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Maatregelen tegen verspreiding coronavirus

Open brief van burgemeester en wethouders

Nieuwe woningen in Garstlanden

DEZE WEEK IN KIJK OP HARDENBERG

Maatregelen tegen verspreiding 
van het coronavirus
 
Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, heeft 
het Kabinet maatregelen genomen. De maatregelen gelden in ieder geval tot en met 6 april 2020. De gemeente Hardenberg volgt deze maatregelen. 
Dat heeft gevolgen voor de dienstverlening en bereikbaarheid van de gemeente Hardenberg.
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Dienstverlening en  
bereikbaarheid
Medewerkers van de gemeente 
Hardenberg en Samen Doen 
werken waar dat kan thuis. In het 
gemeentehuis werken we met een 
minimale ambtelijke bezetting. 
Hierdoor kan het zijn dat onze 
dienstverlening anders is dan u 
van ons gewend bent. Of het duurt 
iets langer voordat u een reactie 
van ons krijgt.
-  Afspraken met de 

Publieksdienst gaan tot en met 
6 april 2020 alleen door als het 
strikt noodzakelijk is. In alle 
andere gevallen plannen we de 
afspraak na 6 april. U kunt 
voorlopig uitsluitend telefonisch 
een afspraak maken met de 
Publieksdienst. We vragen u 

om, wanneer u geen afspraak 
hebt, niet naar het gemeente-
huis te komen. Bij verkoudheid, 
hoesten of koorts vragen we u 
een nieuwe afspraak te maken. 
De Publieksbalie in De Baron in 
Dedemsvaart is tot en met 6 
april gesloten. 

-    De gemeente Hardenberg is en 
blijft telefonisch bereikbaar. U 
kunt ons bellen op 14 0523. U 
kunt uw vraag ook stellen via 
chat, WhatsApp, Facebook, 
Twitter. Of u kunt ons online een 
bericht sturen.

-   Huisbezoeken die niet strikt 
noodzakelijk zijn gaan niet door. 
In overleg bekijken we of een 
afspraak telefonisch kan plaats-
vinden.

-   Mogelijk gaat een afspraak die 

u hebt met één van onze 
medewerkers niet door of deze 
afspraak vindt telefonisch 
plaats. U wordt hierover door 
de betreffende medewerker 
geïnformeerd. 

-  Inloopuren van Samen Doen 
komen te vervallen.

 
Gemeentelijke zwembaden en 
Theater de Voorveghter gesloten
De zwembaden en het theater zijn 
publieke locaties waar vaak veel 
mensen tegelijkertijd zijn. De 
gemeente Hardenberg heeft 
daarom besloten om de gemeen-
telijke overdekte zwembaden De 
Slag en De Kiefer en Theater de 
Voorveghter tot en met 6 april 
2020 te sluiten.

Evenementen in de gemeente 
Hardenberg
Evenementen in de gemeente 
Hardenberg met meer dan 100 
personen gaan niet door. De 
gemeente heeft organisatoren van 
evenementen hierover geïnfor-
meerd. Mogelijk kiezen organisa-
toren van kleinere evenementen 
ervoor om hun evenementen niet 
door te laten gaan. Hebt u hierover 
vragen? Neem dan contact op met 
de organisatie van het evenement. 
 
Overige plekken waar veel 
mensen komen
De maatregelen zijn erop gericht 
om besmetting te voorkomen en 
verspreiding van het coronavirus 
te voorkomen. Het advies is om 
plekken waar veel mensen samen 

komen alleen te bezoeken als het 
strikt noodzakelijk is.

Bijeenkomsten die de gemeente 
Hardenberg organiseert
Publieksbijeenkomsten die de 
gemeente Hardenberg organiseert, 
zoals informatiebijeenkomsten of 
inloopbijeenkomsten, gaan tot en 
met 6 april 2020 niet door.
 
Meer informatie over de maatrege-
len leest u op www.hardenberg.nl/
coronavirus. Hier vindt u ook 
verwijzingen naar de informatie 
van de Rijksoverheid en het RIVM.

EUREGIO-spreekuur  
18 maart gaat niet door
Het Euregio-spreekuur dat gepland stond op woensdag 18 maart in 
het gemeentehuis van Hardenberg komt te vervallen. 

Pontjes weer in gebruik
In de week van 23 tot en met 27 maart starten de voorbereidingen 
voor het plaatsen van de pontjes tussen Rheeze - Oud-Bergentheim 
en bij de Loozensche Linie. Vanaf 1 april zijn de pontjes weer te 
gebruiken door voetgangers en fietsers om op deze locaties de 
Vecht over te kunnen steken. De pontjes blijven tot 1 november  
in gebruik.

