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Is uw identiteitsbewijs nog geldig?

Stimuleringsprijs voor Rheezermaten

Agrariërs zetten zich in voor akkervogels

DEZE WEEK IN KIJK OP HARDENBERG

En toen regende het toch nog lintjes… 
Op vrijdag 24 april kregen vijf inwoners van de gemeente Hardenberg een telefoontje van burgemeester 
Jan Willem Wiggers. Vanwege de corona-maatregelen vertelde hij hen vanuit het gemeentehuis dat ze 
voor hun vrijwillige inzet voor de samenleving Koninklijk werden onderscheiden. Afgelopen vrijdag ging 
de burgemeester bij de gedecoreerden op bezoek om ze hun ‘lintje’ alsnog te overhandigen.
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Mevrouw Leanne Brink-van Andel 
uit Dedemsvaart, de heer Zwalas-
tino Guichelaar uit De Krim, de 
heer Jan Willem Lucas uit Sibculo 
en de heren Johan Sieljes en Anton 
de Vent, beiden uit Slagharen 
werden op de laatste werkdag 
voor Koningsdag door de burge-
meester gebeld om hen te vertel-

len dat ze werden benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
De feestelijke uitreiking in theater 
De Voorveghter, die daar traditie-
getrouw bij hoort, kon door de 
corona-maatregelen op dat 
moment niet doorgaan. Vrijdag  
3 juli ging burgemeester Wiggers 
bij alle gedecoreerden op bezoek. 

Om ze de versierselen die bij de 
Koninklijke onderscheiding horen, 
alsnog persoonlijk te overhandi-
gen. Ook sprak hij de gedecoreer-
den kort toe om zijn waardering 
over te brengen voor hun vrijwillige 
inzet voor de Hardenbergse 
samenleving.

“Het sloopbewijs is een 
prachtige oplossing!”
Sinds begin dit jaar kunnen (voormalig) agrarische ondernemers 
een sloopbewijs krijgen als zij een agrarisch gebouwen willen 
slopen en niet zelf op hun eigen erf iets terug willen bouwen. 
Gerard en Esther Stroot uit Bruchterveld maakten als eersten 
gebruik van de regeling.

“Wij hadden jarenlang een pluim-
veebedrijf. Omdat we geen opvol-
ging hebben en wat meer vrijheid 
willen, hebben besloten om ons 
bedrijf af te bouwen”, vertelt Gerard 
Stroot (58). In eerste instantie 
wilde het echtpaar Stroot gebruik 
maken van de Rood-voor-Rood-
regeling. “We hadden het idee om 
de leegstaande stallen te slopen 
en in plaats daarvan op ons erf 
een nieuwe woning te bouwen. 
Hierover waren we al een tijdje in 
gesprek met de gemeente. Toch 
bracht de Rood-voor-Rood-
regeling ons niet wat wij nodig 
hadden. Toen hoorden we dat er 
een nieuwe regeling aan zat te 
komen met meer mogelijkheden. 
Dat bood voor ons uitkomst!”

Meer mogelijkheden
Eind januari stelde de gemeente-
raad van Hardenberg de beleids-
notitie ‘Erven met kwaliteit’ vast 
als opvolger van de ‘Rood voor 
Rood-regeling’. Wethouder Martijn 
Breukelman: “Met Erven met 
kwaliteit bieden we agrarische 
ondernemers veel meer mogelijk-
heden om een andere invulling te 
geven aan schuren of stallen die 
leeg komen te staan. Net als bij  
de Rood-voor-Rood-regeling kan 
men ervoor kiezen om op het erf 
in plaats van de agrarische gebou-
wen een nieuwe woning te bou- 
wen. Maar ook het bouwen van 
een bij- of bedrijfsgebouw is een 
mogelijkheid. Daarnaast biedt de 
regeling de mogelijkheid om in 
een leegstaande stal of schuur 
een bedrijf te starten. Ook het 
sloopbewijs is onderdeel van  
de nieuwe regeling.

