
Wilde begroeiing betekent minder maaien
Om Bransveen een natuurlijke uitstraling te geven, zie je in het 
openbaar gebied geen strakke gazons. De groenstroken zijn 
ingezaaid met grassen, heide en bloemenmengsels. Deze 
enigszins wilde begroeiing geeft een aantrekkelijk en kleurrijk 
aanzicht. Om ervoor te zorgen dat deze begroeiing goed tot z’n 
recht komt, is het noodzakelijk slechts 1 tot 2 keer per jaar te 
maaien. In de eerste week van juli is alles weer gemaaid. De 
groenstrook/wadi aan de Reuverswerf is onlangs ingezaaid. Hier 
wordt later dit jaar een speelplaats/ontmoetingsplek aangelegd. 

Samen houden we Bransveen schoon en netjes 
Er wordt nog steeds gebouwd in Bransveen. Dat brengt het 
nodige bouwafval met zich mee. Het is voor iedereen prettig als 
de buurt er schoon en netjes uit blijft zien. Daar kan iedereen aan 
bijdragen door hun eigen overtollig bouw- en bestratingsmateriaal 
op te ruimen en af te voeren naar officiële verwerkingspunten. 
Het niet opruimen of dumpen van bouwafval kan overlast 
veroorzaken voor aannemers of medebewoners van Bransveen. 
Laten we samen zorgen voor een schone en nette buurt.

 

Bransveen is nog volop in ontwikkeling. Steeds meer woningen worden opgeleverd. De gemeente Hardenberg gaat 

daarom verder met het inrichten van het openbaar gebied. In deze nieuwsbrief informeren we je over de ontwikkelingen 

op Bransveen.
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Aanbod kavels
Op dit moment zijn er nog een aantal vrije kavels beschikbaar: drie 
kavels voor een vrijstaande woning en drie kavels voor een 2-onder-
1-kap woning. Op een aantal kavels rust een optie. Op de website van 
de gemeente Hardenberg zie je welke kavels nog beschikbaar zijn.

Aardgasvrij bouwen 
Zeer recent is de Gaswet aangepast. Hierdoor is het per 1 juli 2018 
niet meer toegestaan om met aardgasaansluiting te bouwen. Het 
college van burgemeester en wethouders heeft gebieden aangewezen 
in de gemeente Hardenberg waar het tot 1 januari 2019 mogelijk blijft 
om met een aardgasaansluiting te bouwen. In deze gebieden wordt  
al gebouwd of is de ontwikkeling in een vergevorderd stadium. 
Bransveen is een van de uitzonderingsgebieden. Dit betekent dat alle 
bouwplannen die na 1 januari 2019 worden ingediend pas aardgasvrij 
moeten zijn. Wil je meer weten over aardgasvrij bouwen? Kijk dan op 
www.hardenberg.nl/aardgasvrij

Woonrijp maken gaat na de bouwvak verder
Na de bouwvak start Klink Nijland met het verder inrichten 
van de openbare ruimte in Bransveen. Een aantal straten 
krijgen ter vervanging van het tijdelijke asfalt een definitieve 
bestrating. Ook legt de aannemer voor de huizen die 
gebouwd en opgeleverd zijn trottoirs aan. De fietspaden 
worden grotendeels voorzien van asfalt. Ook de beplanting 
wordt verder uitgebreid en geplaatst. 

Op de website van de gemeente Hardenberg kun je het 
inrichtingsplan en beplantingsplan bekijken:
https://www.hardenberg.nl/inwoners/wonen/kavels/kavels-
kaart/bransveen-dedemsvaart.html
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Indicatie plek 
speelplaats 

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met Woonteam Hardenberg. 
T | 14 0523        
E | woonteam@hardenberg.nl

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

Locaties
Bransveen krijgt drie speelplaatsen op de volgende plekken:
-  In de wadi Reuverswerf/Mittendorffwerf, ter hoogte van de aansluiting 

van het fietspad. Hier komt de eerste speelplaats. De voorbereidingen 
voor deze speelplaats zijn reeds getroffen. De speelplaats wordt over 
enkele maanden ingericht. 

-  Aan de noordkant van Bransveen komt een grote speelplaats voor 
kinderen van 4 tot 14 jaar.

-  In de wadi Swankhuisenwerf/Weenerwerf komt een speelplaats voor 
jongere kinderen. 

De inrichtingstekening van de eerste speelplaats vind je op de website 
van de gemeente Hardenberg. 

Commissie
De speeltuincommissie denkt mee over de precieze invulling van de 
speelplaats. Ook kiest de commissie de speeltoestellen die geplaatst 
worden. Heb jij of heeft jouw kind wensen of ideeën voor de inrichting 
van de speelplaatsen? Neem dan contact op met de speeltuincommissie. 
Aanspreekpunt van de speeltuincommissie is Kelvin Bergsma. Je kunt 
hem mailen via kelvinbergsma@home.nl. 

Sociale functie
Naast dat de speelplaatsen veel plezier bieden aan kinderen, fungeren 
ze ook als ontmoetingsplaats voor bewoners van Bransveen. Zo 
hebben de speelplaatsen tevens een sociale functie. Dit draagt bij aan 
het verhogen van het woonplezier van de bewoners van Bransveen. 

Speeltuincommissie denkt mee bij inrichten 
speelplaatsen Bransveen 
Binnenkort legt de gemeente drie speelplaatsen aan in Bransveen. Om de speelplaatsen zoveel mogelijk naar wens van de 

bewoners van Bransveen in te richten, is er een speeltuincommissie opgericht. De commissie bestaat uit vier bewoners van 

Bransveen die meedenken over de inrichting van de speeltuinen.

Blijf op de hoogte
De gemeente Hardenberg informeert je via een volgende nieuwsbrief 
over nieuwe ontwikkelingen in Bransveen. Heb je ondertussen andere 
vragen over Bransveen? Dan kun je contact opnemen met het 
Woonteam Hardenberg. Het Woonteam is bereikbaar door te bellen 
naar 14 0523 of te mailen naar woonteam@hardenberg.nl.


