Woensdag 24 januari 2007

Havenweg moet voorlopig open blijven

Bouwen op de Markt mag doorgaan
HARDENBERG - De gemeente Hardenberg mag van de rechter in Zwolle verder gaan met het bouwen van winkels en woningen op de Markt in Hardenberg. En als ‘gebaar’ naar klagende winkeliers,
die gebrek aan bezoekers en dus minder omzet vrezen, wordt de Havenweg voorlopig niet afgesloten.
Het verzoek van middenstandvereniging VCH om de bouw stil te leggen is door de rechter niet gehonoreerd. Dit schrijft de gemeente in een persbericht, dat ook op de gemeentelijke website is te lezen.
“Volksverlakkerij”, noemt de VCH het persbericht. “Wij hebben helemaal niet gevraagd de bouw stil
te leggen. Wij hebben gevraagd de Markt en de Havenweg open te houden totdat de parkeergarage
op de Gedempte Haven klaar is.” Het eerste deel van het verzoek is door de rechter niet gehonoreerd,
het tweede deel wel. En omdat de gemeente fout zat moet ze de proceskosten betalen.

Volgens de rechter moeten burgers
zes weken tijd hebben hierop te
reageren, zodat het besluit pas 28 februari in werking kan treden. Dit tot
grote schrik van bouwontwikkelaar
Multi Vastgoed, die uitrekende dat
dit uitstel de onderneming 80.000
euro gaat kosten. Ook voor de
nieuwe winkeliers kan het volgens
Multi Vastgoed problemen opleveren omdat hun winkels in 2008
eerst na het zomerseizoen geopend
kunnen worden, wat minder omzet
betekent. De rechtbank was niet gevoelig voor dit argument. Omdat de
gemeente gedeeltelijk fout zat (wat
in het gemeentelijk persbericht niet
werd genoemd) moet ze de proceskosten betalen en de kosten die de
VCH heeft gemaakt.

Niet alleen de middenstanders hadden bezwaar tegen de (te vroege)
afsluiting van de Havenweg, ook
de politiek heeft zich met de zaak
bemoeit. Zo heeft de VVD vorige
week tijdens de raadsvergadering
schriftelijk aan B&W gevraagd
de Havenweg voorlopig niet af te
sluiten. Door de geplande afsluiting
van de Havenweg op een eerder

tijdstip dan was afgesproken komt
het verkeer dat van de westkant naar
het centrum rijdt in een heel ingewikkelde route terecht, meent de
VVD. Dat leidt volgens de liberalen
tot problemen met bevoorrading
en zorgt voor minder winkelend
publiek. Of de rechter dat ook
vond is nog niet bekend, omdat
de motivering van zijn besluit nog

Brandweer redt
varkens

Bloemetje voor deelnemers enquête

moet komen. Wel kon hij alvast
zeggen dat om juridische redenen
de Havenweg voorlopig niet mag
worden afgesloten: de gemeente
heeft namelijk veel te laat een
verkeersbesluit genomen. Vorige
week woensdag is het besluit om
de wegen te sluiten gepubliceerd,
met de opmerking dat het besluit
een dag later in werking zou treden.

OUD-BERGENTHEIM - Een
brandweerploeg uit Bergentheim
heeft dinsdag 16 januari tientallen
varkens gered. De dieren waren
door roosters gezakt en in de gierkelder beland. De mest, die bijna
anderhalve meter hoog stond, moest
eerst worden weggepompt, voordat
er geborgen kon worden. Van de 59
dieren wisten de brandweerlieden
er, na een anderhalf uur durende
reddingsoperatie, 44 levend uit de
gierkelder te redden.

Greijdanus College wil
nieuwbouw
HARDENBERG - Als het Alfa
College deze zomer verhuist naar
het nieuwe OLC aan de Parkweg
in Hardenberg, komt het huidige
schoolgebouw aan de Marslaan
niet leeg te staan. Het gaat namelijk
tijdelijk onderdak bieden aan het
Greijdanus College. Deze school
voor voortgezet onderwijs gaat
(deels) nieuw bouwen op de huidige
plek aan de Burgemeester Schuitestraat. Overigens is de school op
zoek naar nog meer vervangende
ruimte, omdat niet alle leerlingen
een plek kunnen krijgen in de exAlfa gebouwen.