De gemeente kan een sloopbewijs 
uitgeven als een leegstaand 
agrarisch gebouw nog gesloopt 
moet worden of maximaal zes 
maanden geleden gesloopt. Het 
sloopbewijs kan ingezet worden 
op plekken waar niet zomaar 
nieuw gebouwd mag worden. Hier 
moet dan de sloop van een ander 
gebouw tegenover staan. Het 
aantal vierkante meters op het 
sloopbewijs, of een deel daarvan, 
kan dan op een andere plek 
ingezet worden.”

Fantastische oplossing
Gerard en Esther Stroot hebben 
besloten hun oude stallen te gaan 
slopen en de te slopen vierkante 

meters in te wisselen voor een 
sloopbewijs. “Het gaat om twee 
stallen van in totaal 1.400 vierkan-
te meter. Hiervoor krijgen we een 
sloopbewijs dat we kunnen verko-
pen aan iemand die graag op een 
andere plek wil bouwen.  Het is 
voor ons een fantastische oplos-
sing om van de oude stallen af te 
komen en het komt de kwaliteit 
van de omgeving zeker ten goede!” 
Er is al de nodige belangstelling 
voor het sloopbewijs. “We zijn via 
de gemeente in contact gekomen 
met iemand die graag een aantal 
vierkante meters wil kopen voor 
het bouwen van een woning. Deze 
mensen hebben ook al toestem-
ming om te bouwen onder het 
voorbehoud dat ze een sloopbe-
wijs in bezit hebben. We zijn in 
gesprek en hopen er snel uit te 
komen.” 

Voor veel agrariërs een 
interessante oplossing
Gerard Stroot raadt het andere 
agrarische ondernemers die ook 
een leegstaand gebouw willen 
slopen aan om ook voor een 
sloopbewijs te kiezen. We kunnen 
slopen, hier fijn blijven wonen en 
we houden onze privacy. Dat was 
voor ons belangrijk. En we houden 
de omgeving mooi. Ik denk dat dit 
voor veel andere agrariërs die 
stoppen een interessante regeling 
is. Er is namelijk meer mogelijk 
dan je denkt. Voor ons is het 
sloopbewijs in elk geval een 
prachtige oplossing.”

Meer informatie
Wilt u meer weten over sloopbe-
wijzen en/of de mogelijkheden van 
Erven met kwaliteit? Kijk dan op 
www.hardenberg.nl/buitengebied. 

Of neem direct contact op met 
Dennis Witteveen door te bellen 
met 14 0523 of te mailen naar 
dennis.witteveen@hardenberg.nl. Let op: is uw identiteitsbewijs 

of paspoort nog geldig? 
De vakantieperiode staat voor de deur. Hoewel dit jaar vanwege de 
coronacrisis minder (ver) gereisd zal worden, is het wel van belang 
dat u een geldig identiteitsbewijs of paspoort heeft.

Het hebben van een geldig identi-
teitsbewijs of paspoort is vanaf 14 
jaar verplicht in Nederland, ook als 
u niet op vakantie gaat. U moet 
een geldig bewijs altijd kunnen 
laten zien. Wanneer u op vakantie 
gaat, geldt deze identificatieplicht 
ook voor kinderen onder de 14 
jaar. Kortom: het is belangrijk dat 
u af en toe controleert of deze 
datum nog niet verlopen is. 

Heeft u de datum bekeken en 
blijkt dat uw identiteitsbewijs  
of paspoort binnenkort verloopt? 
Maak dan een afspraak op  
www.hardenberg.nl/inwoners.



Elektrische laadvoorzieningen op busstation Dedemsvaart
  
Vanaf 6 juli start vervoerder Keolis met de bouw van elektrische laadvoorzieningen op het busstation in Dedemsvaart. Het busstation is één van de zeven tussentijdse 
laadstations in de regio IJssel-Vecht. 

