
Inwoners van De Krim hebben het 
initiatief genomen voor de bouw 
van een nieuwe multifunctionele 
accommodatie (MFA). Met de MFA 
willen zij de leefbaarheid in het 
dorp voor de toekomst behouden. 
De stichting die zich bezighoudt 
met het realiseren van de MFA 
heeft flinke stappen gezet. 
De nieuwe MFA wordt gebouwd 
bij het huidige evenemententerrein 
aan de Beukenlaan. Het gebouw 
wordt ruim 2.300 vierkante meter 
groot en biedt ruimte voor sport, 
cultuur en zorg. De MFA bestaat 
uit een dorpshuis aan de zijde van 
de Beukenlaan. Aan de achterzijde 
wordt een sporthal gebouwd. 
Parkeren wordt geregeld op de 
bestaande parkeerplaats bij het 
evenemententerrein.

Financiering
De bouw van de MFA gaat circa 
2,5 miljoen euro kosten. De stich-
ting wil op de locatie van het 
huidige dorpshuis op de hoek van 
de Planetenstraat en Jupiterstraat 
woningen voor ouderen en jonge-
ren bouwen. De opbrengst hiervan 
wordt gebruikt voor het financie-
ren van de nieuwe MFA. Daar- 
naast brengt de stichting een deel 
van het bedrag bij elkaar door 
middel van zelfwerkzaamheid, 
certificaten, crowdfunding, giften 
en externe subsidies. 
De gemeente Hardenberg heeft 
eerder al toegezegd 1,2 miljoen 
euro bij te dragen. De gemeente-
raad heeft het college onlangs in 
een motie de opdracht gegeven 
op zoek te gaan naar extra finan-
ciële ruimte voor de MFA zodat de 
financiering rond komt.

Extra financiële bijdrage 
Wethouder Martijn Breukelman: 
“Inwoners van De Krim zetten er 
met elkaar de schouders onder 
om dit voor elkaar te krijgen. Zij 

hebben hun uiterste best gedaan 
om middelen en menskracht bij 
elkaar te krijgen. Wij zijn dan ook 
voornemens om de rest van het 
benodigde geld bij te dragen. 
Uiteraard moet de gemeenteraad 
daar nog wel een besluit over 
nemen.”
Als de gemeente bereid is om een 
extra bijdrage te leveren, is ook de 
provincie Overijssel bereid een 
eenmalige bijdrage van 200.000 
euro te doen voor de ontwikkelin-
gen in De Krim. Voorwaarde van 
de provincie daarbij is wel dat het 
gaat om een integrale aanpak met 
aandacht voor het wonen voor alle 
doelgroepen en het versterken van 
de sociale structuur van De Krim. 
Ook moet een dekkende investe-
ring en exploitatie aangetoond 
worden. Breukelman: “Door een 
extra bijdrage te leveren en dankzij 
de bijdrage van de provincie 
hopen we dat de schop voor de 
bouw van de MFA de grond in kan 
en De Krim de MFA krijgt die het 
verdient.”

Nieuw bestemmingsplan 
Naast een extra financiële 
bijdrage, helpt de gemeente 
Hardenberg de stichting waar 
mogelijk. Zo regelt de gemeente 

de benodigde ruimtelijke 
procedures. Daarom heeft de 
gemeente Hardenberg een nieuw 
bestemmingsplan gemaakt 
waarmee de bouw van de MFA 
mogelijk wordt. Ook de bouw van 
een nieuw schoolgeouw aan de 
Beukenlaan wordt in dit 
bestemmingsplan geregeld. Het 
bestemmingsplan maakt het ook 
mogelijk dat op termijn woningen 
gebouwd kunnen worden in het 
gebied.

