
 
 

Bijlage : Aandachtspunten per kern  

De kracht van de enige lokale partij in de gemeente Hardenberg is de 

betrokkenheid van onze leden. Onze leden komen uit veel verschillende kernen 

die onze gemeente rijk is. Wij staan voor een leefbare omgeving waar men met 

veel plezier kan wonen, werken en recreëren en dat voor iedere kern. Iedere 

kern telt en daarom hebben wij in de bijlage van ons verkiezingsprogramma 

aandachtspunten opgenomen waar wij graag samen met iedere afzonderlijke 

kern voor willen strijden.  U moet deze bijlage zien als een  to-do lijst van 

OpKoers.nu, die continu in verandering is. Er zullen aandachtpunten opgelost 

worden en er zullen nieuwe aandachtspunten bijkomen. Mocht u nou 

aandachtspunten missen die actueel zijn in uw kern, dan moet u contact met 

ons opnemen. Dit kan via de website, mail, facebook of telefonisch. 

Aandachtspunten voor Ane 

 OpKoers.nu heeft aandacht voor de verkeersveiligheid rond Ane, zoals de 
Dedemsvaartseweg. 

 

Aandachtspunten voor Balkbrug 

 Aandacht voor nieuwbouw scholen Balkbrug. 

 OpKoers.nu steunt  Dorpsvisie Balkbrug 2025 van harte. 

 Verkeersveiligheid in en rond Balkbrug. 

 

Aandachtspunten voor Bergentheim 

 OpKoers.nu is tegen grote windmolens in de omgeving van Bergentheim. 

 Wij ondersteunen natuurlijk wel alternatieven met een breed draagvlak onder de 
inwoners. 

 OpKoers.nu ziet graag dat Bergentheim weer haar station terugkrijgt. 

 Onze steun voor voldoende woningbouw in Bergentheim, Waarbij er voldoende ruimte is 
voor huur- en starterswoningen. 

 Aandacht voor onderhoud wegen in Bergentheim en omgeving. 

 Aandacht voor het realiseren van een uitdagende plek voor jongeren. In overleg met PB. 

 

Aandachtspunten voor Bruchterveld 



 
 

 Onze aandacht voor woningbouw en met name betaalbare starterswoningen in 
Bruchterveld.   

 

 

Aandachtspunten voor Collendoorn 

 Verwijderen/ aanpassen drempels Eugenboersdijk (Bij Kruising N34, Collendoorn). 

Deze zijn gevaarlijk voor alle weggebruikers, met name fietsers en wandelaars. 

 Aanpassen van diverse gevaarlijke en ongeluksgevoelige voorrangssituaties van 

kruisingen in Collendoorn. 

 Aandacht voor de verkeersveiligheid  van de wegen in en rond Collendoorn. 

 

 

Aandachtspunten voor Dedemsvaart 

 Heropenen politiesteunpunt  in Dedemsvaart. 

 Veiliger opzetten van honden uitlaatstroken. 

 Meer hondenlosloopgebieden creëren  in Dedemsvaart en omgeving. 

 Verkeerssluizen zoals die bij de Hoofdvaart (bij het oude gemeentehuis en burgemeester 
woning) richting Wisseling verwijderen, deze zijn levensgevaarlijk voor fietsers. 

 Aanpassen voorrangssituatie Hoofvaart/Sportlaan, Moerheimstraat/ Nieuwe Wijk en 
Moerheimstraat/Mien Ruyslaan, deze kruisingen zijn onduidelijk, veroorzaken veel 
oponthoud, zijn gevaarlijk en zijn een ergernis van veel verkeersdeelnemers. 

 Meer snelheidscontroles op diverse locaties in Dedemsvaart t.b.v. verkeersveiligheid. 

 Aandacht voor de parkeerproblematiek op de Markt. 

 OpKoers.nu vindt het erg spijtig dat de plannen voor de N377 door de provincie in de 
prullenbak zijn gegooid. OpKoers.nu zal altijd strijden voor een goede en veilige N377 en 
zal hier altijd aandacht voor vragen bij de gemeente en provincie.  

 

Aandachtspunten voor De Krim 

 Onze volledige steun voor plan MFA (Multi Functionele Accommodatie). 

 Gemeente moet financieel gat dichten voor plan MFA. 

 Beter mobiel/data bereik De Krim en omgeving. 

 



 
 

Aandachtspunten voor Gramsbergen 

 Heropenen politiesteunpunt  in Gramsbergen. 

 Aandacht voor betaalbare starters- en seniorenwoningen in Gramsbergen.  

 Overleg met alle partijen om een goede planning en invulling te geven aan de gymzaal, 
zodat hier iedereen naar tevredenheid gebruik van kan maken. 

 

Aandachtspunten voor Hardenberg 

 Gedegen onderzoek hoe betaald parkeren vervangen kan worden door gratis parkeren. 

 Om overlast van hangjongeren bij het parkeerterrein “Centrum theater” tegen te gaan, 

samen met buurtbewoners en de jongeren kijken naar oplossingen. 

 Sfeervol maken van het marktplein d.m.v. terrasjes en attracties. 

 Realiseren van aanlegplaatsen voor kleine pleziervaart. 

 Realiseren van een zandstrand aan de Vecht.  

 Herinvulling supermarkt A. Schweitzerplein in Baalder.  

 

Aandachtspunten voor Heemse 

 Kruising Hessenweg/Haardijk moet veranderd worden. Deze kruising is niet 

verkeersveilig.  

 Aandacht voor behoud van het natuurgebied de Rheezermaten. 

 Meer hondenlosloopgebieden creëren in samenspraak met PB Heemse. 

 

Aandachtspunten voor Rheezerveen/Heemserveen 

 Kritisch volgen van de problemen rond het glasvezelnetwerk. 

 Betere verkeersveiligheid rond het AZC. 

 Aandacht voor de nieuwe inrichting Ommerweg. 

 

 

 

Aandachtspunten voor Hoogenweg 



 
 

 

Aandachtspunten voor Kloosterhaar 

 Beter mobiel/data bereik Kloosterhaar en omgeving. 

 OpKoers.nu is tegen grote windmolens in de omgeving van Kloosterhaar. 

 Wij ondersteunen natuurlijk wel alternatieven met een breed draagvlak onder de 
inwoners. 

 

Aandachtspunten voor Lutten 

 Onze steun voor  “Lutten bouwt” en haar doelstelling voor betaalbare woningen  
jongeren en toekomstbestendige woningen ouderen. 

 OpKoers.nu heeft aandacht voor de verkeersveiligheid van de Dedemsvaartseweg. 

 OpKoers.nu steunt dorpsvisie Duurzaam Lutten/Oud-Lutten/ Keiendorp. 

 

Aandachtspunten voor Mariënberg 

 Mariënberg moet snel in samenspraak met PB een nieuw verlichtingsplan krijgen.  

 

Aandachtspunten voor Schuinesloot 

 

Aandachtspunten voor Sibculo 

 Beter mobiel/data bereik Sibculo en omgeving. 

 Aandacht voor woningbouw en betaalbare starterswoningen. 

 

Aandachtspunten voor Slagharen 

 Beter mobiel/data bereik Slagharen en omgeving. 

 Aanpak verpauperde leegstaande panden.  

 Onderhoud van diverse wegen Slagharen en omgeving. 

 Steun voor plannen woningbouw braakliggend stuk Dr. Willemslaan. 

 