Vanaf 13 december 2020 verzorgt 
Keolis onder de naam RRReis het 
openbaar vervoer in Dedemsvaart 
en omgeving. Dit gebeurt met meer 
dan 250 nieuwe elektrische 
bussen. Om het elektrische bus- 
vervoer mogelijk te maken, komen 
er laadvoorzieningen op het bus- 
station. Deze zijn nodig om de 
elektrische bussen op te kunnen 

laden. Het opladen gebeurt met 
moderne laadvoorzieningen van 
ABB die de bussen tussen de 
ritten door in snel tempo opladen. 

De werkzaamheden bestaan onder 
meer uit grond- en straatwerk, het 
aanleggen van de elektriciteits-
voorziening, het leggen van funde-
ring en kabels en het plaatsen en 

aansluiten van de laadvoorzienin-
gen. In totaal komen er zeven 
laadpalen. Tijdens de bouw werkt 
Keolis samen met Batenburg Infra 
en Enexis. Naar verwachting zijn 
de werkzaamheden in oktober 
klaar. Tijdens de werkzaamheden 
wordt er alles aan gedaan om zo 
weinig mogelijk overlast op het 
busstation te veroorzaken. Zo 

blijven de bussen gewoon volgens 
de dienstregeling rijden en het 
station blijft bereikbaar voor  
reizigers.

Schoner, regelmatig en stiller 
openbaar vervoer
Met het aanleggen van de elektri-
sche laadvoorzieningen treft Keolis 
de voorbereidingen voor schoon, 

regelmatig en duurzaam openbaar 
vervoer in de regio IJssel-Vecht. 
Daarnaast zijn de nieuwe elektri-
sche bussen veel stiller, wat zorgt 
voor minder geluidsoverlast op de 
busroutes in de regio. Meer infor-
matie over de aanleg van de 
elektrische laadvoorzieningen in 
Dedemsvaart is te vinden op  
www.keolis.nl/dedemsvaart.
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Vakantieboekje boordevol tips 
De zomervakanties staan voor de deur. De gemeente Hardenberg mag de komende periode weer veel 
gasten verwelkomen. Om bezoekers en inwoners te inspireren met leuke tips en activiteiten is er een 
handzaam boekje gemaakt; Regio Hardenberg, met <1,5m> afstand de leukste.

Twee exposities 75 jaar vrijheid
De viering van 75 jaar vrijheid kreeg dit jaar een andere wending. Geen grote evenementen zoals op  
de planning stonden. Toch is een aantal projecten gerealiseerd en zijn er deze weken maar liefst twee 
bijzondere exposities die doorgang kunnen vinden door de versoepeling van de coronamaatregelen.  
De expositie van de Trouwverzetsgroep ‘Dat jullie weten wat oorlog is’ en de expositie van Hardenberg-
Art ‘Onvoltooid verleden’.

Stimuleringsprijs voor  
‘De Rheezermaten komt tot leven’
‘De Rheezermaten komt tot leven!’ vertelt het verhaal van de 
Rheezermaten. Het project is dit jaar winnaar geworden van de 
stimuleringsprijs van het Platform Gastvrij Hardenberg. De initiatief-
nemers Margé Hans van restaurant De Rheezerbelten, Sietse 
Hakkers van vakantiepark De Kleine Belties en Bert Nonkes 
ontvingen hiervoor uit handen van wethouder Alwin te Rietstap 
(voorzitter van het platform Gastvrij Hardenberg) een cheque ter 
waarde van € 5.000,-.

THEMAPAGINA’S

Vorige week stelde de gemeenteraad het jaarverslag en de jaarreke-
ning over 2019 vast. Hiermee legt de gemeente in financieel opzicht 
verantwoording af over het afgelopen jaar. Op de themapagina 
verderop in deze krant ziet u waar de inkomsten van de gemeente in 
2019 vandaan kwamen. En waar de gemeente het geld in 2019 aan 
uitgaf.
Ook vindt u de themapagina ‘Werk aan je toekomst’. Voor iedereen 
die erover nadenkt om iets anders te gaan doen hebben we de 
verschillende mogelijkheden die er zijn op een rijtje gezet.