‘Voorkomen is beter dan genezen’, 
om die reden gaat het spreekuur 
van het GrensInfoPunt niet door. 
Het coronavirus grijpt snel om zich 
heen. Bijeenkomsten waarbij veel 
mensen aanwezig vergroten het 
risico dat het coronavirus verder 
om zich heen kan grijpen. 
Daarnaast willen mensen zo min 
mogelijk risico lopen en vermijden 
ze daarom dit soort 
bijeenkomsten.

Om grensgangers of voormalige 
grensgangers toch van dienst te 
kunnen zijn, wordt hen gevraagd 
contact op te nemen met het 
GrensInfoPunt van de EUREGIO. 
Mogelijk kunnen vragen telefo-

nisch of via e-mail worden beant-
woord. Als een persoonlijk 
gesprek noodzakelijk is, kan een 
afspraak worden gemaakt met een 
adviseur op het EUREGIO-kantoor 
in Gronau.

Contact
Voor vragen kan telefonisch 
contact worden opgenomen met 
de EUREGIO door te bellen naar:
053-4605151 vanuit Nederland en
02562-7020 vanuit Duitsland.
Een e-mail kunt u sturen naar 
grensinfopunt@euregio.eu of 
grenzinfopunkt@euregio.eu. 

Veel informatie is ook te vinden op 
www.grensinfopunt.eu.

Steigers
In het centrum van Hardenberg 
kan de steiger weer gebruikt 
worden en ook in Gramsbergen 
gaan de kanosteigers het water 
weer in.

Uitstel bij hoog water
Als het water in de Vecht te hoog 
staat, wordt het te water laten van 
de pontjes en steigers uitgesteld.  

Beste inwoners, ondernemers en instellingen van de gemeente Hardenberg,
 
In de afgelopen dagen heeft het kabinet ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. We realiseren ons dat deze maatregelen grote gevolgen hebben voor u als 
inwoner, ondernemer of instelling. We willen er met elkaar de schouders onder zetten!
 
Samen met het Rijk, de Veiligheidsregio en onze partners doen we wat we kunnen om de situatie onder 
controle te houden. Een groot aantal inwoners in vitale beroepen is hard aan het werk om de samenle-
ving draaiende te houden. Het tegengaan van verspreiding van het coronavirus en de gezondheid van 
onze inwoners heeft onze prioriteit. Wij vragen u om de landelijke richtlijnen op te volgen. Dat doen wij 
ook.
 
We zien dat iedereen in Hardenberg zijn of haar steentje bijdraagt. Wij kijken daar met trots en waarde-
ring naar. Mensen kijken naar elkaar om en zijn bereid elkaar te helpen waar het nodig is.  Blijf dat vooral 
doen! En zet net even dat stapje extra voor die buurvrouw of buurman die nu minder bezoek van familie 
krijgt of die hulp nodig heeft met bijvoorbeeld boodschappen doen. Houd elkaar in de gaten!
 
De horeca wordt hard geraakt nu zij de deuren hebben moeten sluiten. Ook het MKB, zelfstandigen en 
alle andere bedrijven merken de gevolgen van de maatregelen. Wij hebben daar oog voor. Wij brengen in 
kaart wat wij als gemeente kunnen doen om onze ondernemers te ondersteunen. Ook op provinciaal en 
Rijksniveau worden er maatregelen voorbereid om het bedrijfsleven te ondersteunen. Wij houden hierbij 
de vinger aan de pols.
 
Onze scholen en kinderdagverblijven staan voor uitdagingen. Wij vertrouwen erop dat scholen met 
creatieve oplossingen komen om onderwijs op afstand te organiseren. In overleg met de Veiligheidsregio 
nemen wij onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat er voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de 
zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer opvang geregeld wordt zodat hun ouders kunnen blijven 
werken.
 
Evenementen vinden voorlopig geen doorgang. Wij kunnen ons voorstellen dat dit een domper is voor de 
vele vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Wij hebben hen hierover geïnformeerd en merken dat veel 
organisatoren hierin al actie hebben ondernomen. Zij hebben begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Sportverenigingen hebben hun verantwoordelijkheid genomen. Zij volgen de richtlijnen van het kabinet 
door nagenoeg alle activiteiten tijdelijk te stoppen.
 
Wij nemen deze dagen contact op met ondernemers, scholen, kinderdagverblijven, sportverenigingen en 
organisatoren van evenementen. Enerzijds om hen te vragen hoe wij kunnen helpen, anderzijds om een 
luisterend oor te bieden.
 
De manier waarop onze samenleving met deze coronacrisis omgaat verdient groot respect.
In de komende weken blijven wij met veel energie samen met u en onze partners deze crisis aanpakken. 
Wij zetten de schouders eronder. Daarbij doen we ook een beroep op u. Volg de richtlijnen die worden 
gegeven zo goed mogelijk op. Help elkaar waar het kan en vraag om hulp als dat nodig is.
 
