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Inloopbijeenkomst Rheezermaten

Activiteiten 75 jaar Vrijheid

Informatiebijeenkomst snippergroen

DEZE WEEK IN KIJK OP HARDENBERG

Voorkomen van onderwijsachterstanden

Certificaten Uk&Puk-training uitgereikt
Wethouder Gitta Luiten reikte woensdag 12 februari aan zo’n 50 medewerkers van voorschoolse 
voorzieningen in de gemeente een certificaat uit voor het werken met de methode Uk & Puk.

www.hardenberg.nlwww.hardenberg.nl

Met het behalen van de certifica-
ten hebben weer 50 medewerkers 
de training met goed gevolg afge-
legd. Wethouder Gitta Luiten: 
“Daarmee is weer een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de kwaliteit 
van het voorschoolse aanbod  
voor peuters in de gemeente 
Hardenberg.” 

In de gemeente Hardenberg zijn er 
op de peuteropvang geen aparte 
groepen voor kinderen die een 
extra steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. Zij draaien mee in de 
reguliere groep. Wel worden zij 

intensiever gevolgd en wordt er 
doelgerichter met hen gewerkt. 
Omdat zij meedraaien in de 
reguliere groepen wordt de Uk & 
Puk-methode in bijna alle peuter-
opvanggroepen gebruikt. “Het 
werk dat de medewerkers in de 
voorschoolse opvang doen is 
belangrijk voor de ontwikkeling 
van de kinderen. We zijn er trots 
op dat deze geschoolde medewer-
kers de kinderen op de juiste 
manier kunnen begeleiden. Hier- 
mee dragen we bij aan het voor-
komen van onderwijsachterstan-
den.” 

Uk & Puk is een erkend voor-
schools educatief programma voor 
de peuters. Het is speciaal ontwik-
keld voor gebruik in peuterspeel-
zalen en kinderdagverblijven. Het 
programma is gericht op taal, 
rekenen, sociaal-emotionele ont- 
wikkeling en motoriek. Aan de 
hand van thema’s wordt spelen-
derwijs gewerkt aan het voorko-
men van onderwijsachterstanden. 
De Uk & Puk training werd ver- 
zorgd door Trijntje Zwart van de 
IJsselgroep, de gemeente Harden-
berg subsidieerde de training. 

Inloopbijeenkomst  
In opdracht van waterschap Vechtstromen verzorgt 
aannemingscombinatie Bouwhuis-NONAK de werkzaam-
heden in het gebied. Deze werkzaamheden nemen circa  
2 jaar, tot eind 2021, in beslag. We vertellen u graag meer 
over de werkzaamheden en planning tijdens een inloop-
bijeenkomst op 26 februari 2020. 
 
U kunt dan tussen 15.00 en 20.00 uur binnenlopen bij 
Natuuractiviteitencentrum De Koppel, Vechtstraat 8 in 
Hardenberg. Verschillende betrokken partijen zijn aanwezig 
om eventuele vragen te beantwoorden. De koffie en thee 
staat voor u klaar, we hopen u te zien.

Meer informatie?
Meer informatie over het project: www.vechtstromen.nl/
rheezermaten.

Woensdag 26 februari in De Koppel

Inloopbijeenkomst herinrichting Rheezermaten
Op korte termijn starten we met de herinrichting van het gebied Rheezermaten in Hardenberg. Inmiddels is bekend welke aannemer  
de werkzaamheden gaat uitvoeren en hoe de planning eruitziet. Op woensdag 26 februari 2020 organiseren we een inloopbijeenkomst,  
waarbij we u graag informeren over de stand van zaken en de geplande werkzaamheden. 

Soms kunnen mensen wel wat 
hulp gebruiken om hun kansen op 
de arbeidsmarkt of hun inzet voor 
de samenleving te vergroten. 
Vooral mensen die hiervoor zelf 
geen geld hebben. Daarvoor is  
het Pak je Kans-fonds opgericht.