Jaarlijks maken de promotiestich-
tingen in samenwerking met de 
gemeente een 40 pagina’s tellend 
zomermagazine. Dit jaar is dit een 
ingekorte versie. Het is een com- 
pact boekje met goede tips, 
makkelijk opvouwbaar en daar-
door ideaal voor onderweg. In het 
boekje staat informatie voor een 
leuk dagje uit, hotspots en nog 
verrassend veel meer. Het boekje 
wordt in de eerste week van de 

schoolvakantie geleverd bij de 
centra, horeca, verblijfaccommo-
daties en diverse plekken waar 
veel bezoekers zijn.
 
Huis-aan-huis verspreid
Het compacte boekje wordt ook 
huis-aan-huis verspreid. “We 
hopen hiermee ook inwoners te 
inspireren om hun eigen regio 
verder te ontdekken”, aldus 
wethouder Alwin te Rietstap.  

“Het boekje komt ook voort uit de 
samenwerking met het Platform 
Gastvrij Hardenberg, waar we 
acties hebben bedacht om de 
nadruk te leggen op wat wél kan 
en mag en dit op een vriendelijke 
en gastvrije manier kenbaar te 
maken. De boodschap ‘Regio 
Hardenberg, met <1,5m> afstand 
de leukste’ is dan ook veelvuldig 
terug te zien.”

‘Dat jullie weten wat oorlog is’
In het pand van de historische 
vereniging in Hardenberg aan  
het Wilhelminaplein 3a is in de 
maanden juli, augustus, tot medio 
september de expositie te zien 
‘Dat jullie weten wat oorlog is’.  
De expositie is vernoemd naar  
het gelijknamige dagboek van 
Pietertje te Rietstap. Dit hartver-
scheurende dagboek verwoordt 
de pijn die zoveel verzetsgezinnen 

moesten dragen. Met deze publi-
catie hebben historici Ewout van 
der Horst en Kay-Leigh de Weerdt 
Pietertjes hartenkreten toeganke-
lijk gemaakt voor een breed pu- 
bliek. De indrukwekkende exposi-
tie bestaat uit beeldpresentaties 
van het dagboek. De expositie is 
vanaf woensdag 8 juli te bezichti-
gen, maar alleen op afspraak. 
Aanmelden kan via stadswande-
ling@hvhardenberg.nl. De exposi-

tie is gratis toegankelijk. In oktober 
verhuist deze bijzonder expositie 
naar het Vrijheidmuseum in 
Nijverdal.
 
Onvoltooid verleden
Ter gelegenheid van de herden-
king van 75 jaar bevrijding heeft 
HardenbergArt een expositie 
samengesteld met als rode draad 
de voormalige slagerij van de 
Joodse familie Leman aan de 
Voorstraat 18 te Hardenberg. Dit 
pand is onlangs afgebroken. Door 
middel van een fotoserie van dit 
pand heeft kunstenaar/fotograaf 
Gijs Dragt de essentie van een 
voorbij verleden zichtbaar gemaakt, 
daarnaast zijn schilderijen van hem 
te zien, binnen hetzelfde thema.

Kunstenaar/fotograaf Corine 
Aalvanger heeft met jongeren uit 
het basis- en voortgezet onderwijs 
een project samengesteld door 
middel van o.a. fotografie en inter-
net, met als doel dat jongeren zich 
bewust worden van wat ‘vrijheid’ 
inhoudt, zowel vroeger en nu, als 
in de toekomst. De resultaten van 
dit project vormen een onderdeel 
van de expositie. De expositie is 
tot en met maandag 31 augustus 
2020 te zien in het LOC in 
Hardenberg.

