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      BOUW JE EIGEN BUURT
ALS JIJ HET VOOR HET ZEGGEN HEBT, HOE ZIET JOUW BUURT ER DAN UIT?

Die vraag heeft de gemeente Hardenberg de afgelopen maanden voorgelegd aan al 
haar inwoners. Ook aan jou dus.

Het project Bouw je eigen buurt is opgezet omdat de gemeente graag wil weten wat 
er bij inwoners leeft. Wat ze belangrijk vinden, en wat minder belangrijk is. Welke keuzes 
ze zouden maken als ze hun eigen buurt mochten inrichten. Hun directe omgeving, maar 
ook hun wijk of dorp, en de gemeente Hardenberg als geheel.

Hardenberg wil dat weten omdat er een omgevingsvisie voor 2030 in de maak is. Daarin 
beschrijft de gemeente hoe de fysieke leefomgeving er op de lange termijn uitziet. Er 
wordt met zoveel mogelijk aspecten rekening gehouden.

Over die aspecten was er de afgelopen tijd gelegenheid voor jou om mee te praten. 
Je kon een ‘bouwtekening’ maken, op papier of digitaal, van jouw omgeving in 2030. 
Althans: van de omgeving die jij in de toekomst het liefst ziet ontstaan. Je kon je 
uitspreken over zeven belangrijke thema’s. 

In dit boekje vind je de resultaten van alle ingevulde bouwtekeningen. Per thema zie je 
welke onderwerpen jij en je medeburgers het belangrijkst vinden. Voor Hardenberg-stad, 
voor de grote, middelgrote en kleine kernen, en voor gemeente Hardenberg als geheel.

 STAD  Hardenberg
 GROTE KERN  Dedemsvaart
 MIDDELGROTE KERNEN Balkbrug, Bergentheim, Gramsbergen, Slagharen
 KLEINE KERNEN  Ane, Anerveen, Brucht, Bruchterveld, Collendoorn, 
  Den Velde, Diffelen, De Krim, Heemserveen, Holthone, 
  Holtheme, Hoogenweg, Kloosterhaar, Loozen, Lutten, 
  Mariënberg, Radewijk, Rheeze, Rheezerveen, Schuinesloot, 
  Sibculo, Venebrugge

MIDDELGROTE KERNEN
0 - 11 jaar

12 - 23 jaar

24 - 35 jaar

36 - 47 jaar

48 - 59 jaar

60 - 71 jaar

72+ jaar

HARDENBERG
0 - 11 jaar

12 - 23 jaar

24 - 35 jaar

36 - 47 jaar

48 - 59 jaar

60 - 71 jaar

72+ jaar

OVERZICHT LEEFTIJDEN

KLEINE KERNEN
0 - 11 jaar

12 - 23 jaar

24 - 35 jaar

36 - 47 jaar

48 - 59 jaar

60 - 71 jaar

72+ jaar

DEDEMSVAART
0 - 11 jaar

12 - 23 jaar

24 - 35 jaar

36 - 47 jaar

48 - 59 jaar

60 - 71 jaar

72+ jaar

6%
26%
12%
7%
16%
17%
6%

16%
29%
8%
11%
8%
9%
5%

11%
11%
10%
20%
20%
13%
4%

6%
20%
12%
13%
12%
16%
5%

TOTAAL

12%
0 - 11 jaar

12% 
60 - 71 jaar

5% 
72+
 jaar

20% 
12 - 23 jaar15% 

48 - 59 jaar

10% 
24 - 35 jaar14% 

36 - 47 jaar

HARDENBERG DEDEMSVAART MIDDELGROTE KERNEN KLEINE KERNEN TOTAAL

DEELNEMERS

262 69 84 317 767

De percentages die per onderwerp beschreven staan bij de kernen kunnen geen 100% totaal-score geven. De percentages 
zijn gebaseerd op het percentage stickers die geplakt zijn, waarbij deelnemers de keuze hadden tussen 1 of 2 stickers.
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THEMA 1 > MENSEN OM MIJ HEEN4

MIDDELGROTE KERNEN
Naoberschap

Georganiseerde ontmoetingsplek

Vrijwilligerswerk

Ieder voor zich

HARDENBERG
Naoberschap

Georganiseerde ontmoetingsplek

Vrijwilligerswerk

Ieder voor zich

KLEINE KERNEN
Naoberschap

Georganiseerde ontmoetingsplek

Vrijwilligerswerk

Ieder voor zich

DEDEMSVAART
Naoberschap

Georganiseerde ontmoetingsplek

Vrijwilligerswerk

Ieder voor zich

75%
41%
38%
10%

63%
44%
48%
11%

81%
47%
41%
6%

72%
33%
41%
13%

TOTAAL

44%
Georganiseerde
ontmoetingsplek

43%
Vrijwilligerswerk

9% Ieder voor zich

73%
Noaberschap

1  MENSEN OM MIJ HEEN
Je bent niet alleen op de wereld. Als inwoner van de gemeente Hardenberg weet 
je dat maar al te goed. Hier is noaberschap belangrijk. Het leeft het meest in de 
kleinste kernen. Maar ook in Hardenberg-stad vindt het overgrote deel van de mensen 
noaberschap heel waardevol.

Noaberschap betekent voor jou dat je je bekommert om je directe omgeving. En dat 
de mensen in je omgeving naar jou omzien. Je let een beetje op elkaar en helpt elkaar 
waar nodig. Je maakt een praatje, weet wat er gaande is en leeft met elkaar mee.
Of je elkaar nou op straat tegenkomt of spreekt via de buurt-app.

Dat noaberschap mensen gelukkiger maakt, weten ze in 
deze streek al eeuwen. Je voelt je immers niet zo gauw 
eenzaam als je deel uitmaakt van een gemeenschap. 
Als je iets voor anderen kunt doen, en zij voor jou. 
Het verbindt je met andere mensen. Het geeft 
voldoening. Noaberschap is een traditie die je in ere 
wilt houden. Ook in 2030.

