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Gemeenteraad bespreekt evaluatie Erven  
met kwaliteit
Op 28 januari 2020 heeft de gemeenteraad van Hardenberg het beleid Erven met kwaliteit vastgesteld, 
als opvolger van het rood-voor-rood beleid. Dit beleid is op 6 februari 2020 in werking getreden. Bij  
de vaststelling van Erven met kwaliteit heeft het college toegezegd dat het beleid na één jaar wordt 
geëvalueerd. Deze evaluatie wordt 13 april besproken.

Verkeersveilige inrichting gebied rond Matrix
Gemeenteraad Hardenberg bespreekt het raadsvoorstel ‘Verkeersveilige inrichting gebied rond Matrix, 
Marslanden’. 

Het doel van ‘Erven met kwaliteit’ is de verbetering 
van de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied door 
de sloop van landschapsontsierende gebouwen.  
Om de sloop daarvan te stimuleren, worden ver- 
schillende ontwikkelingsmogelijkheden geboden, 
zoals woningbouw of economische ontwikkelingen. 
Ook worden sloopbewijzen ingevoerd, waarmee  
het mogelijk wordt om de te slopen gebouwen in  

te brengen in een project waarvoor sloopcompen- 
satie nodig is.

De beleidsnotitie trad in werking op donderdag  
6 februari 2020 en wordt op dinsdag 13 april door  
de gemeenteraad geëvalueerd. De vergadering is 
digitaal en te volgen via de website van de  
gemeente Hardenberg. 

Marslanden I is in een afrondende fase gekomen.  
In het centrum van deze woonwijk staan een  
winkelcentrum, zorgvoorzieningen en basisscholen 
(De Matrix). Inmiddels zijn we jaren verder en barsten 
de basisscholen in de Matrix uit hun voegen. 
Daarnaast wordt de wijk Marslanden verder  
uitgebreid waardoor het winkelcentrum nog meer 
bezoekers krijgt. Dit alles heeft geleid tot verschillen-

de verkeersveiligheidsproblemen in de omgeving en 
heeft gevolgen voor de parkeerdruk in het gebied.  

De openbare ruimte is onvoldoende berekend  
op deze ontwikkelingen. De realisatie van deze 
woningen en daarmee de afronding van dit gebied  
is hét moment om de huidige verkeersveiligheids- 
problemen in de omgeving op te lossen.
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Raadsvergadering

Op 13 april vindt er een raadsvergadering plaats. De vergadering begint  

om 19.00 uur en is digitaal te volgen via de website.

1.  Opening en mededelingen

2.  Actuele vragenronde

3.  Vaststelling agenda

4.  Spreekrecht agendapunten

5.  Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 30 maart 2021

 BESPREEKSTUKKEN

6.  Uitwerking parkeerbeleid en parkeerregelgeving centrum Hardenberg

7.   Vaststelling bestemmingsplan ‘Hardenberg, Marslanden II, Havezate Es’  

en beeldkwaliteitsplan ‘Hardenberg Marslanden Havezate Es’

 HAMERSTUKKEN (ALLEEN STEMVERKLARING MOGELIJK)

8.  Lijst ingekomen stukken raadsvergadering d.d. 13 april 2021

9.  Rondvraag

10.  Sluiting

Oriënterende ronde 

Op 13 april vindt er een oriënterende ronde plaats. De vergadering begint 

0m 20.00 uur en is digitaal te volgen via de website.

1.  Opening en mededelingen

2.  Vaststelling agenda

3.  Spreekrecht

 MENINGSVORMEND

4.  Hoofdlijnenakkoord RES West-Overijssel

5.   Beleidsmatige vertaling van de inventarisatie beeldbepalende objecten  

en structuren

6.  Evaluatie Erven met kwaliteit

7.  Verkeersveilige inrichting gebied rond Matrix, Marslanden

8.  Rondvraag

9.  Sluiting