Zelf verantwoordelijk
Het Pak je Kans-fonds schrijft niet 
voor hoe de inwoner zijn kansen 
op een baan of inzet in de samen-
leving moet vergroten. De inwoner 
is hiervoor zelf verantwoordelijk  
en maakt hiervoor een plan.  
Een speciale begeleider kan de 
inwoner hierbij coachen. 

Wie kan een bijdrage 
aanvragen?
Het Pak je kans-fonds is voor alle 
inwoners uit de gemeente Harden-
berg van 18 jaar of ouder, met een 
inkomen van minder dan 170% 
van de bijstandsnorm en zonder 
eigen vermogen. 

Meer informatie
Meer informatie en het aanvraag-
formulier is te vinden via  
www.hardenberg.nl/pakjekans
Ook kunt u bellen met 14 0523  
en vragen naar de begeleider  
van het Pak je Kans-fonds.

Unit 3 bedraagt ongeveer 31 m² 
en heeft een overheaddeur. Deze 
unit is ook toegankelijk via een 
brede gang in het gebouw. De 
huurprijs bedraagt € 42,09 per m² 
per jaar en is per 1 april 2020 
beschikbaar.
 
Unit 12 bedraagt ongeveer 63 m² 
en heeft dubbele deuren. Deze 
unit is toegankelijk via een brede 
gang in het gebouw. De huurprijs 
bedraagt € 42,09 per m² per jaar 

en is per direct beschikbaar.
 
Tegen een meerprijs en in overleg 
is het mogelijk om op het buiten-
terrein onoverdekte opslagruimte 
te huren. Het aantal vierkante 
meters gaat in overleg.
 
Wilt u meer informatie of heeft u 
interesse? Stuur dan een mail te 
sturen naar bianca.vandevelde@
hardenberg.nl.

Pak je kans-fonds  
Inwoners die serieus aan de slag willen  
met het verbeteren van hun toekomst, kunnen 
een bijdrage aanvragen uit het Pak je Kans-fonds. Met het Pak je 
Kans-fonds wil de gemeente inwoners aanmoedigen om zelf actie 
te ondernemen om hun eigen toekomst te verbeteren. 

Opslagruimte te huur
De gemeente Hardenberg heeft in de voormalige gemeentewerf in 
Dedemsvaart opslagruimte te huur. Het gaat om twee units.



Mist u nog een activiteit in deze agenda of heeft u een vraag 
over de vele initiatieven? Stuur dan een e-mail naar:

75jaarvrijheid@hardenberg.nl, dan wordt deze activiteit 
toegevoegd en/of uw vraag beantwoord.

01-04 t/m 30-06  • Kunsttentoonstelling VRIJHEID in de Gashouder 

04-04 • Historisch Spektakel Avereest

04-04 • Expositie ‘Onvoltooid verleden’ bij Stichting Hardenberg Art

05-04 t/m 28-06 • Schilderijen expositie in de Reestkamer

05-04 • Kick off  ‘Gewoon gezond’ Kloosterhaar

05-04 • Bevrijdingsorgelconcert Lutten

05-04 • Bevrijdingsfeest Balkbrug

06-04 • Bevrijdingsprogramma met een avondconcert in Gramsbergen

06-04 • Boekpresentatie ‘Oorlogsjaren en bevrijding’ Avereest

06-04 t/m 08-04 • ‘Keep them rolling’

06-04 t/m 11-04 • VOC extra activiteiten

07-04 • Vrijheidsexpress Dedemsvaart

11-04 • Frits de Zwerver Herdenking in Heemse

16-04 • Muziek en verhalen voorstelling de Bibliotheek in Hardenberg

24-04 • Theater Voorveghter ‘Oorlogswinter’

30-04 • Theater ‘Operatie geslaagd’

30-04 • ‘Zonnebloem tocht’ Canadese begraafplaats Holten

01-05 t/m 05-05 • Bevrijdingsprogramma Bergentheim: Bezichtiging Zeiltjalk 

02-05 • Voorstelling; mix muziek, poëzie, beeldmateriaal en theater

04-05 • Herdenkingen door heel de gemeente

04-05• Herdenkingsconcert Hardenberg

05-05 • Bevrijdingsloop Hardenberg

05-05• Bevrijdingsconcert in de Kandelaarkerk in Heemse

05-05 • Bevrijdingsfestival Hardenberg

06-05 • Theater ‘Gare de Lyon’

