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Jan Willem Wiggers neemt afscheid

Meldpunt jeugdoverlast

Maatregelen rondom het coronavirus

DEZE WEEK IN KIJK OP HARDENBERG

Opening proefproject in de wijk Baalder
De wijk Baalder in Hardenberg bloeit. Dat komt door een proef met het 
cirkelsgewijs inzaaien van verschillende bloemen- en kruidenmengsels.  
Deze plek hoort bij een proefproject. Op meerdere plaatsen zijn mengsels 
ingezaaid om de biodiversiteit te verbeteren en de eikenprocessierups  
te voorkomen. 
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De gemeente Hardenberg hecht 
waarde aan biodiversiteit en zet 
zich actief in om het evenwicht in 
de natuur te herstellen. Dit doet de 
gemeente door balans te brengen 
tussen bodem, water, planten en 
dieren, en daarmee wordt de 
biodiversiteit vergroot. De wijk 
Baalder, onderdeel van een 
pilotproject, had op 26 augustus 
de primeur. Naast de groeiende en 
bloeiende veldjes is hier inmiddels 
ook een informatiebord neergezet 

en staat er een kleurrijke 
picknicktafel. Het maakt het een 
aantrekkelijk geheel om even bij 
stil te staan. 

Wethouder Gitta Luiten legde aan 
geïnteresseerden uit wat het doel 
is van het project, en wat er op 
andere plaatsen in de gemeente 
wordt gedaan aan biodiversiteit. 
Zo zijn er op verschillende plaat-
sen in de gemeente plukveldjes, 
werden vorig jaar nestkastjes 

uitgedeeld en staat er in de wijk 
Marslanden een Tiny Forest. Een 
klein bos met verschillende bomen 
die vogels en insecten aantrekken. 
Zo’n Tiny Forest kan meer water 
verwerken, verbetert de luchtkwa-
liteit en voorkomt hittestress. En 
het onderwerp is hiermee nog niet 
klaar. In de komende jaren wil de 
gemeente nog meer inzetten op 
biodiversiteit.

Start project voor vrouwelijke 
statushouders
Vorige week startte een project voor vrouwelijke statushouders.  
In het project werken de gemeente Hardenberg en een aantal 
organisaties samen om 19 vrouwelijke statushouders beter mee  
te laten draaien in de Hardenbergse samenleving. 

Balie publieksdienst Dedemsvaart 
voorlopig gesloten
De balie van de publieksdienst in De Baron in Dedemsvaart blijft 
voorlopig gesloten. De balie werd enkele maanden geleden ge- 
sloten vanwege maatregelen rondom de bestrijding van het coro-
navirus. Wanneer de balie weer open gaat is nog niet bekend. 
Indien u contact wilt met de gemeente Hardenberg kan dit via het 
telefoonnummer 14 0523. Uiteraard bent u ook van harte welkom  
in het gemeentehuis in Hardenberg. Hiervoor moet u wel een 
afspraak maken. Dit kan online, via www.hardenberg.nl/contact,  
en telefonisch. 

Doel is de vrouwen zelfstandiger 
te maken en ze te stimuleren meer 
mee te doen aan activiteiten. Ook 
wordt hen geleerd hoe ze sterker 
staan in de maatschappij. Het 
uiteindelijke doel is dat de 
vrouwen (betaald) werk vinden.  
Ze worden hierbij intensief 
begeleid door de deelnemende 
organisaties. De vrouwen hebben 
al kennis met elkaar gemaakt en 
samen verschillende workshops 

gedaan. Samen gaan ze de uit- 
daging aan! 

GGD, de Stuw, het Alfa College, 
InBeeld, Vluchtelingenwerk, het 
Taalpunt, de Bibliotheek, het 
Buddyproject, Sportservice-groep 
Hardenberg, de Cultuurkoepel 
Vechtdal en Samen Doen zijn de 
samenwerkende organisaties in  
dit project.

Als onderdeel van de evaluatie zijn 
gesprekken gevoerd met direct 
omwonenden, plaatselijk belangen 
in de buurt van het AZC, politie, 
(vrijwilligers)organisaties, onder-
wijsinstanties en het COA. Over-
koepelende organisaties van 
(horeca)ondernemers in Harden-
berg hebben schriftelijk hun  
standpunt gegeven.