Sterker: noaberschap zou in 2030 wel eens belangrijker kunnen zijn dan nu. Inwoners 
krijgen immers steeds meer verantwoordelijkheden. Professionals heb je straks alleen 
nog nodig als je dingen écht niet zelf kunt – of samen met de mensen in je omgeving. 
Ook de overheid ziet dit graag zo. En zo hoor je het ook steeds vaker op school, in het 
buurthuis en van maatschappelijke instanties.

Meer zelf doen, noaberschap: je vindt het prima. Al wil je er in deze moderne tijd wel 
iets voor terug. Een beloning voor vrijwilligerswerk of belastingverlaging als je je voor 
anderen inzet, bijvoorbeeld. Op die manier wordt meedoen in de samenleving voor 
meer mensen logisch en aantrekkelijk.

Maar hoe modern het nieuwe noaberschap ook is: je houdt het meest van echt contact. 
Geen appje, maar een leuke kaart. Geen mailtje, maar elkaar zien.

Daar moet natuurlijk wel gelegenheid voor zijn – een mooie taak voor de overheid, maar 
ook voor de kerk, maatschappelijke instanties en ondernemers. Elk dorp verdient een 
plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Waar ze worden uitgenodigd om mee te 
doen. Iedereen. Jong en oud, autochtoon en allochtoon, hoog en laag opgeleid, met 
of zonder beperking. Als je elkaar kent, ben je meer bij elkaar betrokken. En hopelijk 
blijven jongeren dan ook in het dorp wonen. Zo houden we het levendig.

Wat die ontmoetingsplek is? Dat doet 
er niet echt toe. Het kan een buurthuis 
zijn. Maar ook een gebouw waarin 
bijvoorbeeld de school, de bibliotheek en 
het verenigingsleven samengaan. Of een 
winkel met een koffiehoek. Als je je maar 
welkom voelt.

Noaberschap is een 
traditie die je in ere 

wilt houden

Elke kern verdient een 
plek waar mensen 

elkaar kunnen 
ontmoeten

De percentages die per onderwerp beschreven staan bij de kernen kunnen geen 100% totaal-score geven. De percentages 
zijn gebaseerd op het percentage stickers die geplakt zijn, waarbij deelnemers de keuze hadden tussen 1 of 2 stickers.
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OPVALLENDE RESULTATEN
> Als het om mensen om je heen gaat, staat
 noaberschap bovenaan. Van de inwoners van
 Hardenberg-stad kiest 63% ervoor. In de kleine
 kernen plakt 81% van de mensen de sticker 
 noaberschap op z’n ‘bouwplaat’.
> Als tweede vind jij een georganiseerde
 ontmoetingsplek belangrijk. Deze sticker krijgt in
 de gemeente Hardenberg minder dan de helft
 van de stemmen. Het meest in de kleine kernen.
> Een procentje minder krijgt vrijwilligerswerk,
 dat daarmee als derde eindigt. De meeste
 aanhang heeft vrijwilligerswerk in Hardenberg-
 stad en Dedemsvaart.
> Je bent het minst gecharmeerd van het
 uitgangspunt ‘ieder voor zich’. De sticker
 die erbij hoort, is in elke kern het minst opgeplakt.
 In Dedemsvaart gebeurde dat het meest: 13%.
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HARDENBERG
Rust en recreatie

Evenementen

Platteland / boerenland

Winkelen

Kunst

Natuurparken

Theater

36%
41%
23%
39%
7%
43%
18%

DEDEMSVAART
Rust en recreatie

Evenementen

Platteland / boerenland

Winkelen

Kunst

Natuurparken

Theater

38%
38%
38%
39%
7%
30%
19%

MIDDELGROTE KERNEN
Rust en recreatie

Evenementen

Platteland / boerenland

Winkelen

Kunst

Natuurparken

Theater

37%
41%
45%
35%
6%
23%
19%

KLEINE KERNEN
Rust en recreatie

Evenementen

Platteland / boerenland

Winkelen

Kunst

Natuurparken

Theater

37%
44%
58%
23%
4%
21%
11%

TOTAAL

42%
Evenementen

42%
Platteland/
boerenland

32%
Winkelen

6% Kunst

37%
Rust en recreatie

30%
Natuurparken

16%
Theater

2  VRIJE TIJD
Als je in de gemeente Hardenberg woont, ben je waarschijnlijk een doener. Een 
aanpakker. Je hebt het druk en werkt hard. Daarom ben je blij met je plek op het 
platteland. De natuur is altijd dichtbij. Je vindt er rust en ruimte, maar ook cultuur en 
historie. Dat alles bij elkaar maakt Hardenberg… nou ja, gewoon Hardenberg.

Het platteland is goed zoals het is. Je wilt het zo houden, ook in 2030. Er mag niet te 
veel van worden weggesnoept door extra huizen. Eigenlijk wonen er nu, in 2018, precies 
genoeg mensen in de gemeente. Er hoeven er niet meer te komen, maar ook niet minder. 
Dat laatste baart je zorgen. De overheid moet voorkomen dat mensen vertrekken.

Als je al iets zou veranderen aan het boerenland, dan was het de zorg voor dieren. Die 
mag wel wat beter. Van megastallen en te kleine dierenverblijven hou je niet. Bedrijven 
moeten daarmee stoppen. En de gemeente zou er best strengere regels voor mogen 
maken.

Duurzaam en biologisch boeren zie je juist helemaal zitten. Je zou zelfs willen mee-
helpen op een stads- of dorpsboerderij waar je samen met buurtgenoten 
milieuvriendelijk voedsel produceert.

