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Wethouder neemt afscheid
Online Game evenement
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Glasvezelcampagne

Schrijf je snel in!					

“Ik volg mijn hart en keer terug naar de cultuursector”

Tijdens de Voorjaarsvakantie organiseert Stichting Epic Youth in
samenwerking met de gemeente Hardenberg en sociaal werk De
Stuw een online game evenement in Hardenberg voor jongeren
tussen de 12 en 23 jaar oud. Het evenement vindt geheel digitaal
plaats en wordt mede georganiseerd en gepresenteerd door
jongeren.

Gitta Luiten (PvdA) stopt per 1 april 2021 als wethouder van de gemeente Hardenberg. Zij wordt Partner
Cultuur en Erfgoed bij BMC. Gitta Luiten: “Toen ik drie jaar geleden begon als wethouder, had ik de
vaste overtuiging om deze periode af te maken. Toch komt er soms een kans voorbij die je niet voorbij
kan laten gaan. Dat was nu het geval, al is het met pijn in het hart dat ik afscheid moet nemen van mijn
werk met en voor de inwoners van onze gemeente.”

Online Game evenement

De deelnemers hebben gekozen
voor een Fortnite Duo toernooi
waarbij honderden spelers tegelijk
het in tweetallen tegen elkaar
opnemen in het populaire spel. De
spelers worden ingedeeld in Poule
A (gespeeld op zaterdag 20 feb),
Poule B (maandag 22 feb) of
Poule C (woensdag 24 feb). De
beste 50 Duo’s zullen op vrijdag
26 februari in de finale bepalen

Gitta Luiten stopt als wethouder

wie zich Fortnite kampioenen van
Hardenberg mogen noemen.
Inschrijven
Inschrijven kan tot 20 februari via
de website: www.epicyouth.nl en
deelname is gratis. De games
worden live uitgezonden via het
Twitch kanaal van Epic Youth:
www.twitch.tv/stichtingepicyouth.
Reageren kan in de chatbox.

Webinar: Hoe verduurzaam ik
mijn huis slim en betaalbaar
Tijdens deze coronawinter zijn wij allen meer aan huis gekluisterd.
Daardoor ervaren we nog meer hoe belangrijk wooncomfort is met
stookkosten die niet de pan uit rijzen. Hoe bereik je dat slim en
betaalbaar?

Gitta Luiten is sinds mei 2018
wethouder voor de PvdA in de
gemeente Hardenberg. Daarvoor
zat zij vier jaar lang in de gemeenteraad. Binnen het college van
B&W is Gitta Luiten onder andere
verantwoordelijk voor de onderwerpen werk & inkomen, onderwijs & educatie, kunst & cultuur,
welzijn en het beheer van de
openbare ruimte.
Trots
“Ik kijk terug op een inspirerende
en waardevolle periode”, vertelt
Luiten. “Ik ben trots dat ik heb
kunnen bijdragen aan een sterker
sociaal beleid: er is een nieuw

beleid voor minima, de schuldhulpverlening is verbeterd, er is
32 miljoen uitgetrokken voor
nieuwe schoolgebouwen, we
werken hard aan biodiversiteit en
inclusiebeleid en de Raad heeft
unaniem besloten om de opvang
van asielzoekers in Hardenberg
met vijf jaar te verlengen. We
beginnen ook met een experiment
met een sociale coöperatie en het
Pak je Kans Fonds is een succes.”
Terugkeer naar de cultuursector
Luiten is gespecialiseerd in kunst
en cultuur. Voordat ze wethouder
werd, was ze jarenlang werkzaam
in de cultuursector. Hier ligt haar

Aantal besmettingen afgelopen week (8 t/m 14 februari): 88

Dat hoort en ziet u tijdens het webinar ‘Hoe verduurzaam ik mijn huis
slim en betaalbaar?’. In slechts 1 uur tijd bent u op de hoogte van de
bespaarmogelijkheden en de nieuwe subsidies. Ook krijgt u als woningeigenaar informatie over vier aantrekkelijke energieacties van de
gemeente Hardenberg: De collectieve inkoop energiebesparende
maatregelen, de waardebon energiebesparingsproducten van 70 euro,
de gratis SlimWonen App en de gratis Energie Check-Up voor uw
woning.

Zeer ernstig

Aantal besmettingen per
week per 100.000:

Ernstig
Zorgelijk

Het webinar is te bekijken op 25 februari van 19.00
tot 20.00 uur. Meld u aan via: www.duurzaambouwloket.nl/webinar.

144*

Waakzaam

*

Aantal besmettingen
per 100.000 inwoners: 144

1

Waakzaam: < 50

2

Zorgelijk: 50 - 150

3

Ernstig: 150 - 250

4

Zeer ernstig: > 250

hart. “De laatste tijd merkte ik dat
ik de cultuursector steeds meer
begon te missen. En toen kwam
deze mogelijkheid voorbij. Toen
heb ik de keus gemaakt om terug
te keren naar de cultuursector.”
De coalitie beraadt zich
De huidige coalitie in Hardenberg
bestaat uit CDA, ChristenUnie,
Opkoers.nu en PvdA. Hoe het
vertrek van wethouder Luiten
binnen het college van B&W wordt
opgevangen, is nog niet bekend.
De coalitiepartijen gaan hierover
nog met elkaar in overleg.

