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Transformatie Park Moscou
Afgelopen twee jaar heeft Hardenberg deelgenomen aan het project Vitale Vakantieparken Vechtdal
(VVPV). Het was een gezamenlijk project van de provincie Overijsel en de vijf Vechtdal gemeenten.
Voor dit project is een aantal pilotparken geselecteerd, waaronder vier in Hardenberg. Een van die
parken is park Moscou. Voor park Moscou ligt er nu een gedragen (door VVE-bestuur en college)
voorstel dat over wordt genomen door het college. De gemeenteraad bespreekt dit voorstel 9 februari.
Het project was erop gericht om als Vechtdalgemeenten en provincie gezamenlijk de problematiek
aan de onderkant van het recreatieve aanbod effectief aan te pakken door vitalisering of transformatie.
Dit draagt bij aan een verbetering van de verblijfsrecreatie in het Vechtdal. Voor dit project is een
aantal pilotparken geselecteerd, waaronder vier in
Hardenberg. De vier Hardenbergse pilotparken zijn:
Recreatiepark Moscou (Bergentheim), Bungalowpark
Het Stoetenslagh (Elfde Wijk 40A), Chaletpark het
Stoetenslagh (Elfde Wijk 7) en Bungalowpark
De Haar (Balkbrug).
Voor de vier parken zijn in de afgelopen periode
analyses uitgevoerd, intensieve gesprekken geweest

met de belanghebbenden en zijn adviezen uitgebracht door bureau ZKA Leisure Consultants. ZKA
heeft op basis van hun eigen bevinden een advies
uitgebracht over de mogelijke toekomstscenario’s
per park. Daarna zijn deze scenario’s, in overleg
met alle betrokkenen (eigenaren en omgeving),
getoetst op haalbaarheid, toekomstbestendigheid
en consequenties voor de omgeving. De belangen
zijn vaak tegenstrijdig hierin. Voor park Moscou ligt
er nu een gedragen (door VVE-bestuur en college)
voorstel. Voor de drie andere parken is, om verschillende redenen per park, nog niet tot een
gedragen toekomstperspectief gekomen. Daarom
ligt in dit voorstel de focus op park Moscou.

Op 9 februari 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. 26 januari 2021
BESPREEKSTUKKEN
6.		Klimaatagenda Hardenberg
HAMERSTUKKEN (ALLEEN STEMVERKLARING MOGELIJK)
7.		Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘’Buitengebied
Hardenberg, Rondweg 4, Den Velde’’
8.		Benoeming nieuw lid voor de Rekenkamercommissie
9.		Fractieverantwoording 2019
10.		Lijst ingekomen stukken raadsvergadering d.d. 9 februari 2021
11.		Rondvraag

U kunt de raadspagina ook digitaal ontvangen!

12.		Sluiting

Wilt u voortaan de raadspagina digitaal ontvangen? U kunt zich aanmelden door een
e-mail te sturen naar raadspagina@hardenberg.nl

Oriënterende ronde

Volg ons ook via

Facebook: Gemeentehardenberg

Op 9 februari vindt er een oriënterende ronde plaats. De vergadering begint
0m 20.15 uur en is digitaal te volgen via de website.

Twitter: @RaadHardenberg | #Raadhbg
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