‘De Rheezermaten komt tot leven!’ 
wordt een verwonderroute, die 
door middel van de app Natuurrijk 
Cultuurrijk gasten en bezoekers 
meer leert over het verhaal en de 
culturele eigenschappen van de 
Rheezermaten. Met de stimule-
ringsprijs wordt onder andere de 
verwonderroute gemaakt en de 
app Natuurrijk Cultuurrijk ingevuld. 
Samen met de Historische vereni-
ging Hardenberg, Stichting Clara 
Feyoena, de Groene Koepel, Land- 
schap Overijssel en inwoners 
maken de initiatiefnemers het 
gebiedsverhaal. Dit verhaal komt 
in de app, maar is ook in het 
gebied terug te vinden op panelen 
langs de route. De gast van 
Hardenberg kan zo met de app 
Hardenberg op een innovatieve 
manier ontdekken. De route is 
rolstoeltoegankelijk.
 
Ideeën voor vrijetijdseconomie
Het platform Gastvrij Hardenberg 
reikt de stimuleringsprijs jaarlijks 
twee keer uit. De prijzen zijn be- 

doeld om initiatieven en ideeën uit 
te voeren, die bijdragen aan een 
sterke vrijetijdseconomie. Na het 
winnen van de stimuleringsprijs 
heeft natuurkampeerterrein De 
Klashorst onlangs het Uitleefboek 
gelanceerd.

Interessante combinatie 
De beoordelingscommissie van 
het platform heeft het project 
‘Rheezermaten komt tot leven’ 
geselecteerd door vooral de 
interessante combinatie tussen 
natuur & landschap en cultuur  
& cultuurhistorie.
 
Tweede openstelling
In het najaar van 2020 stelt het 
platform Gastvrij Hardenberg de 
stimuleringsregeling voor de 
tweede keer dit jaar open. Houd 
hiervoor de gemeentelijke infor-
matiepagina’s en sociale media  
in de gaten.



KIJK OP / 
HARDENBERG

08

07

20Informatiepagina voor alle steden en dorpen in de gemeente HardenbergInformatiepagina voor alle steden en dorpen in de gemeente Hardenberg

Elektrische laadvoorzieningen op busstation Dedemsvaart
  
Vanaf 6 juli start vervoerder Keolis met de bouw van elektrische laadvoorzieningen op het busstation in Dedemsvaart. Het busstation is één van de zeven tussentijdse 
laadstations in de regio IJssel-Vecht. 

regelmatig en duurzaam openbaar 
vervoer in de regio IJssel-Vecht. 
Daarnaast zijn de nieuwe elektri-
sche bussen veel stiller, wat zorgt 
voor minder geluidsoverlast op de 
busroutes in de regio. Meer infor-
matie over de aanleg van de 
elektrische laadvoorzieningen in 
Dedemsvaart is te vinden op  
www.keolis.nl/dedemsvaart.

Agrariërs zetten zich in voor akkervogels
Negen agrariërs rondom Kloosterhaar doen dit jaar mee met de akkervogelpilot van Agrarisch Natuur Collectief Midden Overijssel. In dit pilotproject onderzoeken het 
collectief en de agrariërs wat er eventueel nodig is om het leefgebied van de akkervogels te verberen. Samen leren is hierbij een doel.

Stimuleringsprijs voor  
‘De Rheezermaten komt tot leven’
‘De Rheezermaten komt tot leven!’ vertelt het verhaal van de 
Rheezermaten. Het project is dit jaar winnaar geworden van de 
stimuleringsprijs van het Platform Gastvrij Hardenberg. De initiatief-
nemers Margé Hans van restaurant De Rheezerbelten, Sietse 
Hakkers van vakantiepark De Kleine Belties en Bert Nonkes 
ontvingen hiervoor uit handen van wethouder Alwin te Rietstap 
(voorzitter van het platform Gastvrij Hardenberg) een cheque ter 
waarde van € 5.000,-.

