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Oplichters verkopen advertenties gemeentegids

Expositie Constance en Ad Boudewijns

Enquête ‘veilig buitengebied’

DEZE WEEK IN KIJK OP HARDENBERG

Convenant bollenteelt opnieuw ondertekend
Het convenant bollenteelt heeft in de afgelopen jaren z’n waarde bewezen. In het convenant maken de 
bollensector, LTO Noord, de Stichting Bollenteelt Hardenberg e.o. en de gemeente Hardenberg 
afspraken over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de regels die zij daarbij vrijwillig in 
acht nemen. Vorige week is het convenant opnieuw voor een periode van drie jaar afgesloten.
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In het buitengebied van de 
gemeente Hardenberg worden  
op verschillende plekken bloem-
bollen geteeld. In 2014 sloten de 
brancheorganisatie van de bollen-
telers (KAVB), LTO Noord, de 
Stichting Bollenteelt Hardenberg 
e.o. en de gemeente Hardenberg 
voor het eerst het ‘convenant 
bollenteelt Harenberg’. Het conve-
nant is mede ondertekend door  
de meeste telers in de gemeente. 

De afspraken in het convenant
In het convenant is onder andere 
afgesproken dat de telers hun 
planten bij bepaalde weersom-
standigheden niet bespuiten met 
gewasbeschermingsmiddelen. 
Rond gevoelige bestemmingen 
zoals woonpercelen, scholen, 
campings en het Nationaal Natuur-
netwerk nemen de bollentelers 
teeltvrije zones in acht. En ook 
informeren de bollentelers de 
omwonenden wanneer zij op  

een perceel bollen gaan telen. 
Bij het verlengen van het conve-
nant in 2017 is toegevoegd dat 
telers de best beschikbare tech-
nieken gebruiken om hun teelt  
zo milieuvriendelijk mogelijk te 
maken.

Het convenant wordt na een 
evaluatie met drie jaar verlengd
Het convenant wordt volgens 
afspraak jaarlijks gezamenlijk 
geëvalueerd. Tijdens de laatstge-
houden evaluatie is uitgesproken 
dat alle partijen het erover eens 
zijn dat het convenant in de afge-
lopen jaren goed heeft gewerkt. 
Het heeft bij de betrokken telers 
daadwerkelijk geleid tot een ge- 
dragsverandering en meer be- 
wustwording van hun omgeving. 
Ook weet diezelfde omgeving 
beter de weg te vinden bij vragen 
en/of opmerkingen, de klachten 
zijn afgenomen. Daarom hebben 
de partijen afgesproken om het 

convenant opnieuw met een 
periode van drie jaar te verlengen.

De partijen zijn bereid tot nog 
meer samenwerking
In het nieuwe convenant blijft veel 
bij het oude. De partijen gaan 
samen verder op de ingeslagen 
weg. Voor de telers en de omwo-
nenden verandert er in dat opzicht 
niets. 
Nieuw is dat het convenant is 
aangevuld met een intentiever- 
klaring. Hiermee geven de partijen 
aan dat zij bereid zijn tot nog meer 
samenwerking. Deze samenwer-
king krijgt vorm buiten het conve-
nant om. De partijen willen bijvoor-
beeld samen bekijken hoe ze 
kunnen bijdragen aan een duur-
zame productie met weerbare 
planten en teeltsystemen. Daar- 
door krijgen ziekten en plagen 
minder kans en wordt het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen 
geminimaliseerd.

Constance en Ad Boudewijns 
exposeren in gemeentehuis
Vanaf vrijdag 4 september exposeren Constance en Ad Boudewijns 
in het gemeentehuis van Hardenberg. De schilderijen van Constance 
en de foto’s van Ad zijn te zien tot 7 januari 2021 in het bedrijfs- 
restaurant. 

Constance en Ad Boudewijns 
wonen in Collendoorn. Constance 
schildert, maar is ook musicus, 
muziektherapeut, docent, 
schrijfster en publiciste. Haar 
opleidingen volgde ze aan de 
Academie voor Realistische 
Schilderkunst en aan het 
Koninklijk Conservatorium. 
Constance schildert met zowel 
olieverf, stofkrijt en acryl. Stil- 
levens, vogels, wolken, land- 
schappen, maar ook ‘trompe 
l’oeil’. Constance Boudewijns 
werkte op klassieke wijze met 
olieverf bij verschillende 
leermeesters en 
ontwikkelde zo een 
brede basis voor het 
schilderen met 
pigmenten en de 
fijnschilderkunst.