Bestemmingsplan digitaal ter 
inzage
Het ontwerp van het bestem-
mingsplan ligt vanaf 19 maart 
gedurende zes weken ter inzage. 
Het plan is digitaal te bekijken via 
www.hardenberg.nl of www.
ruimtelijkeplannen.nl. Vanwege de 
maatregelen tegen de verspreiding 
van het coronavirus is het verzoek 
aan belangstellenden het plan 
digitaal in te zien en niet naar het 
gemeentehuis te komen. 
Om verspreiding van het coronavi-
rus tegen te gaan, organiseert de 
gemeente Hardenberg tot en met 
6 april geen publieke bijeenkom-
sten. Mogelijk wordt na deze 
termijn nog een inloopbijeenkomst 
georganiseerd over dit plan.
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Subsidie voor natuur en biodiversiteit

Vergevorderde plannen MFA De Krim

Win de Stimuleringsprijs van maximaal 5.000 euro

DEZE WEEK IN KIJK OP HARDENBERG

www.hardenberg.nlwww.hardenberg.nl

Gemeente en provincie leveren extra financiële bijdrage

Plannen voor MFA De Krim met dorpshuis en 
sporthal in vergevorderd stadium
De plannen voor een nieuwe multifunctionele accommodatie aan de Beukenlaan in De Krim zijn in een 
vergevorderd stadium. Het ontwerp-bestemmingsplan waarmee de bouw mogelijk wordt gemaakt is 
klaar. In het bestemmingsplan wordt ook de bouw van een school en woningen in het gebied geregeld. 
Om de bouw mogelijk te maken, zijn de gemeente en de provincie bereid om een extra financiële 
bijdrage te leveren.

Ruim 25.000 euro subsidie voor 
meer natuur en biodiversiteit
Vrijwilligersorganisaties, recreatieondernemers en een school 
ontvangen subsidie waarmee zij aan de slag kunnen met een plan 
voor meer natuur en biodiversiteit. De subsidie wordt gebruikt voor 
het aanschaffen van materialen of kleding, het inzaaien van 
bloemen- of kruidenvelden, het planten van bomen of hagen en het 
maken van nestkastjes. De subsidieregeling ‘zorg en waardering 
voor natuur’ wordt vanaf 16 april opnieuw opengesteld.

De gemeente Hardenberg wil de 
zorg en waardering voor de natuur 
versterken. De gemeente richt zich 
daarbij vooral op het verhogen 
van de biodiversiteit in de directe 
woonomgeving en het agrarisch 
cultuurlandschap. Biodiversiteit 
gaat over de variatie aan leven op 
aarde. Zoals alle planten en die- 
ren. Hierbij geeft de gemeente zelf 
het goede voorbeeld. Bijvoorbeeld 
door samen met partners ervaring 
op te doen met natuurinclusief 
bouwen. Dit gebeurt bij de 
woningbouwprojecten langs de 
Vecht in Hardenberg. Ook start de 
gemeente een campagne over de 
mogelijkheden die er zijn om 
biodiversiteit te vergroten. Daar- 
naast wil de gemeente concrete 
initiatieven ondersteunen.
 
Subsidieregeling
Om initiatieven te ondersteunen 
heeft de gemeente een subsidie-
regeling gemaakt. De subsidie is 
bedoeld als bijdrage voor activitei-
ten die bijdragen aan de zorg en 
waardering voor de natuur en 
meer biodiversiteit in de woon-  
of werkomgeving.  Onder andere 
vrijwilligersorganisaties, agrarische 
ondernemers of recreatieonder- 
nemers kunnen de subsidie 
aanvragen.
 
Negen initiatieven krijgen 
subsidie
De subsidieregeling wordt twee 
keer per jaar opengesteld. 
Jaarlijks is een bedrag van 35.000 
euro beschikbaar, per subsidieron-
de is dus 17.500 euro beschik-
baar.
Eind 2019 is de subsidieregeling 
voor het eerst opengesteld. Het 
college van B&W heeft de aanvra-
gen beoordeeld en aan negen 
initiatieven subsidie toegekend. 
Deze ronde wordt ruim 25.000 
euro aan subsidie beschikbaar 
gesteld. Dat is mogelijk omdat de 
regeling in 2019 slechts één keer 
is opengesteld. Het subsidiebe-
drag varieert van 350 euro tot 
5.000 euro per initiatief.
 