Als je rust zoekt, ga je de natuur in. Om te sporten, om te wandelen, of om gewoon 
even te zitten – op een stille plek, even weg van het rumoer van alledag. Je vindt die rust 
zó belangrijk, dat je niet te veel toerisme in de Hardenbergse natuur wilt zien. Net zo 
min als veel laag overkomende vliegtuigen trouwens. Je hoopt dat de gemeente dat kan 
tegenhouden.

Wat je wél wilt, is dat het schoon en goed onderhouden is. 
Daar kan de gemeente voor zorgen, dat mensen vertrekken. 
Maar eigenlijk vind je het vooral een taak voor jou en je 
medeburgers. Gooi geen afval in de natuur en pak af en toe 
de snoeischaar, is jouw motto.

Wat doe je verder in je vrije tijd? Je bezoekt een van de vele evenementen die de 
gemeente rijk is. Muziek, markten, shows, sport en theater. Het is er levendig en gezellig, 
je haalt weer eens wat contacten aan en het is leuk voor de jeugd. Bij muziek en theater 
snuif je bovendien wat cultuur op.

Je bent tevreden met het aantal evenementen. 
Het moeten er in elk geval niet minder worden. 
Maar je verwacht wel wat meer inzet van je 
inwoners Het regelwerk hoeft niet altijd op een 
organisatie neer te komen. Al blijft de hulp van 
de gemeente Hardenberg uiteraard welkom. Ook 
financieel. Om evenementen veiliger te maken. 
En toegankelijker. Als ze betaalbaar zijn, kan 
iedereen er immers naartoe.

Wat je ook graag ziet, is dat er evenementen 
komen die zich richten op een thema of 
doelgroep. Bijvoorbeeld een historisch 
evenement, een sportevenement, een activiteit 
voor kinderen, een festival, of iets kunstzinnigs.

Het platteland is 
goed zoals het is

Evenementen mogen 
niet te duur zijn voor 

mensen met een 
smalle beurs

De percentages die per onderwerp beschreven staan bij de kernen kunnen geen 100% totaal-score geven. De percentages 
zijn gebaseerd op het percentage stickers die geplakt zijn, waarbij deelnemers de keuze hadden tussen 1 of 2 stickers.
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OPVALLENDE RESULTATEN
> Over wat belangrijk is voor hun vrije tijd
 zijn inwoners van de gemeente Hardenberg
 het behoorlijk eens. In de top-3 kiezen jullie
 platteland / boerenland, evenementen, en rust 
 en recreatie. De uitkomsten liggen dicht 
 bij elkaar.
> Alleen als het over platteland / boerenland gaat,
 zijn er verschillen. Dit onderwerp scoort het 
 hoogst bij inwoners van de kleine kernen. 
 In Hardenberg-stad en Dedemsvaart eindigt 
 het een stuk lager.
> Minder belangrijk zijn kunst, theater, natuurparken
 en winkelen.

KLEINE KERNEN
Rust en recreatie

Evenementen

Platteland / boerenland

Winkelen

Kunst

Natuurparken

Theater



OPVALLENDE RESULTATEN
> In de grote kernen kiezen de meeste mensen
 voor de nabijheid van het ziekenhuis.
> Dedemsvaart verdeelt zijn prioriteiten over het
 ziekenhuis en de supermarkt. Daarna komen,
 met 38%, sport en zorg aan huis.
> In de middelgrote kernen kiest 60% van de
 mensen de supermarkt als belangrijkste
 voorziening.
> In de kleine kernen is de school het
 allerbelangrijkst.

 THEMA 3  > FYSIEKE LEEFOMGEVING8
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HARDENBERG
Ziekenhuis

School

Huisarts

Zorg aan huis

Sport

Kerk 

Supermarkt

57%
42%
17%
15%
31%
17%
41%

DEDEMSVAART
Ziekenhuis

School

Huisarts

Zorg aan huis

Sport

Kerk 

Supermarkt

39%
36%
29%
38%
38%
9%
39%

MIDDELGROTE KERNEN
Ziekenhuis

School

Huisarts

Zorg aan huis

Sport

Kerk 

Supermarkt

27%
38%
30%
27%
31%
8%
61%

KLEINE KERNEN
Ziekenhuis

School

Huisarts

Zorg aan huis

Sport

Kerk 

Supermarkt

35%
54%
22%
30%
30%
13%
28%

TOTAAL

45%
School

22%
Huisarts

25%
Zorg aan 

huis

31%
Sport

42%
Ziekenhuis

13%
Kerk

38%
Supermarkt

3  FYSIEKE LEEFOMGEVING

Je wilt binnen een 
kwartier bij een 
eerstehulppost 

kunnen zijn
De supermarkt is een 
plek waar je andere 

mensen ontmoet

Je houdt van het leven op het platteland, maar wel op een moderne manier. Er zijn nu 
eenmaal voorzieningen waar je niet buiten kunt.

Een goede basisschool voor je kinderen bijvoorbeeld, gewoon in je eigen dorp. Dan 
blijven er jonge gezinnen wonen. Dat houdt een dorp levendig. Als er iéts is waar de 
gemeente en Plaatselijk Belang zich voor moeten 
inzetten, is het wel het behoud van basisscholen. 
Die vormen het sociale cement van een dorp. Net 
als sportclubs trouwens. Om je kinderen meer tijd 
te geven voor sport, zou de basisschool best een 
continurooster mogen invoeren.

Hardenberg-stad moet z’n vmbo- en mbo-scholen 
houden. Omdat een hogere opleiding steeds 
belangrijker wordt, mag er ook een hbo komen. En omdat inwoners van de gemeente 
Hardenberg nou eenmaal doeners zijn, praktijkmensen, moet het onderwijs daar goed 
op aansluiten. Je ziet graag meer vakmensen voor de klas. Maar wel met de digitale 
middelen van nu.