Ze geniet het meest 
van het realistisch 
werken en op een 
positieve manier 
mensen uitbeelden. 
In haar werk zijn 
portretten waarin 

hartverwarmende en krachtige 
kwaliteiten sterk naar voren 
komen een rode draad. Dat geldt 
zowel voor haar muziekstukken 
als voor haar schilderijen.

Ad Boudewijns kwam al op jonge 
leeftijd in aanraking met fotografie. 
Snel was duidelijk dat zijn favo-
riete thema ‘de natuur in al haar 
facetten’ was. De zee, duinen en 
bossen rond Den Helder, de plaats 
waar hij opgroeide, werden door 
hem veelvuldig vastgelegd op de 
gevoelige plaat. Ad fotografeerde 
ook veel in het buitenland. Hij 

maakte fotoreizen naar 
Spanje, Venetië en de 
Franse Morvan, maar ook  
naar de Biesbosch, de 
Drunense Duinen en 
Vlieland. Ad woont sinds 
2005 in Collendoorn en 
maakt steeds meer foto’s 
in en rond zijn eigen tuin. 
Deze foto’s van bloemen, 
planten, vogels en insec-
ten zijn het hoofdthema 
van de expositie in  
het gemeentehuis.

Inwoner of ondernemer in het buitengebied?  Vul de enquête ‘veilig buitengebied’ in.
De gemeente Hardenberg werkt samen met de politie en andere partners aan een veilig buitengebied. Om ervoor te zorgen dat het er prettig en veilig wonen en werken blijft, is 
de hulp van de inwoners en ondernemers van het buitengebied nodig. Woont u in het buitengebied van de gemeente Hardenberg of bent u ondernemer in het buitengebied? 
Dan hebt u per brief een uitnodiging gekregen om online een enquête in te vullen die gaat over veiligheid. Het invullen van de enquête kan nog tot 1 september.

Criminelen zijn vaak geïnteres-
seerd in leegstaande panden en 
schuren in het buitengebied.  
Hier kunnen ze bijvoorbeeld drugs 
kweken of produceren. Daarnaast 
vinden er helaas steeds vaker  
afpersingen en afvaldumpingen 
plaats. Als inwoner of ondernemer 
van het buitengebied komt u 
misschien wel eens een verdachte 
situatie tegen. Bijvoorbeeld 

verdachte contante betalingen, 
ongebruikelijke activiteiten in de 
avonduren of verdachte personen. 

U kunt dit aangeven in de enquête 
en zo een bijdrage leveren aan de 
veiligheid in uw woon- en/of werk-
gebied. Zo krijgen gemeente, politie 
en de andere partners beter beeld 
van de veiligheidssituatie in het 
buitengebied.

Het invullen van de enquête kan 
nog tot 1 september
Inwoners en ondernemers van het 
buitengebied kunnen de enquête 
anoniem invullen tot 1 september 
2020. Bij het invullen van de 
enquête kunt u kiezen tussen een 
versie voor bewoners en een 
versie voor ondernemers. Wanneer 
u bewoner en ondernemer bent, 
dan vragen we u om de versie 

voor ondernemers in te vullen.

Vul de enquête alleen in als u 
inwoners of ondernemer bent in 
het buitengebied. Invullen kan  
nog tot 1 september 2020 via 
www.hetccv.nl/hardenberg. 

De uitkomsten van de enquête 
worden gebruikt om criminaliteit in 
het buitengebied tegen te gaan en 

de leefbaarheid te behouden  
en, waar nodig, te verbeteren.  
Meer informatie over een veilig 
buitengebied is te vinden op  
www.hardenberg.nl/kiekuut.

Oplichters verkopen advertenties 
voor gemeentegids Hardenberg
De gemeente Hardenberg waarschuwt voor oplichters die bedrijven 
en instellingen benaderen om te adverteren in de gemeentegids of 
om advertenties te verlengen.
 
De gemeente heeft signalen opgevangen dat er personen zijn die  
bedrijven benaderen om te adverteren of om advertenties te verlengen 
voor de gemeentegids. Dit doen zij onder de naam De Gemeentegids.nl 
of e-mailadres info@degemeentegids.nl. Ga hier niet op in.  
De gemeentegids van de gemeente Hardenberg wordt uitgegeven  
door Akse Media.


