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Gewijzigde afvalinzameling met  
Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag 
Op Hemelvaartsdag (donderdag 13 mei) en op tweede pinksterdag (maandag 24 mei) worden geen 
afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Hardenberg. De containers worden op een andere 
dag geleegd.

Speelt u het spelletje 
bingo met ons mee? 
Op vrijdag 28 mei van 19.30 tot 21.00 uur gaat de 
bingomolen draaien, wij organiseren dan een heuse 
fotobingo! Houd u ook van een spelletje? Vraag dan uw gratis 
bingokaart aan. 

Modder op de weg?  
Gas los! 
Het is voorjaar. Landbouwvoertuigen rijden af en  
aan door het buitengebie d om het land klaar te maken om te 
zaaien. Hierdoor kan er bij nat weer modder op de weg liggen.  
Dit maakt de wegen glad, oppassen dus! 

•	 	De	afvalinzameling	van	donder-
dag	13	mei	vindt	plaats	op	
zaterdag	15	mei.

•	 	De	afvalinzameling	van	maan- 
dag	24	mei	vindt	plaats	op	
zaterdag	22	mei.	Let	op,	dit	 
is	de	zaterdag	vóór	tweede	
pinksterdag.

Het	kan	voorkomen	dat	op	een	
ander	tijdstip	wordt	ingezameld	
dan	u	gewend	bent.	Wij	vragen	 
u	daarom	de	container	op	de	dag	
van	inzameling	vóór	7.00	uur	aan	
de	straat	neer	te	zetten.	

Gewijzigde openingstijden
Het	milieubrengstation	aan	de	
Ommerweg	69	in	Rheezerveen	is	
op	donderdag	13	mei	en	maandag	
24	mei	gesloten.	Het	ROVA-	
Klantcontactcentrum	is	gesloten	
op	donderdag	13	mei	en	maandag	
24	mei.

Iedere	ronde	laten	wij	afbeel- 
dingen	zien	van	het	thema	 
inclusie.	Inclusie	betekent	dat	
iedereen	in	onze	samenleving	 
mee	kan	doen	en	kansen	krijgt	 
om	zijn	of	haar	talenten	te	ontwik-
kelen.	Niemand	wordt	uitgesloten!	
Wij	hopen	dat	u	aan	de	hand	van	
de	foto’s	meer	te	weten	komt	over	
dit	belangrijke	thema.

Bij	een	echte	bingo	horen	natuur-
lijk	ook	mooie	prijzen!	Voor	de	ver- 
schillende	rondes	hebben	wij	aan- 
trekkelijke	prijzen.	Bent	u	enthou-
siast	geworden?	U	kunt	de	bingo-
kaarten	aanvragen	door	een	e-mail 
te	sturen	naar	arjan.breukelman@
hardenberg.nl.	

Deze	bingo	is	een	initiatief	van	 
de	werkgroep	’inclusieve	samen-
leving’.	Doet	u	mee?

Rijd	je	in	het	buitengebied	en	zie	
je	een	geel	waarschuwingsbord	in	
de	berm?	Dan	ligt	er	iets	verderop	
modder	op	de	weg.	

Matig	je	snelheid,	laat	het	gas	los,	
blijf	sturen	in	de	richting	waar	je	
heen	wilt	en	rem	absoluut	niet.

Gemeentehuis gesloten 

Vanwege	Hemelvaartsdag	en	een	verplichte	verlofdag	is	het	
gemeentehuis	op	donderdag	13	en	vrijdag	14	mei	gesloten	en	ook	
niet	telefonisch	bereikbaar.
Dit	geldt	voor	alle	locaties	van	de	gemeente	Hardenberg.

Aangifte	van	overlijden	en	van	geboorte	kan	altijd	digitaal	met	DigiD.

Vanaf	maandag	17	mei	staan	wij	weer	voor	u	klaar!

Vrijwilligersorganisaties opgelet!  
Per 1 juli 2021 moet u aan de WBTR voldoen 
Vanaf 1 juli 2021 moeten alle vrijwilligersorganisaties die ingeschreven staan bij de Kamer van 
Koophandel en/of statuten hebben aan nieuwe regels voldoen. Dan gaat de Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR) in. Deze wet wordt ingevoerd om de kwaliteit van het bestuur en het toezicht 
op dit bestuur te verbeteren. Bestuurders kunnen hierdoor sneller aansprakelijk worden gesteld.

Webinar: Financieel slim je huis verduurzamen
Op 27 mei, van 20.00 tot 21.00 uur organiseert de gemeente Hardenberg het gratis webinar ‘financieel 
slim je huis verduurzamen’. Welke besparing levert het verduurzamen van uw woning u echt op? En 
wat zijn de financieringsmogelijkheden en mogelijke subsidies? 

Het	is	belangrijk	dat	de	verenigin-
gen	of	stichtingen	aan	deze	wet	
voldoen.	Zeker	omdat	na	1	juli	
2021	sprake	is	van	onder	andere	
persoonlijke	aansprakelijkheid	als	
er	wat	misgaat.	Daarnaast	spelen	
er	nog	een	aantal	zaken	waar	je	
als	bestuur	rekening	mee	moet	
houden	of	moet	regelen.

Daarom	organiseert	gemeente	
Hardenberg	in	samenwerking	met	
Stichting	de	Stuw	op	26	mei	2021	
een	online	informatiebijeenkomst	
over	deze	nieuwe	wet.

Aanmelden	voor	deze	bijeenkomst	
kan	via	www.gewoonactief.nl

Op	deze	vragen	krijgt	u	antwoord	
tijdens	het	webinar.	Ook	krijgt	u	
als	woningeigenaar	informatie	over	
de	gratis	Energie	Check-Up	van	
uw	woning.	

Tijdens	dit	webinar	krijgt	u	 
informatie	over:
•	 	Hoe	u	uw	huis	duurzamer,	

comfortabeler	en	energiezuini-
ger	maakt.

•	 	Welke	mogelijkheden	er	zijn	en	
hoe	u	goede	keuzes	maakt

•	 	Slimme	financieringsmogelijk- 
heden.

•	 	Subsidies	en	regelingen	van	 
de	overheid.

•	 Het	Energieloket	Hardenberg

•	 	Een	gratis	
energie	check-
up	van	uw	
woning.

Inschrijven 
Kan	via	
www.energielokethardenberg.nl
of	door	de	QR-code	te	scannen.

Aantal besmettingen afgelopen week (3 mei t/m 9 mei): 122

Het	aantal	besmettingen	in	Hardenberg	is	in	de	afgelopen	week	afgenomen.	

Aantal besmettingen per
week per 100.000:

Zeer	ernstig

Ernstig

Zorgelijk

Waakzaam

200*

*	Aantal	besmettingen	
per	100.000	inwoners:	274 
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1 Waakzaam:	<	50

Zorgelijk:	50	-	150

Ernstig:	150	-	250

Zeer	ernstig:	>	250

 