Wat je evenmin kwijt wilt, is het ziekenhuis in Hardenberg-stad. Het biedt een heleboel 
mensen werk. En, minstens zo belangrijk: als het nodig is, wil je binnen een kwartier bij 
een eerstehulppost kunnen zijn. Het ziekenhuis mag wat jou betreft een breed spectrum 

van specialisten in huis hebben. En natuurlijk de nieuwste methodes en technieken 
gebruiken.

Dan is er nog de supermarkt. Daar ben je duidelijk over: die moet blijven. In de buurt, 
als je in Hardenberg-stad woont, of in de kleine kern. Een supermarkt vervult een 
basisbehoefte: levensmiddelen kopen. Maar het is ook een plek waar je andere mensen 
ontmoet. Vooral in de kleine kernen. Daarom moet de gemeente voorkomen dat de 
supermarkt vertrekt.

De supermarkt moet met z’n tijd meegaan. Je wilt 
er online kunnen winkelen. Je wilt kunnen kiezen uit 
veel producten, inclusief streekproducten. En je wilt je 
boodschappen zo nodig thuisbezorgd krijgen.

De percentages die per onderwerp beschreven staan bij de kernen kunnen geen 100% totaal-score geven. De percentages 
zijn gebaseerd op het percentage stickers die geplakt zijn, waarbij deelnemers de keuze hadden tussen 1 of 2 stickers.
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HARDENBERG
Energieneutraal

Groen

Kindvriendelijk

Prijs

Met anderen samen in een buurtje

Veiligheid

23%
40%
42%
13%
21%
60%

DEDEMSVAART
Energieneutraal

Groen

Kindvriendelijk

Prijs

Met anderen samen in een buurtje

Veiligheid

23%
42%
33%
10%
33%
61%

MIDDELGROTE KERNEN
Energieneutraal

Groen

Kindvriendelijk

Prijs

Met anderen samen in een buurtje

Veiligheid

25%
45%
33%
14%
26%
52%

KLEINE KERNEN
Energieneutraal

Groen

Kindvriendelijk

Prijs

Met anderen samen in een buurtje

Veiligheid

23%
47%
37%
12%
24%
54%

TOTAAL

44%
Groen

38%
Kindvriendelijk12%

Prijs

24%
Met anderen 

samen in 
een buurtje

23%
Energie-
neutraal

56%
Veiligheid

4  EIGEN HUIS EN BUURT

Als iedereen een beetje 
oplet, krijgen criminelen 

minder kans Veel groen in de buurt 
is mooi en gezond

Je veilig voelen vind je logisch. Pas dan voel je je geborgen en leef je echt onbezorgd. 
Dan kun je je ontwikkelen. En je kinderen ook.

Het is fijn als de mensen in de buurt elkaar in de gaten houden. Dat is een vorm van 
noaberschap. Natuurlijk wil je je privacy bewaren. Maar als iedereen een beetje oplet, 
krijgen criminelen minder kans.

Je wilt zelf bijdragen aan een veilige buurt. Door geen afval achter te laten, vreemde 
zaken te melden bij politie of gemeente (of in een buurt-app), en medebewoners aan 
te spreken op gedrag dat de veiligheid aantast. Als je wijk of dorp verloedert, voelen 
mensen zich immers al snel minder veilig.

Instanties als de gemeente kunnen ook een steentje 
bijdragen. Een goede inrichting van de omgeving 
en goede verlichting maken al veel uit. Net als 
goed onderhoud. Je denkt verder aan beter hang- 
en sluitwerk op huizen en aan camera’s en sensoren. 
En natuurlijk moet er genoeg politie op straat zijn. 
Je verwacht dat de wijkvereniging of Plaatselijk 
Belang veiligheid hoog op de agenda zet.

Je denkt bij veiligheid natuurlijk ook aan kinderen. 
Het is geweldig als er veel jonge gezinnen om je heen wonen. Maar die komen hier alleen 
naartoe, als hun kinderen onbezorgd buiten kunnen spelen. Te hard rijden is daarom uit 
den boze; wat jou betreft gaat de maximum snelheid voor autoverkeer omlaag of komen 
er woonerven. Als burgers daartoe het initiatief nemen, moet de gemeente het 
mogelijk maken.

En over kindvriendelijk gesproken: een ongelukje met een voetbal hoeft niet meteen tot 
boze reacties te leiden. Elkaar accepteren, noaberschap, maakt een buurt ook al prettiger 
voor kinderen. Ouders en onderwijzers zijn de eersten aan wie je denkt als het gaat om 
toezicht op kinderen en organisatie van activiteiten.

Kinderen hebben natuurlijk ook ruimte nodig om te spelen. Het liefst in een park of bos. 
Je vindt dat kinderen wat meer met de natuur in aanraking mogen komen, ook rond 
school. Dat is goed voor hun ontwikkeling en hun gezondheid. En natuurlijk voor die 
van jou.

Groen in je omgeving is mooi. Het ontspant, geeft rust en ruimte. En het is goed voor het 
milieu. Het zou dus best wat meer mogen. Je denkt dan bijvoorbeeld aan bermbloemen, 
daken met vetplanten, een dorpsmoestuin en een stadsboerderij. Je stelt je een 
duurzaamheidspark voor waarin een kas met zonnepanelen staat.

Je ziet het liefst dat buurtbewoners zelf voor het 
onderhoud van al het groen in hun eigen buurt 
zorgen. Het hoort bij noaberschap. De gemeente 
moet natuurlijk wel (samen met het waterschap 
of Staatsbosbeheer) het grote onderhoud aan het 
groen uitvoeren. Of grond beschikbaar stellen als 
een buurt daarom vraagt.