Aandachtspunten
De partijen die in de evaluatie zijn 
betrokken hebben aangegeven 
geen bezwaar te hebben tegen  
het verlengen van de opvang  
van asielzoekers in het AZC 
Hardenberg. Wel geven zij een 
aantal aandachtspunten mee. 
Zoals het terugdringen van over-
last die omwonenden en onder-
nemers ervaren. Het gaat bijvoor-

beeld om geluidsoverlast en inti-
miderend gedrag van kleine 
groepjes kansarme asielzoekers 
rondom het AZC, winkeldiefstallen 
of ongeregeldheden in de horeca 
waarbij asielzoekers betrokken 
zijn. Ook de verkeerssituatie rond 
het AZC wordt als verbeterpunt 
genoemd.

Uitkomsten enquête
Huishoudens van wijken en 
buurten rond het AZC konden 
meedoen aan een enquête. De 
vragenlijst is door 20% van de 
benaderde huishoudens ingevuld. 
Van de huishoudens die de en- 
quête hebben ingevuld, staat de 
helft (onder voorwaarden) positief 
tegenover het verlengen van het 
opvangen van asielzoekers in 
Hardenberg. Een bijna net zo grote 

groep is negatief over het voort-
zetten van het opvangen van asiel-
zoekers in het AZC Hardenberg.
Iets meer dan de helft van de 
ondervraagde huishoudens ervaart 
wel eens overlast door bewoners 
van het AZC, meestal in het 
centrum van Hardenberg, in het 
winkelcentrum of elders in de 
buurt of wijk.
Voorwaarden die de deelnemers 
aan de enquête stellen bij een 
eventuele verlenging van de op- 
vang richten zich onder andere op 
het waarborgen van veiligheid van 
omwonenden, het optreden tegen 
overlast en het uitsluitend opvan-
gen van vluchtelingen uit onveilige 
landen.

Voorstel gemeenteraad
Op basis van de uitkomsten van 

de evaluatie gaat de gemeente 
met het COA in gesprek over het 
verzoek tot verlenging van de 
opvang van asielzoekers in het 
AZC Hardenberg. Het college van 
B&W bereidt vervolgens een 
voorstel aan de gemeenteraad 
voor, zodat de gemeenteraad in
het najaar een besluit kan nemen 
over het verlengen of beëindigen 
van de opvang van asielzoekers  
in het AZC Hardenberg. De 
uitkomsten van de evaluatie 

worden daarin meegenomen. 
Daarnaast kijkt het college ook 
naar de maatschappelijke opgave, 
de ruimtelijke ordening, mogelijk-
heden voor zorg en sociale 
begeleiding, bedrijvigheid/werk-
gelegenheid en de financiële 
gevolgen.

Ervaringen met AZC 
Hardenberg geëvalueerd
Het asielzoekerscentrum (AZC) Hardenberg is sinds 2016 in 
Hardenberg gevestigd, in eerste instantie voor een periode van  
vijf jaar. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft  
de gemeente inmiddels gevraagd deze periode eenmalig met maximaal vijf jaar te verlengen. Dat kan 
alleen na een evaluatie en een besluit van de gemeenteraad. De evaluatie is in het tweede kwartaal 
van dit jaar uitgevoerd. De evaluatie laat zien dat een lichte meerderheid van de betrokkenen positief 
is over het verlengen van de opvang van asielzoekers in het AZC Hardenberg voor nog eens vijf jaar. 
De openbare orde en de veiligheid vragen nog wel aandacht. 



Uit onderzoek blijkt dat jongeren op deze plekken 
alcohol drinken:

IJslands model 

•	 32,7%	thuis
•	 46,9%	bij	anderen	thuis
•	 44,2%	in	een	uitgaansgelegenheid
•	 7,4%	in	het	winkelcentrum

Meer weten? www.hardenberg.nl/ijsland
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In Hardenberg wordt het afval 
gescheiden opgehaald. Dat ge- 
beurt volgens het principe van 
omgekeerd inzamelen. Bij omge-
keerd inzamelen worden zoveel 
mogelijk herbruikbare materialen 
uit het afval ingezameld. Zoals 
groente-, fruit- en tuinafval (GFT), 
plastic verpakkingen, metalen 
verpakkingen (blik) en drankpak-
ken (pmd) en oud papier. Door het 
scheiden van dit afval hoef je de 
grijze container minder vaak aan 
de weg te zetten.

