doen
niet bij u op huisbezoek. Samen
Doen probeert dit zoveel mogelijk
telefonisch of via beeldbellen op
te lossen.

Wonen in een geïsoleerd en energiezuinig huis?

Gratis online workshop Energieneutraal Verbouwen
Wilt u weten hoe u uw woning kunt isoleren, uw eigen energie op kan wekken en uw woning energieneutraal kunt verbouwen? Laat u dan inspireren tijdens de gratis online workshop Energieneutraal
Verbouwen op donderdag 21 januari of donderdag 4 februari.

Vragen over reizen met het
openbaar vervoer?

Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het openbaar vervoer?
Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur. OV-ambassadeurs
geven antwoord op uw vragen.

Reizen met het openbaar vervoer
is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Provincies Gelderland,
Flevoland en Overijssel vinden
het belangrijk dat iedereen met
het openbaar vervoer veilig en
gemakkelijk kan reizen. Daarom
geven OV-ambassadeurs, vrijwilligers en zelf ook op leeftijd, uitleg
over reizen met trein en bus.

De maandelijkse inloopspreekuren
voor 55-plussers met vragen over
reizen met het openbaar vervoer,
gaan door de coronamaatregelen
voorlopig niet door. Met uw vragen
over het gebruik van het OV kunt u
wel terecht tijdens het telefonisch
spreekuur.

Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40%
korting voor samen reizen werkt?
Wilt u meer weten over de coronamaatregelen in het OV of juist
informatie over verlenging van
abonnement, keuzedagen en/of
bent u (onverwacht) noodgedwongen afhankelijk van OV maar u
weet nog niet hoe het werkt?
Bel dan met een OV-ambassadeur
tijdens het telefonisch spreekuur.
Wanneer: dagelijks van dinsdag
tot en met vrijdag
Hoe laat: 10.00-12.00 uur
Telefoonnummer: 038-303 70 10

Tijdens de workshop vertelt een
energieneutraalcoach over verschillende maatregelen, de kosten
en financieringsmogelijkheden.
U kunt de workshop eenvoudig
volgen op uw computer, tablet of
telefoon. Via de chatfunctie kunt
u vragen stellen. Ook kunt u zich
na afloop opgeven voor vervolgactiviteiten van het project zoals
een interactieve vervolgworkshop
op 4 maart. Meedoen aan de
workshop is kosteloos en vrijblijvend.

Meer informatie: www.
ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

Doe mee aan de workshop op:
donderdag 21 januari of 4 februari

2021 van 20.00 tot 21.00 uur.
Aanmelden kan via: www.
duurzaambouwloket.nl/env
Leerzaam en verhelderend
Deelnemers van deze online
workshop gaven de workshop een
8 en noemden hem heel leerzaam,
verhelderend en duidelijk gepresenteerd.
Ervaringsverhaal
Wilt u alvast inspiratie opdoen?
Lees dan het verhaal van Marinus
en Cora Lammers uit Hardenberg
waarin zij vertellen hoe zij hun
woning energieneutraal hebben

70 euro cadeau voor energiebesparing

Eind september 2020 hebben alle huiseigenaren in Hardenberg een waardebon
ontvangen. Hiermee kunt u voor 70 euro aan energiebesparende producten in
huis halen. Bent u de waardebon kwijt? Geen probleem, vraag uw code dan op
via www.winstuitjewoning.nl/hardenberg.

Op deze website kunt u ook direct een box samenstellen met energie-besparende
producten en afrekenen met de waardebon. U kunt de bon ook gebruiken als u wilt
isoleren of zonnepanelen aanschaft. Wat allemaal mogelijk is leest u op:
www.winstuitjewoning.nl/hardenberg.

Vergeet niet de waardebon te verzilveren! Dit kan nog tot 31 maart 2021.

www.hardenberg.nl

gemaakt: “Energie is duurder dan
rente, dus verduurzamen loont”.
Ga hiervoor naar www.duurzaambouwloket.nl/ervaring/energie-isduurder-dan-rente-dus-verduurzamen-loont
Het project Energieneutraal
Verbouwen is opgezet door de
gemeenten in Noord-WestOverijssel. Het project biedt
ondersteuning aan huiseigenaren,
waarmee het energieneutraal
verbouwen van uw huis een stuk
eenvoudiger wordt. Ga naar
www.duurzaambouwloket.nl/env
voor meer informatie.