Hebt u zorgen of vragen over en bepaald onderwerp? Neem gerust contact met ons op. In dit geval bij 
voorkeur telefonisch of per e-mail. U kunt ons via het secretariaat bereiken. Bel hiervoor 14 0523. Mailen 
kan ook. U vindt onze contactgegevens op www.hardenberg.nl.
 
Burgemeester & wethouders van de gemeente Hardenberg
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150 nieuwe woningen in wijk Garstlanden in Gramsbergen
Woongebied Garstlanden in Gramsbergen wordt de komende jaren uitgebreid met 150 woningen. De bouw van de woningen in de eerste fase kan nog dit jaar starten. Het 
ontwerp van het bestemmingsplan dat de bouw van de nieuwe woningen mogelijk maakt is klaar en ligt vanaf donderdag zes weken ter inzage. 

In woongebied Garstlanden zijn de 
afgelopen jaren honderden nieuwe 
woningen gebouwd. Alle kavels in 
de eerste delen van Garstlanden 
zijn bebouwd, verkocht of in optie. 
Omdat er veel vraag is naar kavels 
en nieuwbouwwoningen heeft de 
gemeente een plan gemaakt voor 
een verdere uitbreiding van Garst-
landen. Garstlanden IV ligt tussen 
De Hoge Esch, De Oostermaat-
steeg, de nieuwbouw van 
Garstlanden III en Het Spijk.

Verschillende typen woningen 
en appartementen
In Garstlanden IV kunnen in de 
komende jaren in totaal 150 
nieuwe woningen gebouwd 
worden. Het gaat om vrijstaande, 
twee-onder-een-kapwoningen, 
rijenwoningen en appartementen. 
De verschillende typen koop- en 
huurwoningen zijn bedoeld voor 
starters, kleine huishoudens, 
gezinnen en ouderen. Garstlanden 
IV wordt in twee fases ontwikkeld. 
Als eerste wordt in de oostelijke 
helft van het gebied gebouwd. Het 
gaat om 21 vrijstaande, 28 twee-
onder-een-kapwoningen, 19 rijen-

woningen. Op de hoek van De 
Hoge Esch en de Oostermaat-
steeg wordt volgens het plan een 
appartementencomplex gebouwd. 
Dit complex bestaat uit maximaal 
drie bouwlagen met 20 sociale 
huurappartementen.

Veel ruimte voor water, groen en 
spelen
Het nieuwe woongebied wordt 
ontsloten door de weg die loopt 
vanaf de kruising van Het 
Broekbos met Het Spijk richting 
de Oostermaatsteeg. Daarnaast 
wordt in oost-westelijke richting 
een weg aangelegd die aansluit op 
de kruising van de Hoge Esch met 
de Ooster Esch.
In het gebied is veel ruimte voor 
water, groen en spelen, zoals in de 
zone langs de Hoge Esch.
 
Inschrijven voor een kavel na de 
zomer mogelijk
Een groot deel van de kavels 
wordt door de gemeente Harden-
berg uitgegeven. Particulieren 
kunnen hier zelf een vrijstaande of 
twee-onder-een-kapwoning 
bouwen. Naar verwachting is het 

na de zomervakantie mogelijk om 
in te schrijven voor een kavel. De 
kavels worden dan in het najaar 
uitgegeven zodat de bouw van 
nieuwe woningen nog dit jaar kan 
starten. Ontwikkelaars bouwen 
projectmatig twee-onder-een-
kapwoningen. Woningstichting 
Vechtdal Wonen bouwt het appar-
tementencomplex en rijenwonin-
gen.
 
Ontwerp-bestemmingsplan ter 
inzage
Het plan voor Garstlanden IV is 
vorig jaar besproken met Stads-
belang Gramsbergen, omwonen-
den en belangstellenden voor een 

woning in Garstlanden IV. Naar 
aanleiding van de reacties is het 
plan verder uitgewerkt. Het ont- 
werp-bestemmingsplan waarmee 
de nieuwbouw van woningen 
mogelijk wordt gemaakt is nu 
klaar. Het ontwerp-bestemmings-
plan ligt vanaf 19 maart gedurende 
zes weken ter inzage.
U kunt het plan digitaal raadple-
gen via www.hardenberg.nl of 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Vanwege de maatregelen tegen de 
verspreiding van het coronavirus-
vragen we u het plan digitaal in te 
zien en niet naar het gemeentehuis 
te komen.
 

Voorlopig geen 
inloopbijeenkomst
Om verspreiding van het coronavi-
rus tegen te gaan, organiseert de 
gemeente Hardenberg tot en met 
6 april geen publieke bijeenkom-
sten. Daarom vindt er voorlopig 
geen inloopbijeenkomst plaats 
over dit ontwerp-bestemmings-
plan. Mogelijk wordt later nog een 
inloopbijeenkomst georganiseerd. 
Deze wordt dan aangekondigd via 
de gemeentelijke media.