Goed scheiden blijft belangrijk
De kwaliteit van de grondstoffen 
zoals pmd, gft en papier en karton 

is een belangrijk aandachtspunt. 
Als de kwaliteit van de grondstof-
fen goed is, kunnen er weer 
nieuwe producten van worden 
gemaakt. Zo kunnen van pmd 
weer nieuwe verpakkingen worden 
gemaakt, maar bijvoorbeeld ook 
fietsonderdelen en keukenrollen. 
Van gft kan weer compost en 
biogas worden gemaakt. En van 
oud papier en karton bijvoorbeeld 
kranten of printpapier. Maar dit 
kan alleen als er geen ander afval 
tussen de grondstoffen zit. 

Wanneer andere materialen tussen 
de grondstoffen zitten, worden de 
grondstoffen afgekeurd en 

verbrand als restafval. Dit is 
zonde. Goed scheiden blijft 
daarom belangrijk.

Pmd gaat om verpakkingen
Pmd staat voor plastic verpakkin-
gen, metalen verpakkingen en 
drankenkartons. Het gaat om 
verpakkingen uit het huishouden. 
Denk aan shampooflessen, soep-
blikken of melkpakken. De verpak-
kingen moeten leeg zijn. Vul ver- 
pakkingen niet op met andere 
verpakkingen. Om ruimte te 
besparen in de zak of bak, voor 
pmd kun je de verpakkingen  
het best platdrukken.

Inwoners Hardenberg scheiden steeds meer afval
 
De inwoners van de gemeente Hardenberg hebben in 2019 samen ruim 77% van hun afval als grondstoffen, zoals pmd, gft en papier  
gescheiden aangeboden. Van deze ingezamelde grondstoffen worden weer nieuwe producten gemaakt.

Tips om afval te scheiden

1.  Gebruik je gft-bak. Bijna de helft van de schillen, stronken en 
voedselresten belandt in de vuilnisbak en wordt verbrand. Zonde! 
Van gft dat je in de biobak gooit, wordt biogas en compost 
gemaakt.

2.  Vul die PMD-bak. Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen  
en drankenkartons die je gescheiden inlevert, worden gerecycled 
tot nieuwe verpakkingen of andere producten.

3.  Breng glazen potten en flessen naar de glasbak. Glas kan  
oneindig gerecycled worden, en recyclen bespaart grondstoffen 
en energie. Een pot hoeft niet schoon te zijn en de deksel mag  
je er op laten.

4.  Oude shirts en broeken, beddengoed, schoenen en riemen: ze 
mogen allemaal in de textielbak! Nu komt slechts 30% van het 
textiel dat we weggooien in de kledingcontainer terecht. Dat kan 
beter! Gescheiden ingeleverd textiel kan tweedehands verkocht 
worden, en van versleten textiel kan weer nieuwe stof of isola- 
tiemateriaal worden gemaakt.

5.		We	scheiden	al	ruim	75%	van	het	oud	papier,	maar	ook	dat	 
kan nog beter. Enveloppen, dozen (kleingemaakt), kartonnen 
verpakkingen en wc-rolletjes mogen allemaal bij het oud papier.

WEL
Plastic verpakkingen
•	 	Bakjes	voor	salade,	groente	

en fruit
•	 	Bekers	voor	yoghurt,	vla	en	ijs
•	 	Blisterverpakkingen	(van	bijv.	

schroefjes)
•	 	Flacons	voor	wasmiddelen,	

shampoo en zeep
•	 	Flessen	voor	frisdrank,	water,	

melk, azijn, etc.
•	 	Knijpflessen	voor	sauzen,	olie,	

etc.

•	 	Kuipjes	voor	boter,	saus,	
smeerkaas

•	 	Netjes	van	mandarijnen,	
sinaasappels en uien

•	 Plantenpotjes
•	 Plastic	zakken	en	tasjes
•	 	Verpakkingen	van	kaas,	vlees	

en vis
•	 	Zakken	voor	pasta,	rijst,	

brood, snoepgoed, etc.