De percentages die per onderwerp beschreven staan bij de kernen kunnen geen 100% totaal-score geven. De percentages 
zijn gebaseerd op het percentage stickers die geplakt zijn, waarbij deelnemers de keuze hadden tussen 1 of 2 stickers.
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OPVALLENDE RESULTATEN
> Als het om je eigen huis en buurt gaat, vind je
 veiligheid, groen en een kindvriendelijk klimaat
 het belangrijkst. Daar zijn de inwoners van de
 gemeente Hardenberg het allemaal wel 
 over eens.



THEMA 5 > WERK12

Dat je op het platteland woont, wil niet zeggen dat je ouderwets bent. Integendeel. Je 
wilt graag mee met de moderne tijd. Je staat open voor nieuwe technieken. Ze zorgen 
voor een betere toekomst. Zo kun je via sociale media meer contact onderhouden met 
de mensen die voor jou belangrijk zijn.

Maar je vertaalt vernieuwing, innovatie, vooral in ruimte voor ondernemen. Bedrijven 
die weten dat hen hier een goede toekomst wacht, komen graag naar de gemeente 
Hardenberg. En dat biedt de inwoners weer een grotere kans op fijn werk.

Innovatie is heel duidelijk een taak voor de gemeente. Zij moet duidelijke ideeën 
over de toekomst hebben. Plaatselijk Belang kan daarover meedenken. De gemeente 

moet vervolgens zorgen voor een helder imago dat 
innovatieve bedrijven aantrekt. Ze moet voorkomen 
dat bedrijven afhaken door onnodige regels. Waarom 
zou je bijvoorbeeld een zzp’er verbieden om een 
schuur te verbouwen tot werkplek? Een gemeente 
die ondernemen aantrekkelijk maakt, trekt veel jeugd. 
En dat heeft Hardenberg nodig. De gemeente moet 
toekomstbestendig zijn.

De gemeente moet ook zorgen voor een goede infrastructuur – voor auto’s, data en 
energie. Je ziet het liefst dat ondernemers uit de gemeente Hardenberg voorrang 
krijgen. Maar je kunt je voorstellen dat de gemeente een belangrijk innovatief bedrijf 
binnenhaalt door het grond te schenken. Als Hardenberg er tenminste mee op de kaart 
komt als vernieuwende gemeente.

Je denkt graag in mogelijkheden. Experimenten ga 
je niet uit de weg. Je vindt samenwerken een goed 
idee – of het nou is met andere ondernemers, met 
studenten van het beroepsonderwijs of met inwoners. 
Zij kunnen bijvoorbeeld ideeën uitwisselen in een 
innovatiecafé. Of elkaar treffen in een flexkantoor.

HARDENBERG
Innovatie

Zzp’ers

Werken buiten de gemeente

Werken bij een bedrijf

Thuiswerken

Leven lang leren

Ruimte voor ondernemen

32%
14%
12%
34%
22%
25%
43%

DEDEMSVAART
Innovatie

Zzp-ers

Werken buiten de gemeente

Werken bij een bedrijf

Thuiswerken

Leven lang leren

Ruimte voor ondernemen

48%
9%
9%
35%
10%
20%
58%

MIDDELGROTE KERNEN
Innovatie

Zzp’ers

Werken buiten de gemeente

Werken bij een bedrijf

Thuiswerken

Leven lang leren

Ruimte voor ondernemen

36%
18%
18%
23%
16%
23%
46%

KLEINE KERNEN
Innovatie

Zzp’ers

Werken buiten de gemeente

Werken bij een bedrijf

Thuiswerken

Leven lang leren

Ruimte voor ondernemen

35%
20%
8%
31%
20%
15%
48%

Een gemeente 
die ondernemen 

aantrekkelijk maakt, 
trekt veel jeugd

Je denkt graag 
in mogelijkheden

TOTAAL

16%
Zzp’ers

36%
Innovatie

47%
Ruimte voor 
ondernemen

10%
Werken buiten de 

gemeente
21%

Leven lang 
leren

31%
Werken bij 
een bedrijf19%

Thuis
werken

5  WERK

De percentages die per onderwerp beschreven staan bij de kernen kunnen geen 100% totaal-score geven. De percentages 
zijn gebaseerd op het percentage stickers die geplakt zijn, waarbij deelnemers de keuze hadden tussen 1 of 2 stickers.
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OPVALLENDE RESULTATEN
> In alle kernen vinden mensen ruimte voor
 ondernemen de belangrijkste voorwaarde 
 voor werk.
> Ook het onderwerp innovatie gooit bij iedereen
 hoge ogen.
> Over andere onderwerpen die met werk te
 maken hebben, verschillen de meningen per
 kern. Maar dat zijn de minst belangrijke zaken;
 ze scoren minder dan 20%.



14 THEMA 6 > HOE VERPLAATS IK MIJ

OPVALLENDE RESULTATEN
> Jij vindt de fiets belangrijk: de meeste inwoners
 van Hardenberg zetten hem op nummer 1. Alleen
 de inwoners van de middelgrote kernen vinden
 het openbaar vervoer nog wezenlijker. 
> De auto blijft belangrijk, al speelt hij een kleinere
 rol voor stedelingen.
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Als je van A naar B wilt, ga je op de fiets. Zeker als je in de stad woont. 
Fietsen is goedkoop en gezond.

Je fietst om boodschappen te doen, op je werk te komen of naar school te gaan. En als 
ontspanning natuurlijk, om te genieten van de streek waarin je woont. Je vindt goede 
fietspaden belangrijk. Dat wil zeggen: veilig, netjes onderhouden en goed verlicht. 
Elektrische fietsen en rolstoelfietsen moeten er ook probleemloos op kunnen.

