
Hardenberg zoekt burgemeester: 
maak jij werk van onze ambitie?



en tradities die we koesteren en in ere houden. Ook 
kijken we hier naar elkaar uit en om. Dit noemen we 
noaberschap. We zorgen voor onze naaste en steken 
waar nodig een helpende hand uit. We vinden het 
belangrijk dat iedereen, op zijn eigen manier, mee 
kan doen. Onze inwoners zijn doeners die met beide 
benen op de grond staan en vooruit willen. Door 
hard te werken maar met ruimte voor gezelligheid.

Het ondernemerschap staat hier hoog in het 
vaandel. Veel van onze ruim 5.000 ondernemers zijn 
hier geworteld en weten op Hardenbergse grond 
hun bedrijven verder te laten groeien. Op onze 
bedrijventerreinen wordt gewerkt aan de nieuwste 
technologie met een bereik over de hele wereld. 
Dat biedt kansen om nieuwe samenwerkingen op
te starten en ons economisch vermogen verder
uit te breiden.

In de gemeente Hardenberg streven we grote 
doelen na. We bewegen ons tussen innovatie en 
bescheidenheid. We doen veel dingen waar we met 
recht trots op mogen zijn. Wat we zeggen te doen, 
dat doen we ook. En goed natuurlijk!

Durven doen waar we goed in zijn. 
Dit is de gemeente Hardenberg. 

Meer dan 60.000 inwoners ervaren elke dag 
hoe plezierig het wonen en werken is in onze 
plattelandsgemeente. Een term die we heel bewust 
kiezen. Dorpen zijn er immers overal, maar ons 
stukje Nederland biedt met haar ruim 320 km2 
oppervlakte een ongekende ruimte. Dat blijft niet 
onopgemerkt, getuige het grote aantal toeristen 
dat we doorlopend ontvangen. Bossen, weilanden, 
veengebied, akkers en water; Hardenberg heeft het 
allemaal. 

Hardenberg ligt als grensgemeente centraal 
tussen Zwolle, Drenthe, Twente en Duitsland. We 
combineren de gemoedelijkheid van een dorp met 
stedelijke voorzieningen. Bovendien blijven we - in 
tegenstelling tot veel andere grensgemeenten - 
groeien. Zowel in demografisch als in economisch 
opzicht. 

Nieuwe Hardenbergers vinden hier hun plek in een 
van onze 29 kernen. Elke kern heeft een eigenheid 

Grote verscheidenheid is wat de gemeente Hardenberg kenmerkt én sterk maakt.

In 29 kernen komen geavanceerde bedrijvigheid, goede voorzieningen, uitgestrekte bossen en weilanden 

samen. Wij wonen waar anderen recreëren. Niet voor niets telt de gemeente Hardenberg elk jaar 1.3 

miljoen toeristische overnachtingen. Onze positie in de regio is sterk. We zijn ondernemend en we hebben 

iets te brengen. Daarbij behouden we wat goed is en blijven we zoeken naar wat beter kan. 

We zijn weliswaar bescheiden en nuchter, maar we willen vooruit.

Maak jij werk van onze ambitie? 

I n w o n e r  g e m e e n t e  H a r d e n b e r g :

“De burgemeester moet weten dat we 
ambitieus zijn. We zijn een gemeente 
met groeipotentie. De mogelijkheden 

zijn er, zo ook de ruimte. Daar willen we 
het graag over hebben.”



werkgelegenheid en betere bereikbaarheid. 
Samenwerking is tweerichtingsverkeer: je brengt 
naar buiten wat we hier goed weten te doen en 
neemt mee terug waar we van kunnen leren en 
profiteren. Om dit waar te kunnen maken helpt 
binding met onze regio. Kortom: onze nieuwe 
burgemeester is het boegbeeld voor Hardenberg in 
de regio en weet initiatieven van buiten naar kansen 
voor onze gemeente te vertalen. 

… met bevlogenheid onze 
ondernemingskracht stimuleert.

We zeiden het al, we zijn ondernemend. Op elk 
niveau, van zorg, sport, onderwijs, landbouw, 
en economie tot recreatie, toerisme en cultuur. 
Om onze ambities te bereiken, steken we onze 
handen graag uit de mouwen. Dat is ook nodig om 
onze aantrekkelijkheid voor nieuwe inwoners te 
waarborgen en onze voorzieningen op niveau te 
houden.  
We zien dan ook graag een nieuwe burgemeester 
die met enthousiasme inwoners, ondernemers, 
collega-bestuurders en anderen in positie brengt. 
Aansprekend. Aanjagend. Omgevingsbewust. 
Bijvoorbeeld door initiatieven en organisaties 
die elkaar niet vanzelfsprekend weten te vinden, 
onderling in contact te brengen. Zo kunnen zij elkaar 
aanvullen en onbenutte mogelijkheden verzilveren. 
Het zwaartepunt voor onze burgemeester ligt bij 
het stimuleren en faciliteren, in mindere mate bij 
uitvoeren. Want vergis je niet, als we eenmaal op 
gang zijn gaan we ervoor. Onze burgemeester 
plaatst anderen dan ook op het podium zodra het 
resultaat behaald is. 
Dat gaat hand in hand met toegankelijkheid. 

Zichtbaar, bevlogen, alert en 
besluitvaardig. 
Dit is onze burgemeester.

We doen veel op eigen kracht. Wil de gemeente 
Hardenberg zich blijven profileren als ambitieuze 
groeigemeente met een streekfunctie, dan vraagt 
dat aandacht. Uitdrukkelijk vragen we daarom dat 
onze burgemeester… 

… zorgt dat Hardenberg zichtbaar is 
in de regio en de regio zichtbaar is in 
Hardenberg.