17-05 • Expositie ‘75 jaar bevrijding’ in de Reestkerk

17-05 • Optreden Kouwenkoor en X-Cream in Oud Avereest

06-06 • Optreden verschillende koren in Balkbrug 

27-06 • Veteranendag

15-08 • Indiëherdenking

01-10 • Herdenking Joods werkkamp Molengoot

03-10 • Optreden Scheepsjagers en Harmony in Balkbrug

31-10 • Optreden Gospelkoor ‘Be a Light’ en ‘Sound of Church’ in Balkbrug

24-10 • 75 jaar Verenigde Naties

07-11 • Optreden ‘Tuinkoor Kruidenhoeve’ en ‘Balcanto’ in Balkbrug

  • Kunsttentoonstelling VRIJHEID in de Gashouder 

De komende maanden worden in de 
gemeente Hardenberg vanuit vele 

centra, dorpen en wijken activiteiten 
georganiseerd rondom het thema 
vrijheid. In onderstaand overzicht 

kunt u in één oogopslag zien wat 
er staat te gebeuren. Kijk voor het 

uitgebreide en actuele overzicht op: 
www.vrijheidgemeentehardenberg.

nl of volg sociale media van 
vrijheidgemeentehardenberg.
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Informatiebijeenkomst snippergroen  
Norden en Hazenbos
Op woensdag 4 maart 2020 tussen 19.00 en 21.00 uur organiseert de gemeente Hardenberg een 
informatiebijeenkomst over snippergroen voor inwoners van de wijken de Norden, Hazenbos en een 
klein gedeelte van Heemse. 

Van oranje naar wit licht
De gemeente Hardenberg start binnenkort met de derde fase van het energiezuiniger maken van de 
openbare verlichting. De oranje lampen worden vervangen door witte Ledverlichting. 

Upgrade Jezelf Regio Zwolle

Van alleen stappen zetten,  
naar samen sprongen maken!
Gemeente Hardenberg is onderdeel van Regio Zwolle. één van de snelst groeiende regio’s van 
Nederland. Om die groei aan te kunnen en door te zetten, is een sterke en vitale arbeidsmarkt van 
belang. De beste mensen op de juiste plek. Jongeren moeten in de regio werk weten te vinden en 
werkgevers moeten investeren in wendbare werknemers. Iedereen die kan en wil werken moet de kans 
krijgen mee te doen en te groeien. Het is tijd om te investeren in mensen. En daar zijn financiële 
middelen voor: tijd voor een upgrade!

Een aantal jaren is de gemeente 
geleden gestart met het uitvoeren 
van snippergroenbeleid. Dat ge- 
beurt projectmatig fasegewijs Op 
basis van een inventarisatie ont- 
vingen bewoners jaren geleden 
een aanbieding om voor het 
gebruik van een stukje gemeente-
grond een overeenkomst met de 
gemeente te sluiten. Een nieuwe 
inventarisatie is aanleiding om een 
nieuwe ronde te doen in de 
Norden, Hazenbos en een klein 
gedeelte van Heemse. De komen-
de maanden ontvangen bewoners 
die een stukje gemeentegrond in 
gebruik hebben, maar nog geen 
overeenkomst met de gemeente, 
een brief van de gemeente. In de 
meeste gevallen zal een aanbie-
ding worden gedaan om de  
grond te huren of te kopen. 

Ligt er naast percelen van bewo-
ners ook snippergroen en is dat 
niet bij de bewoner in gebruik? 
Misschien komt de grond in 

aanmerking voor verkoop of ver- 
huur. Ook bewoners die geen 
gemeentegrond in gebruik hebben 
kunnen een aanbieding verwach-
ten als hun perceel grenst aan 
snippergroen. 