In het landbouwgebied tussen 
Bergentheim, Kloosterhaar en 
Sibculo leven veel akkervogels. In 
het boerenland komen o.a. 
veldleeuweriken, kieviten en gele 
kwikstaarten voor die in dit gebied 
hun jongen grootbrengen. Aan het 
begin van het voorjaar zijn langs 
de randen van de akkers kruiden-
rijke mengsels ingezaaid, daarmee 
wordt voor de vogels een veilige 
en voedselrijke omgeving 
gemaakt. Vanaf het late voorjaar 
staan de granen en typische 
akkerkruiden, zoals korenbloem en 
gele ganzenbloem, in bloei. Dat is 
niet alleen mooi voor het oog, 
maar het zorgt ook voor voedsel 
(insecten) en schuilgelegenheid 
voor broedende akkervogels.
 
Samen leren
In het project staat ‘samen leren’ 
voorop. Op woensdag 1 juli gingen 

wethouder Alwin te Rietstap, 
betrokken medewerkers van het 
Collectief Midden Overijssel en 
beleidsmedewerker van provincie 
Overijssel het veld in om te kijken 
hoe het project verloopt. Onder 
begeleiding van het Louis 
Bolk-instituut hebben de deelne-
mers kennis, ervaringen en ideeën 
gedeeld. Wethouder Alwin te 
Rietstap kijkt positief naar dit pilot-
project. “Gemeente Hardenberg 
wil graag in overleg met de boeren 
over hoe biodiversiteit past binnen 
hun bedrijfsvoering. De interesse 
is er in de landbouw volop, maar 
het is belangrijk om samen te 
onderzoeken hoe dit praktisch 
kan. Wij willen graag de samen-
werking van alle betrokken onder-
nemers en organisaties versterken 
en dit ondersteunen.”
 
Projectleider Edith Rotman van 

Collectief Midden Overijssel is blij 
met de deelname en de betrok-
kenheid van de agrariërs in dit 
gebied. “We zijn dit project samen 
met het gebied aangegaan en 
krijgen binnen deze pilot de kans 
om te zien wat er bij komt kijken 
om akkervogelbeheer in dit gebied 
een plek te geven. Dat betekent 
dat we niet alleen aandacht 
hebben voor het gewas dat hier 
groeit, maar ook kijken naar de 
manier waarop boeren de 
bescherming van akkervogels mee 
kunnen nemen en welke bijdrage 
dit levert aan biodiversiteit en de 
aanwezige akkervogels.” 
Deelnemende agrariër Weersink: 
“Vanuit de maatschappij neemt de 
vraag toe om biodiversiteit op het 
bedrijf te stimuleren. Door deze 
pilot krijg ik de kans om dit op een 
makkelijke manier uit te proberen 
en bij te dragen aan een beter 

leefgebied voor akkervogels”.
De ontwikkeling van de akkerran-
den en de wintervoedselveldjes 
zullen dit najaar en deze winter 
verder gevolgd worden, waarbij 
ook gekeken wordt hoe de akker-

vogels hier gebruik van blijven 
maken. De pilot wordt met een 
jaar verlengd om een beter beeld 
te krijgen van de maatregelen 
waarbij ook najaarsinzaai van 
akkerranden meegenomen wordt.

doeld om initiatieven en ideeën uit 
te voeren, die bijdragen aan een 
sterke vrijetijdseconomie. Na het 
winnen van de stimuleringsprijs 
heeft natuurkampeerterrein De 
Klashorst onlangs het Uitleefboek 
gelanceerd.

Interessante combinatie 
De beoordelingscommissie van 
het platform heeft het project 
‘Rheezermaten komt tot leven’ 
geselecteerd door vooral de 
interessante combinatie tussen 
natuur & landschap en cultuur  
& cultuurhistorie.
 