In de regio staat de gemeente Hardenberg op de 
kaart. Bezoekers van buiten maken gebruik van 
onze onderwijs-, winkel- en zorgvoorzieningen. 
Deze positie willen we op zijn minst behouden maar 
ook verder verstevigen. Strategische samenwerking 
met de regio is van essentieel belang om sterker 
te staan in het ruimtelijk-economisch speelveld. 
Mooie voorbeelden zijn ons nieuwe ziekenhuis en de 
verscheidenheid aan theaters en scholen.  

Daarom zoeken we een communicatief sterke 
burgemeester met een breed netwerk. Regionaal, 
landelijk en internationaal. Dit netwerk breng je mee 
of weet je met een vliegende start uit te breiden. 
Je maakt je moeiteloos de verschillende regionale 
samenwerkingsverbanden eigen. Niet alleen op 
bestuurlijk vlak, maar ook in het bedrijfsleven en bij 
onderwijs- en zorginstellingen. 

Binnen netwerken ben je zichtbaar. Afhankelijk van 
het vraagstuk kies je de beste gesprekspartners. 
Je hebt oog voor initiatieven die het Hardenbergs 
belang kunnen dienen, denk aan voldoende 

I n w o n e r  g e m e e n t e  H a r d e n b e r g :

“We zijn trots op dingen die tot 
stand gekomen zijn door de inzet en 

vasthoudendheid van onze bewoners, 
en die het dan ook nog zelf oppakken en 

uitvoeren.”



worden getoetst aan wat we belangrijk vinden: 
vitale kernen, natuurbehoud, duurzaamheid en 
betrokken inwoners. Onze burgemeester houdt 
waar nodig een spiegel voor en bewaakt de 
continuïteit. Dit betekent overigens niet dat we 
blijven hangen in besluiteloosheid: door tijdig in te 
grijpen zorg je ervoor dat we meters kunnen maken. 

...adequaat, doortastend en besluitvaardig 
optreedt in Openbare orde en Veiligheid.

Op het thema Openbare orde en Veiligheid speelt 
in Hardenberg meer dan wat op het eerste oog 
zichtbaar is. De weidsheid van de gemeente en de 
korte afstand tot de grens maken dat ondermijning 
en drugsgerelateerde overlast hun weg naar onze 
gemeente weten te vinden. We dreigen op dit 
gebied onze onschuld een beetje te verliezen. 

Daadkracht en besluitvaardigheid zijn daarom 
essentiële basisvereisten voor onze nieuwe 
burgemeester. Je handelt resoluut en met de nodige 
doortastendheid. Het accent verschuift daarbij van 
fysieke veiligheidsmaatregelen naar preventie en 
handhaving. Initiatieven van inwoners om elkaar aan 
te willen en kunnen spreken op problemen, moedig 
je aan. Natuurlijk ga je hierbij niet alleen te werk. 
Samenwerking binnen de veiligheidsregio en met 
ketenpartners is vanzelfsprekend en noodzakelijk 
om verdere groei van criminaliteit het hoofd te 
kunnen bieden.

Moeiteloos weet je te schakelen tussen verschillende 
rollen. Je bent burgemeester van iedereen en toont 
je daarbij belangstellend. Niet alleen richting de 
inwoners van onze grotere kernen, maar ook voor 
die van kleinere kernen. Dit vraagt om affiniteit 
met het platteland. Je voelt je op je gemak in 
verschillende situaties en weet welke houding bij 
de context past. Van het passend ontvangen van 
hooggeplaatst bezoek tot het delen van lief en leed 
aan de keukentafel. 

… het langetermijnperspectief in de raad, 
het college en de organisatie bewaakt.

Op het gemeentehuis gaan we zorgvuldig om 
met onze tijd en energie, en met elkaar. We 
zijn zelfbewuste, maatschappelijk bevlogen, 
actieve volksvertegenwoordigers met een 
gemeenschappelijk doel. Zo zijn we bedreven in 
het efficiënt vergaderen en trekken we gezamenlijk 
op bij belangrijke thema’s. Open en constructief. 
Ondanks dat onze mening op inhoud van elkaar kan 
verschillen, beseffen we dat we het samen moeten 
doen. Het belang van de gemeente Hardenberg is 
groter dan het politieke spel. 
Van onze burgemeester vragen we daarom 
bestuurlijke sensitiviteit. Je doorziet hoe de politieke 
verhoudingen liggen en snapt hoe het openbaar 
bestuur werkt. Om de langere termijn scherp voor 
ogen te houden, bouw je voldoende tijd in voor 
bezinning en reflectie. Ideeën en ontwikkelingen 

I n w o n e r  g e m e e n t e  H a r d e n b e r g :

“De gemeente Hardenberg staat al 
goed op de kaart, denkt ook zeker 

vooruitstrevend en is niet bang haar 
‘eigen koers’ te varen. Vergeet in dit 

mooie verhaal niet om te blijven kijken 
naar ‘oudere’ en net zo belangrijke 

wijken/kernen in de gemeente”

Kortom:
Onze nieuwe burgemeester heeft ambitie en daadkracht. Je bent gemeentelijk boegbeeld op niveau en 
bent met dezelfde toegankelijkheid te vinden in onze kernen. Je trekt erop uit in de regio, blijft sturen op 
inhoud, jaagt aan waar nodig en durft dan ook los te laten. Met een visie op onze onderlinge verbondenheid, 
ondernemerschap en het voorzieningenniveau zorg je er samen met ons voor dat we een groeigemeente 
blijven. Een gemeente waar inwoners, ondernemers én bezoekers hun plek hebben. 

Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.



Maak jij werk 
van onze ambitie?