Drankenkartons
•	 	Kartonnen	pakken	of	pakjes	

voor (karne)melk, vla en 
yoghurt, soep, pastasaus, 

frisdrank, vruchtensappen, 
water en wijn

Metalen verpakkingen
•	 Aluminiumfolie
•	 Aluminium	schaaltjes
•	 Conservenblikken
•	 Cups	van	waxinelichtjes
•	 Dopjes	van	bierflessen
•	 Drankblikjes
•	 Folie	van	toetjesbakjes
•	 	Lege	metalen	verpakkingen	

(blik)
•	 Schroefdeksels
•	 Stalen	siroopflessen

NIET
Medisch afval, zoals injectienaalden, stomazakken of medicijnstrips horen niet bij pmd. Ook plastic 
wegwerp-handschoenen, kitkokers, grote stukken plastic en piepschuim horen niet bij pmd. Daarnaast 
zijn ook harde kunststoffen zoals gieters en tuinstoelen geen pmd. Dit afval zorgt voor vervuiling van het 
pmd, waardoor het niet meer bruikbaar is. Gooi daarom geen ander afval bij pmd.

Meer afvalscheidingstips vindt u op www.rova.nl/wat-hoort-waar. 

Jan Willem Wiggers neemt afscheid als waarnemend burgemeester 
Op dinsdag 22 september neemt Jan Willem Wiggers tijdens de raadsvergadering afscheid als 
waarnemend burgemeester van de gemeente Hardenberg. 

Jan Willem Wiggers kreeg op 24 
september	2019	het	ambtsketen	
omgehangen. Hij heeft de burge-
meestersfunctie bijna een jaar met 
veel enthousiasme waargenomen. 
In dat jaar heeft hij veel plezierige 
contacten gehad met inwoners, 
ondernemers en organisaties. 

Wensen en boodschappen worden 
gebundeld in een boekwerkje
Vanwege de coronamaatregelen 
komt er helaas geen afscheids- 
receptie. Wilt u een wens of  
boodschap meegeven aan Jan 
Willem Wiggers? Mail dit dan vóór  
14 september 2020 naar afscheid-

burgemeester@hardenberg.nl.
Alle reacties worden gebundeld  
en in de vorm van een boekwerkje 
aan Jan Willem Wiggers aange-
boden tijdens de raadvergadering. 

Uw inbreng wordt zeer op prijs 
gesteld!
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Inwoners Hardenberg scheiden steeds meer afval
 
De inwoners van de gemeente Hardenberg hebben in 2019 samen ruim 77% van hun afval als grondstoffen, zoals pmd, gft en papier  
gescheiden aangeboden. Van deze ingezamelde grondstoffen worden weer nieuwe producten gemaakt.

Jan Willem Wiggers neemt afscheid als waarnemend burgemeester 
Op dinsdag 22 september neemt Jan Willem Wiggers tijdens de raadsvergadering afscheid als 
waarnemend burgemeester van de gemeente Hardenberg. 

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. U kunt de expositie bekijken tijdens de openingstijden  
van het gemeentehuis. Wilt u de expositie bekijken? Stuur dan een 
e-mail met uw adresgegevens naar expositie@hardenberg.nl.

Maatregelen in de strijd tegen het coronavirus: 
maximaal 6 gasten thuis
Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. In de afgelopen maand is 
het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen verder toegenomen. Hoewel de cijfers in onze regio 
minder snel stijgen dan in andere regio’s, zien we wel degelijk een toename. Kortom: als we niet 
opletten, zijn we binnen afzienbare tijd weer terug bij af.

Meldpunt jeugdoverlast
 
De gemeente Hardenberg werkt samen met verschillende organi-
saties aan een aanpak voor jongeren die voor overlast zorgen.  
We willen er namelijk graag vroeg bij zijn om te voorkomen dat 
gedrag uit de hand loopt.

Sport- en beweegakkoord  
Het Sport- en beweegakkoord van de gemeente Hardenberg is 
klaar. In vier bijeenkomsten in verschillende kernen wordt verteld 
welke kansen en mogelijkheden dit oplevert voor organisaties en 
verenigingen. 

Actualisatie gemeentegids 
Uitgever Akse Media start volgende week met het actualiseren  
van de gemeentegids. 

Organisaties worden telefonisch of per mail benaderd  
om te controleren of hun gegevens  
nog kloppen. 