De fietspaden buiten de stad moeten natuurlijk net zo goed op orde zijn. De dorpen 
moeten logisch met elkaar worden verbonden. Misschien is het zelfs mogelijk om 
‘fietssnelwegen’ aan te leggen. Met wat kunst in de berm en hier en daar een gratis 
laadpunt voor e-bikes worden ze extra aantrekkelijk. In de dorpen zelf zie je graag een 
paar fietsen staan die iedereen gratis kan gebruiken.

Als de fiets geen uitkomst biedt, kies je ook graag
voor het openbaar vervoer. Zeker als je naar de 
middelbare school gaat of werk hebt dat verder 
weg ligt. Maar natuurlijk ook als je gaat winkelen 
of naar het ziekenhuis moet. Het openbaar vervoer 
is een milieuvriendelijk alternatief voor de auto. 
Ook toeristen maken er graag gebruik van.

Eigenlijk moeten alle wijken en dorpen betaalbaar openbaar vervoer hebben. Dat hoeft 
niet vaak te zijn; als het er maar is. Ook ’s avonds en in het weekeinde wil je immers op 
treinstation Hardenberg kunnen komen. Met een buurtbus of belbus zou je al tevreden 
zijn. Vanuit treinstation Hardenberg wil je gemakkelijk naar andere regio’s en naar het 
buitenland kunnen reizen. 

Zelf kun je weinig bijdragen aan fietsvoorzieningen en openbaar vervoer. Dat is vooral 
een taak van overheid en bedrijven. Maar komt er een buurtbus, dan wil je je daar best 
aanmelden als vrijwilliger. Voor moderne vormen van vervoer sta je ook open. Autodelen 
bijvoorbeeld, of zelfsturende auto’s.

Meedenken wil je ook. Zo snap je heus dat 
openbaar vervoer rendabel moet zijn. En dat het 
daarom slimmer moet. Je kunt je voorstellen dat 
een busje dat kinderen naar de opvang brengt, 
op de terugweg toeristen vervoert.
 

HARDENBERG
Fietsen

Openbaar vervoer

Autoverkeer

Digitaal

Wandelen

61%
55%
29%
23%
29%

DEDEMSVAART
Fietsen

Openbaar vervoer

Autoverkeer

Digitaal

Wandelen

68%
49%
39%
20%
20%

MIDDELGROTE KERNEN
Fietsen

Openbaar vervoer

Autoverkeer

Digitaal

Wandelen

43%
69%
37%
27%
23%

KLEINE KERNEN
Fietsen

Openbaar vervoer

Autoverkeer

Digitaal

Wandelen

50%
46%
44%
33%
24%

Je vindt goede fietspaden 
belangrijk: veilig, netjes 
onderhouden en goed 

verlicht

TOTAAL

25%
Wandelen

54%
Fietsen

52%
Openbaar

vervoer

28%
Digitaal

38%
Autoverkeer

6  HOE VERPLAATS IK MIJ

Eigenlijk moeten alle 
wijken en kernen 

betaalbaar openbaar 
vervoer hebben

De percentages die per onderwerp beschreven staan bij de kernen kunnen geen 100% totaal-score geven. De percentages 
zijn gebaseerd op het percentage stickers die geplakt zijn, waarbij deelnemers de keuze hadden tussen 1 of 2 stickers.
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HARDENBERG
Kernenergie

Energie thuis opwekken

Energie lokaal opwekken

Energie van ver weg o.a. gas

Energie uit wind, zon en aarde

5%
60%
26%
9%
74%

DEDEMSVAART
Kernenergie

Energie thuis opwekken

Energie lokaal opwekken

Energie van ver weg o.a. gas

Energie uit wind, zon en aarde

1%
54%
33%
4%
74%

MIDDELGROTE KERNEN
Kernenergie

Energie thuis opwekken

Energie lokaal opwekken

Energie van ver weg o.a. gas

Energie uit wind, zon en aarde

2%
54%
33%
7%
74%

KLEINE KERNEN
Kernenergie

Energie thuis opwekken

Energie lokaal opwekken

Energie van ver weg o.a. gas

Energie uit wind, zon en aarde

1%
62%
40%
10%
66%

TOTAAL

34%
Energie 

lokaal opwekken

61%
Energie

thuis opwekken

9%
Energie van 

ver weg

2%Kernernergie

69%
Energie uit wind,

zon en aarde

7  ENERGIE
Dat het anders moet met ons energieverbruik, is je wel duidelijk. En snel ook, want de 
planeet raakt uitgeput. Maar hoe?

Je gebruikt in de nabije toekomst graag 
milieuvriendelijke energiebronnen. Geen olie, geen 
aardgas. Wel wind, zon, water, biogas: wat er ook 
maar mogelijk is. Maar dan wel via uitgebalanceerd 
beleid. Want het platteland waar je zo van houdt, mag 
er niet door worden aangetast. Tegen windmolens 
en weilanden vol zonnepanelen in je eigen omgeving 
zeg je daarom volmondig ‘nee’.

Gebruik eerst wat we al hebben; de daken van huizen bijvoorbeeld. Of bouw een 
waterkrachtcentrale of windturbine. Isoleer gebouwen, gebruik zuinige verlichting, ruim 
asbest op: allemaal stappen die bijdragen aan een schoner milieu. Net als minder vlees 
eten en lokale producten kopen. Nog een idee: plant een bos aan – we vergeten vaak 
de kracht van de natuur.

Je denkt nog verder vooruit. Versleten windmolens en zonnepanelen leveren afval op. 
Je vindt dat de overheid daar nu al rekening mee moet houden. Je wilt toekomstige 
generaties niet met een nieuw probleem opzadelen.

Nieuwe energie opwekken doe je graag zelf of in een 
collectief met inwoners. Commerciële monopolisten 
vertrouw je niet. Daarom houd je ook de verspreiding 
van energie liever in eigen hand. Je rekent erop dat 
de overheid jullie – waar nodig – helpt. Met heldere 
regels bijvoorbeeld, maar bij grote investeringen 
ook met geld. De overheid moet het gebruik van 
duurzame energie stimuleren. En er op toezien dat 
energie voor iedereen toegankelijk blijft.