Let op: door het slechte weer zijn
teststraten gesloten geweest. Hierdoor
kunnen de cijfers vertekend zijn.
Het aantal besmettingen in de
gemeente Hardenberg blijft dalen.
Wel is de situatie nog steeds
‘zorgelijk’. Door de meer besmettelijke
coronavarianten is het heel belangrijk
dat we ons aan de maatregelen
blijven houden en de cijfers verder
laten dalen.

www.hardenberg.nl
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Glasvezelcampagne gestart in de dorpen van de
gemeente Hardenberg
In Balkbrug, Bergentheim, Bruchterveld, Dedemsvaart, Kloosterhaar, Lutten, Mariënberg, Schuinesloot,
Sibculo en Slagharen start DELTA Fiber Netwerk een glasvezelcampagne. Wanneer per dorp 35% van
de inwoners kiest voor de aanleg van een glasvezelnetwerk, komt er glasvezel in deze dorpen.
In het verleden heeft DELTA Fiber
Netwerk met Cogas samengewerkt voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Nu zijn
ze terug om ook de dorpen van
gemeente Hardenberg te voorzien
van snel en stabiel internet.
“We werken thuis, onze kinderen
volgen online lessen en we staan

steeds meer online met elkaar
in contact. Als er één moment
is waarop duidelijk wordt hoe
belangrijk een snelle internetverbinding is, dan is dat nu”, aldus
wethouder Jan ten Kate. “Veel van
onze inwoners en bedrijven in het
buitengebied en de grote kernen
zijn al aangesloten op glasvezel.
Vanuit de dorpen hoorden we
steeds vaker de roep
om glasvezel. Dat we
nu daar ook met glasvezel aan de slag gaan,
juich ik als wethouder
van de gemeente
Hardenberg dan
ook toe.”

Jan ten Kate en projectleider Daisy Meekes

Abonnement afsluiten
Geïnteresseerden
kunnen voor 21 april
2021 een abonnement
afsluiten bij één van de
telecomaanbieders.
Wanneer per dorp 35%
van de inwoners dit
doet, komt er glasvezel
in deze dorpen. De
inwoners van Balkbrug,

Bergent-heim, Bruchterveld,
Dedemsvaart, Kloosterhaar,
Lutten, Mariënberg, Schuinesloot,
Sibculo en Slagharen die in
aanmerking komen voor een
glasvezelaansluiting krijgen
hierover een brief van DELTA
Fiber Netwerk thuisgestuurd.
Postcodecheck
Op de website gavoorglasvezel.nl
kunt u een postcodecheck doen
om te zien of uw adres in aanmerking komt voor het aanbod.
Op deze website staat ook meer
informatie over de mogelijkheden
voor glasvezel.
Online informatieavond
woensdag 3 maart 19.30 uur
Wat is glasvezel precies? Welke
veranderingen brengt het met
zich mee? Tijdens een algemene
presentatie van 45 minuten wordt
alles uitgelegd over glasvezel
en kunt u al uw vragen stellen.
U kunt zich aanmelden voor
de online informatieavond via
gavoorglasvezel.nl.
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Lees het magazine over de
Omgevingsvisie Landstad
Hardenberg
De ontwerp-omgevingsvisie Landstad Hardenberg ligt nog tot en
met 24 maart ter inzage. In de Omgevingsvisie staat hoe de
gemeente Hardenberg zich de komende 20 jaar gaat ontwikkelen
tot Landstad Hardenberg. Landstad
Hardenberg heeft in 2040 meer dan
65.000 inwoners. De streekfunctie is
verder uitgebouwd. Dat komt vooral
door het aantrekkelijke buitengebied
en een sterk voorzieningenniveau.
De economie is krachtig, duurzaam
en concurrerend.
De ontwerp-omgevingsvisie
Landstad Hardenberg is te
bekijken op www.hardenberg.nl/
landstad. Hier is ook het magazine
Landstad Hardenberg te bekijken.
In het magazine Landstad
Hardenberg lees je hoe Hardenberg zich ontwikkelde van plattelandsgemeente tot sterk streekcentrum. Maar ook hoe we
kunnen vasthouden wat we nu
hebben en dat verder kunnen
uitbouwen. Ook lees je waarom
samenwerking in de regio voor de
gemeente Hardenberg erg belangrijk is. Verder staan in het magazine verhalen over de manier
waarop we in 2040 omgaan met

ons landelijk gebied en
de verschillende functies die
daar samenkomen. Over ontwikkelingen in de grotere kernen
en het leefbaar houden van de
kleinere kernen. En over een
vitale economie en goede bereikbaarheid van de gemeente. En
dat alles natuurlijk op een zo
duurzaam mogelijke manier.