Constance en Ad Boudewijns 
wonen in Collendoorn. Constance 
schilderde met zowel olieverf, 
stofkrijt en acryl. Stillevens, 
vogels, wolken, landschappen, 
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.

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. 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 insecten zijn het hoofd-
thema van de expositie in het 
gemeentehuis.

De meeste besmettingen vinden 
plaats bij familiebijeenkomsten, 
verjaardagsfeestjes, buurtborrels 
en in vriendengroepen. Daarom 
passen feestjes, borrels of andere 
bijeenkomsten bij mensen thuis 
niet meer en geldt er een dringend 
advies voor een maximum aantal 
gasten dat je thuis kunt ontvan-
gen.
 
Maximaal zes gasten thuis
Om het aantal besmettingen terug 
te dringen, wordt zéér dringend 
geadviseerd om het aantal mensen 
dat je in huis en tuin ontvangt te 
beperken tot maximaal zes. 
Kinderen	tot	en	met	twaalf	jaar	
hoeven niet meegerekend te 
worden. Peter Snijders, voorzitter 

van Veiligheidsregio IJsselland, 
wijst er op dat het vooral een 
verantwoordelijkheid is van de 
mensen zelf. “Ik wil de dringende 
oproep van de premier vooral 
ondersteunen, want het is echt 
nodig. Stel feestjes die op de 
agenda staan zoveel mogelijk uit. 
Vaak blijkt dat gasten zich in het 
begin van het feest prima aan de 
regels houden, maar uiteindelijk 
vervaagt die grens omdat ze toch 
bij elkaar willen zijn.”
 
Altijd een vaste zitplaats
Ga voor feestjes, borrels en andere 
bijeenkomsten voor grote groepen 
liever naar een horecagelegenheid, 
waar meer ruimte is en iedereen 
een vaste zitplaats heeft. Dus 

geen polonaise, blijf zitten en 
feliciteer op anderhalve meter 
afstand. Zaalverhuurders en 
horecaondernemers wordt 
gevraagd daar nog scherper op  
te letten. Er zal extra aandacht zijn 
vanuit handhaving voor deze 
bijeenkomsten.
 
Meer weten?
Wil je meer weten over de maat-
regelen van de Rijksoverheid?  
Kijk	dan	op	www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/coronavirus-
covid-19.	Wil	je	meer	weten	over	
het coronavirus in het algemeen? 
Kijk	dan	op		www.vrijsselland.nl/
coronavirus. 

Hiermee zorgen we ervoor dat 
problemen voor zowel de jongere 
als de omgeving niet erger wor- 
den. Daarom is er vanaf nu een 
online meldpunt jeugdoverlast.
 
Ervaart u overlast van (groepen) 
jongeren in uw buurt? Dan kunt  
u hiervan een melding maken  
via de website van de gemeente.
Ga naar de homepage en klik op 
het groene blok ‘melding maken’. 
U kunt deze melding anoniem 
doen.

Met de meldingen die binnen- 
komen krijgt de gemeente beter 
inzicht in wat er speelt op straat, 
en waar problemen ontstaan. 
Zodat ze samen met politie en 
jongerenwerk tijdig actie kan 
ondernemen.  
 
Dit meldpunt is geen vervanging 
van meldingen bij de politie. Zijn 
er dringende situaties dan kunt  
u hiervoor de politie bellen via 
0800-8844 of in levensbedreigen-
de gevallen via 112.

Belangstellenden zijn van harte 
welkom om hierbij aanwezig te 
zijn. Vanwege de corona-maatre-
gelen moet u zich wel aanmelden. 
Dit kan door een mail te sturen 
naar: info@sportenbeweegak-
koordhardenberg.nl. Vermeld 
daarbij de locatie en uw naam  
en telefoonnummer.

•	Dinsdag	8	september	 
van	19.00	-	21.30	uur	in	 
Sporthal Noorderslag, Slagharen

•	Donderdag	10	september	 
van	19.00	-	21.30	uur	in	het	 
Zeven Linden College, 
Dedemsvaart

•	Maandag	14	september	 
van	19.00	-	21.30	uur	 
in De Veenlust, Bergentheim

•	Woensdag	16	september	 
van	19.00	-	21.30	uur	in	
Zalencentrum Mulder, Hardenberg