Voor bewoners van de Norden, 
Hazenbos en een klein gedeelte 
van Heemse, organiseert de 
gemeente Hardenberg een infor-
matiebijeenkomst. Deze wordt 
gehouden op woensdag 6 maart 

2020 in wijkgebouw Het Sumpel-
huus aan de Jan Steenstraat 18.
Bewoners krijgen dan informatie 
over het snippergroenbeleid en 
over wat zij de komende maanden 
van de gemeente kunnen ver- 
wachten. Tijdens de bijeenkomst 
is er gelegenheid om vragen te 
stellen. Voor het bespreken van 
individuele situaties kan een 
afspraak worden gemaakt. 
Bewoners zijn welkom om  
19.00 uur of om 20.00 uur. 

Deze witte verlichting wordt als 
prettiger ervaren en zorgt ervoor 
dat mensen en (de kleuren van) 
objecten beter te zien zijn. 
Daarnaast is Ledverlichting 
energiezuiniger, milieuvriendelijker 

en zijn de kosten voor onderhoud 
lager.

Het vervangen van de openbare 
verlichting is onderdeel van 
Bewust Verlichten. Doel hiervan is 

het tegengaan van lichtvervuiling 
en overdaad aan verlichting.
Meer informatie over de gebieden 
waar de lampen worden vervan-
gen vindt u op www.hardenberg.
nl/openbareverlichting.

Investeer in jezelf en je mensen
De Human Capital Agenda van 
Regio Zwolle richt zich op talent 
ontwikkelen en benutten met als 
doel economische groei. Om 
werkgevers te helpen investeren  
in zichzelf en hun mensen, is 
Upgrade Jezelf opgericht. Een 
platform vol inspirerende verhalen, 
handige tools, een netwerk van 
specialisten en een financieel 
steuntje in de rug vanuit het 
Ontwikkelfonds Regio Zwolle.
 
Iedere sector een eigen 
groeiambitie
Binnen Upgrade Jezelf zijn acht 
sectoren actief: Bouw, Transport & 

Logistiek, Creatieve Industrie,  
Agri & Food, Zorg, Onderwijs, 
E-commerce en Techniek. 
Allemaal werken ze aan een eigen 
groeiambitie binnen hun sector,  
en ze leren veel van elkaar door 
overkoepelende thema’s.
 
Financiële steun voor mkb’er, 
werkgever of zzp’er!
Het Ontwikkelfonds Regio Zwolle 
is een onderdeel van Upgrade 
Jezelf. Overheid, onderwijs, werk-
gevers en vakbonden werken 
hierbij samen aan een vitale en 
veerkrachtige arbeidsmarkt door 
te investeren in mensen: een leven 
lang ontwikkelen. Het Ontwikkel- 

fonds Regio Zwolle helpt onderne-
mers om dit mogelijk te maken. 
Ben je mkb’er, werkgever of 
zzp’er? Is jouw bedrijf gevestigd  
in Regio Zwolle en wil je extra 
investeren in de skills en knowhow 
van je (toekomstige) werknemers? 
Dan kun je een beroep doen op  
dit fonds. Samen met andere 
werkgevers en partners of  
individueel. 

Benieuwd naar wat Upgrade 
Jezelf voor jouw organisatie  
kan betekenen? En welke succes-
verhalen er zijn? Kijk dan op  
www.upgradejezelfregiozwolle.nl.

Snippergroen
Kleine groenstroken zonder duidelijke functie die versnipperd over 
buurten liggen, worden ook wel ‘snippergroen’ genoemd. De 
gemeente Hardenberg wil duidelijke eigendoms- en gebruiksafspra-
ken maken met bewoners rondom deze groenstroken. Daarom is  
in 2010 snippergroenbeleid vastgesteld. In dit beleid zijn de voor-
waarden vastgelegd op basis waarvan bewoners van aanliggende 
percelen stroken snippergroen in eigendom of gebruik kunnen 
krijgen. Meer weten over snippergroen?  
Kijk op www.hardenberg.nl/snippergroen of bel met 14 0523.