Je gaat er trouwens vanuit dat ook andere partijen beseffen dat nu snel actie nodig 
is. Woningbouwcoöperaties bijvoorbeeld. Zij kunnen huurhuizen beter isoleren en van 
duurzame energie voorzien.

Tegen windmolens 
en weilanden vol 

zonnepanelen in je 
eigen omgeving zeg je 

volmondig ‘nee’

Je houdt de opwekking 
en verspreiding van 
energie het liefst in 

eigen hand

De percentages die per onderwerp beschreven staan bij de kernen kunnen geen 100% totaal-score geven. De percentages 
zijn gebaseerd op het percentage stickers die geplakt zijn, waarbij deelnemers de keuze hadden tussen 1 of 2 stickers.



17ENERGIE > THEMA 7

OPVALLENDE RESULTATEN
> Als het om energie gaat, kies je voor wind, zon,
 water en biogas. En die wek je het liefst zelf op,
 in je eigen huis.
> Je bent tegen kernenergie en energie die van ver
 weg komt: minder dan 10% van de inwoners 
 kiest hiervoor.



18 SAMENVATTING

Is noaberschap ouderwets? Jij vindt van niet. Je woont niet voor niets op het platteland. 
En in deze streek, waar de mensen al eeuwen weten dat je met noaberschap verder 
komt. Het verbindt je met je omgeving – in jouw geval de gemeente Hardenberg – en 
houdt je betrokken bij wat er om je heen gebeurt. Een beetje naar elkaar omkijken 
vind jij heel gewoon. Zeker in een tijd waarin het steeds meer ‘ieder voor zich’ lijkt te 
worden, probeer jij de traditie van noaberschap heel bewust in ere te houden.

In feite draait jouw visie op de toekomst helemaal om verbondenheid. 

Je hebt je wensen uitgesproken tijdens het project Bouw je eigen buurt. 
De gemeente Hardenberg vroeg je de voorbije maanden om je licht te laten schijnen 
over de toekomst van jouw leefomgeving. Met jouw wensen wordt veel rekening 
gehouden in de omgevingsvisie voor 2030 die de gemeente in de maak heeft.

Je hebt duidelijk laten weten wat je bedoelt met verbondenheid. Je beschouwt jouw 
omgeving eigenlijk als een huis. De basis zijn zaken waar je niet buiten kunt. Scholen, 
het ziekenhuis, de natuur, energie, ruimte voor ondernemen, en natuurlijk naoberschap. 
Op de basis staan twee pilaren: eentje die zorgt voor goede bereikbaarheid en eentje 
die zorgt voor een sterke economie. Alles bij elkaar is dit een stevige ondergrond voor 
het beschermende dak. Dat dak bestaat uit energieke en sociaal verbonden kernen.

Om dit Hardenbergse huis een veilig thuis te laten zijn, heb je duidelijke wensen op 
vier belangrijke gebieden.

VERBONDEN VOELEN MET ELKAAR 

Noaberschap is misschien een traditioneel begrip, maar het wordt weer heel belangrijk. 
We gaan immers van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij.
De overheid wil dat we meer zelf doen. Professionals heb je straks alleen nog nodig 
als je dingen écht niet zelf kunt – of samen met de mensen in je omgeving.

Je vindt het prima, want noaberschap zit je in het bloed. Maar als mens van deze tijd 
vind je dat er wel iets tegenover mag staan als je je vrijwillig inzet voor anderen. 
Een vergoeding. Of belastingverlaging. Op die manier wordt meedoen in de 
samenleving voor meer mensen logisch en aantrekkelijk.

Je verwacht wel dat je de kans krijgt om deze nieuwe vorm van noaberschap in de praktijk 
te brengen. In elke wijk en in elke kern moet een plek zijn waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten. Al is het de supermarkt maar – die is onmisbaar.

Prettige bijkomstigheid van noaberschap: het maakt de gemeente Hardenberg 
aantrekkelijk voor jonge mensen. En dat is nodig.

DIGITALE VERBONDENHEID

Je houdt van het kleinsteedse en dorpse karakter van de gemeente Hardenberg, 
maar de wereld is natuurlijk groter. En daar maak je ook deel van uit. Je wilt die wereld 
dus binnen handbereik hebben. Digitaal, wel te verstaan.

Natuurlijk gaat het dan allereerst om goede verbindingen voor telefonie en internet. 
Je kunt niet meer zonder. Noaberschap, naar elkaar omkijken, doe je in 2030 veel via 
apps en sociale media.

Bedrijven kunnen al helemaal niet zonder. Als Hardenberg een aantrekkelijk 
ondernemersklimaat wil, moeten de digitale voorzieningen simpelweg in orde zijn. 
Je ziet steeds meer zzp’ers verschijnen die vanuit huis werken. Het beroepsonderwijs 
gebruikt allerlei nieuwe technieken. Bovendien wil je innovatieve bedrijven naar 
Hardenberg trekken. Die komen pas als ze weten dat de digitale infrastructuur 
hier op orde is.

BEREIKBAARHEID ZONDER AUTO

De auto blijft belangrijk, maar het liefst ga je van A naar B op de fiets. Dat is 
goedkoop en gezond. En op z’n tijd ontspannend. Je kiest daarom voor veilige, netjes 
onderhouden en goed verlichte fietspaden. Ze verbinden de kernen van de gemeente 
Hardenberg op een logische manier. Je kunt je zelfs voorstellen dat er ‘fietssnelwegen’ 
komen en dat er in de kernen wat fietsen staan die iedereen gratis kan gebruiken.