Tweede openstelling
In het najaar van 2020 stelt het 
platform Gastvrij Hardenberg de 
stimuleringsregeling voor de 
tweede keer dit jaar open. Houd 
hiervoor de gemeentelijke infor-
matiepagina’s en sociale media  
in de gaten.

BEREIKBAARHEID DE STUW – GOED VOOR ELKAAR WIJZIGT PER 1 JULI
In de afgelopen periode heeft De Stuw ervaren dat veel mensen, praktische ondersteuning en/of een luisterend 
oor nodig hadden. En dat ook heel veel mensen bereid waren om iets voor een ander te betekenen! Met ‘Goed 
voor elkaar’ werden vraag en aanbod gekoppeld. Mensen en organisaties werden met elkaar verbonden, en met 
telefonische inzet van enthousiaste vrijwilligers is gezorgd voor een luisterend oor voor wie daar behoefte aan 
had.

INFORMATIE RONDOM DE CORONA-MAATREGELEN

Zo is er samenwerking met het 
Facebook-initiatief ‘Helpende Handen 
Hardenberg’, hebben jongeren 
boodschappen gedaan voor ouderen 
en zijn er koppelingen met landelijke 
initiatieven gemaakt. De Stuw gaat 
hiermee door! Daarnaast wordt 
gekeken hoe de aankomende tijd 
(ontmoetings-)activiteiten weer 
opgestart kunnen worden. Hierbij 
blijven de richtlijnen van het RIVM 
leidend, per locatie of activiteit wordt 
bekeken wat er haalbaar is. Daardoor 
kunnen er verschillen zijn en start 
bijvoorbeeld in de ene kern de 
Buurtkamer al wel en ergens anders 
nog niet. De Stuw gaat uit van de 

mogelijkheden, maar veiligheid staat 
voorop.
 
Ook blijft De Stuw bereikbaar voor 
iedereen die een vraag heeft, iets voor 
een ander wil betekenen, of gewoon 
een praatje wil maken. Telefonisch, 
per mail en per WhatsApp. Onze 
contactgegevens staan hieronder. Het 
enige dat per 1 juli verandert zijn de 
bereikbaarheidstijden:
 
maandag t/m donderdag 
van 9.00 tot 16.30 uur

vrijdag  
van 9.00 tot 12.30 uur
 

Telefoon:    0523 - 26 74 78 
WhatsApp:  06-132 867 96 
Email: goedvoorelkaar@destuw.nl
 
Tijdens de vakantieperiode kan het 
zijn dat u niet meteen iemand aan de 
lijn krijgt als u belt met 0523 - 26 74 78, 
maar u kunt wel een bericht achter-
laten. Dan neemt een medewerker  
zo snel mogelijk contact met u op.

GYMZALEN EN SPORTHALLEN 
MOGEN WEER OPEN
Door de versoepeling van de coronamaatregelen 
mogen sinds 1 juli de gymzalen en sporthallen in 
de gemeente weer gebruikt worden. De versoepe-
ling valt nagenoeg samen met de start van de 
schoolvakanties in onze regio. Maar na de vakantie 
kunnen de scholen dus weer terecht en ook de 
diverse binnensportverenigingen.

Alle gebruikers moeten zich wel aan een aantal spelre-
gels houden om mogelijke besmetting zo veel mogelijk 
te voorkomen. Per gymzaal en sporthal kunnen deze 
spelregels verschillen omdat niet alle gebouwen gelijk 
zijn. Wat bij de ene gymzaal wel kan, kan mogelijk bij 
een andere niet. De gemeente zet dit netjes voor u op 
een rij. Alle vaste gebruikers zullen ruim voor het 
nieuwe seizoen worden geïnformeerd. Bij alle zalen 
komt bovendien een bord te hangen waarop staat wat 
gebruikers niet of juist wel moeten doen. Als iedereen 
zich verantwoord gedraagt, dan houden we onszelf en 
elkaar gezond!