Van bijenkasten tot groen dak
Een aantal vrijwilligersorganisaties 
krijgt subsidie en kan aan de slag 
met de uitvoering van hun plan: 
Vrijwilligersgroep landschapson-
derhoud De Steenuil, Natuurwerk-
groep De Reest, Imkervereniging 
Hardenberg e.o., Stichting Land- 
schap Overijssel en IVN Harden-
berg Gramsbergen.
De subsidie is bedoeld als bijdra-
ge in de aanschaf van materialen 
of werkkleding waarmee hun 
vrijwilligers aan de slag kunnen. 
Ook zijn er subsidiebijdragen voor 
het aanschaffen van zaaigoed van 
akkerkruiden of bloemen, de 
aanschaf van bijenkasten, het 
aanplanten van inheemse bomen 
en struiken en het maken van een 
nestgelegenheid voor vogels.
Obs De Regenboog krijgt een 
bijdrage voor het vergroenen van 
het schoolplein. Leerlingen gaan 
helpen bij het aanplanten en ver- 
zorgen van het groen. Voor de 
bestrijding van de eikenprocessie-
rups hangt de school mezenkas-
ten op.
Ook recreatieondernemers gaan 
dankzij een subsidiebijdrage aan 
de slag. Camping ’t Veld vervangt 
schuttingen door groene hagen. 
Natuurkampeerterrein De Klas- 
horst krijgt een bijdrage voor het 
verder vergroenen van de camping.
 
Inschrijven voor de subsidie is 
weer mogelijk vanaf 16 april
Ook dit jaar wordt de subsidie-
regeling twee keer opengesteld. 
De inschrijving voor de volgende 
ronde start op 16 april. Meer infor-
matie over de regeling is te vinden 
op www.hardenberg.nl/biodiversi-
teit. Hier staat ook het inschrijf-
formulier.

Naast deze gemeentelijke subsidie 
zijn er tal verschillende organisa-
ties die financiële ondersteuning 
of diensten bieden bij het aan de 
slag gaan met de natuur in de 
eigen omgeving of het vergroten 
van biodiversiteit. Een overzicht 
hiervan staat ook op de website. Voor onderzoek naar het IJslands Model in Dedemsvaart vulden jongeren een enquête in. 

Hieruit bleek dat in de dertig dagen voorafgaand aan het onderzoek: 

	 •	 17%	gerookt	had;
	 •	 13%	gerookt	had	met	een	e-smoker;
	 •	 60%	alcohol	had	gedronken	en
	 •	 18%	dronken	was	geweest.

Meer weten? Kijk op www.hardenberg.nl/ijsland.

IJslands model 
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Reminder: Win de stimuleringsprijs ter waarde van maximaal € 5.000,- 
Initiatieven of ideeën die een bijdrage leveren aan een sterke vrijetijdseconomie in de regio Hardenberg komen in aanmerking voor de stimuleringsregeling van platform 
Gastvrij Hardenberg. De beste initiatieven of ideeën ontvangen een financiële ondersteuning van maximaal € 5.000.

Dedemsvaart Events en Het 
Smaakvertrek ontvingen in januari 
de stimuleringsbijdrage van samen 
€ 5.000 uit handen van wethouder 
Alwin te Rietstap. Met dit geld 

kunnen zij hun ingediende idee 
uitvoeren.

Heeft u ook een goed plan?  
Kijk dan op www.hardenberg.nl > 

Ondernemers >  Platform Gastvrij 
Hardenberg > Stimuleringsregeling 
aan welke voorwaarden uw  
initiatief moet voldoen. Ook leest u  
hier welke informatie u moet 

meesturen met uw aanvraag. 

U kunt uw idee nog tot en met 
vrijdag 27 maart indienen via 
gastvrijhardenberg@hardenberg.nl. 