SOCIAAL DIGITAAL MOBIEL GROEN

      SAMENVATTING
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Als de fiets geen uitkomst biedt, kies je voor het openbaar vervoer. Daarom moeten alle 
wijken en kernen betaalbaar openbaar vervoer hebben. Al is het maar een buurtbus of 
belbus. Je wilt in elk geval altijd op treinstation Hardenberg kunnen komen. Als er in 2030 
zoiets bestaat als autodelen of zelfsturende auto’s, maak je daar ook graag gebruik van.

ZORG VOOR DE NATUUR

Je gebruikt in de nabije toekomst milieuvriendelijke 
energiebronnen. Maar dan wel via uitgebalanceerd 
beleid. Het platteland waar je zo van houdt, mag er 
niet door worden aangetast. Tegen windmolens en 
weilanden vol zonnepanelen in je mooie omgeving zeg 
je daarom volmondig ‘nee’. Liever wek je thuis energie 
op, eventueel in een collectief met andere burgers. 
De overheid moet dat stimuleren en zorgen voor helder 
beleid. Dat geldt trouwens ook voor dierenwelzijn. 
Je vindt de natuur belangrijk. Je wilt best zelf een 
handje toesteken bij het onderhouden ervan.



RED ZONE20

De gemeente Hardenberg weet graag wat je wilt, maar ook wat 
je per se niét wilt. Daar moet ze immers net zo goed rekening 
mee houden. Daarom is een zogeheten red zone ingericht. 

Overtuigend op nummer 1 in die red zone is een alternatieve 
vorm van energie geëindigd: kernenergie. Je weet dat fossiele 
brandstoffen opraken en dat het anders moet. Maar kernenergie 
gaat je duidelijk een stap te ver.

Op nummer 2 zette je ‘ieder voor zich’. Eigenlijk heel logisch in 
een streek waarin de mensen noaberschap hoog in het vaandel 
dragen.

De nummers 3, 4 en 5 ontlopen elkaar niet veel. Wat sommige 
mensen betreft gaat het licht op rood voor ‘energie van ver weg 
(zoals aardgas)’, voor anderen is dat ‘energie uit wind, zon en 
aarde’. Er is ook een groep inwoners die ‘een leven lang leren’ 
niet ziet zitten.

Maakt het iets uit of je in Hardenberg-stad woont, in 
Dedemsvaart, in een middelgrote kern of in een kleine kern?
Nee. Althans: niet voor de nummers 1 en 2 in de red zone.

Alle inwoners zetten energie van ver weg ergens in de onderste 
regionen. Die boodschap is dus ook duidelijk: niet doen. 

Verder lopen de meningen uiteen, al is het niet dramatisch. 
Hardenberg, Dedemsvaart en de kleine kernen hebben geen 
behoefte aan kunst. Dedemsvaart en de middelgrote kernen 
zetten een streep door ‘digitaal’. De middelgrote en kleine 
kernen zien geen heil in windenergie, zonne-energie en energie 
van biologische herkomst. En Hardenberg-stad is de enige die 
‘leven lang leren’ wegstreept.

 RED ZONE



Nu jij je mening hebt mogen geven, wil je natuurlijk ook weten wat daarmee gebeurt.

De uitkomsten van het project Bouw je eigen buurt zijn belangrijk voor de 
omgevingsvisie die de gemeente Hardenberg maakt met het oog op de toekomst, 
2030 om precies te zijn.

Omdat ze het beste scenario voor de toekomst grondig wil onderzoeken, kijkt de 
gemeente ook naar andere zaken. De omgevingsvisie 2030 put uit drie bronnen.

>  Het Hardenbergse karakter en belangrijke Hardenbergse ontwikkelingen op de 
 lange termijn
>  Het project Bouw je eigen buurt (jouw wensen)
>  Het lopende en al te voorspellen beleid per thema

Al die informatie wordt gebundeld, en ook jij kunt hier weer over meepraten. De 
omgevingsvisie 2030 laat straks zien welke keuzes wij als gemeente kunnen maken, 
tegen welke opgaven en dilemma’s we aanlopen, welke scenario’s daar het best bij 
passen en wie wat moet gaan doen.

Uiteindelijk is het aan onze 
volksvertegenwoordigers om knopen door te
hakken. Maar wel met zoveel mogelijk kennis 
van wat er speelt en van wat jij wilt.

EN NU? 21

 EN NU?

Nu jij je mening hebt 
mogen geven, wil je 
natuurlijk ook weten 

wat daarmee gebeurt



ALS WIJ HET VOOR HET ZEGGEN HEBBEN, 
DAN BOUWEN WE SAMEN VERDER AAN 
DE TOEKOMST VAN ONZE GEMEENTE.

Peter Snijders, burgemeester - Douwe Prinsse, wethouder - Jannes Janssen, wethouder - René de Vent, wethouder

Wil je meer informatie over Bouw je eigen buurt of verder met ons bouwen aan 
de toekomst van de gemeente Hardenberg, neem dan contact met ons op via 
www.bouwjeeigenbuurt.nl of bouwjeeigenbuurt@hardenberg.nl

COLOFON
De opbrengst van Bouw je eigen buurt is tot stand gekomen met medewerking van 
heel veel inwoners tijdens gesprekken op de vele Bouw je eigen Buurt-avonden, op 
straat en dankzij inwoners die online hun visie op de toekomst hebben gegeven. Al 
deze gesprekken zijn tot stand gekomen én begeleid door mensen en verenigingen die 
het van belang vinden dat we samen richting geven aan de toekomst. We willen jullie 
daarvoor ontzettend bedanken!
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ILLUSTRATIES Denkschets.nl

GRAFIEKEN Studenten Saxion i.s.m. gemeente Hardenberg
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die bij de afbeeldingen is vermeld. Gebruik van deze grafieken en illustraties is alleen 
toegestaan met vooraf gekregen toestemming.