Hennepkwekerij
ontmanteld
BERGENTHEIM - In een pand
aan de Sportlaan in Bergentheim
zijn woensdagochtend drie hennepkwekerijen ontmanteld. In de
drie kwekerijen stonden samen
zo’n 650 planten opgesteld. De
stroom werd, zoals gebruikelijk,
buiten de meter om geleid. Zowel
de planten als de kweekapparatuur
zijn vernietigd. Tegen de eigenaars
is proces-verbaal opgemaakt.

Hardenberg is 1 januari aan

een ramp ontsnapt. En daar
moet niet te lichtvaardig
over worden gedacht. Dus
geen lullige stukjes in kranten over nut en noodzaak
van de inzet van ambtenaren
tijdens de jaarwisseling,
maar enkele vetleren medailles uitdelen. Weliswaar
is het aantal meldingen van
vernielingen toegenomen,
en ook is het schadebedrag ongeveer gelijk aan voorgaande jaren,
maar wat als de drie gemeentearbeiders niet op pad waren geweest in
de Oudejaarsnacht? Wat, om maar
een voorbeeld te noemen, had er
niet allemaal kunnen gebeuren als
het drietal niet de putdeksels had
teruggeplaatst die door opgeschoten
jongeren waren verwijderd? Goed,
er kan geen waterdicht bewijs worden geleverd dat de inzet van de drie
medewerkers tot minder schade en
minder ongelukken heeft geleid,
maar het gevoel overheerst dat hun
aanwezigheid heeft gewerkt. En
dus doen we het nog een keer, zegt
de gemeente. Kijk, dat is zoals het
hoort: beleid maken op basis van
gevoelens. Toch zou ik nog graag
een stapje verder willen gaan. Kunnen we in het vervolg niet alleen op
gevoelens afgaan, maar misschien
ook waarzeggers, kaartlezers, piskijkers en glaasjesdraaiers inschakelen? Dan hebben we tenminste
een stevige basis om gemeentelijk
beleid vast te stellen.

Grotere zandput
COLLENDOORN - De zandwinput
van de firma Roelofs aan de Luggersweg in Collendoorn is vrijwel
uitgeput. Het bedrijf wil daarom de
locatie uitbreiden in noordwestelijke richting ter grootte van zo’n vier
hectare. De bestemming agrarische
doelen moet nog wel veranderd
worden in zandwinning, maar daar
wil de gemeente Hardenberg wel
aan meewerken.

Excursie Collendoorn
HARDENBERG - IVN Hardenberg
houdt zondag 28 januari een excursie over de voormalige vuilstort in
Collendoorn en door het bijbehorende bos. Het thema is Collendoorn in de winter. Deze excursie
wordt geleid door IVN-gids Wiebe
Tolman. De start is om 14.00 uur op
de parkeerplaats aan de Kerkdijk in
Collendoorn. De excursie duurt tot
ongeveer 16.00 uur. Voor leden van
het IVN en Landschap Overijssel is
de excursie gratis, anderen betalen
een kleine vergoeding.

Gevoelens

Start campagne CU
Onder toeziend oog van de koningin en enkele raadsleden kregen tien inwoners van de gemeente Hardenberg
een bedankje voor het invullen van een enquête .
© Roel Gritter
HARDENBERG - De gemeente Hardenberg heeft
vorige week dinsdag tien inwoners een bedankje
overhandigd in de vorm van een cadeaubon en een
bos bloemen. Samen met nog zo’n kleine 1600 personen hebben zij afgelopen najaar een enquête van
de gemeente ingevuld over veiligheid.
De tien zijn willekeurig uit de grote stapel getrokken.
Alle deelnemers samen zorgden ervoor dat burge-

meester Bert Meulman tevreden was: “Meer dan 80
procent van de inwoners van deze gemeente voelt zich
nooit onveilig. Dat is een hoog percentage, dat je niet
zo gauw in andere gemeentes vindt.” Het gaat hierbij
echter wel om een gemiddelde, want met name inwoners van Dedemsvaart voelen zich niet altijd prettig
door de rondhangende jeugd. In andere dorpen zorgt
het ontbreken van verlichting bij sommigen een gevoel
van onveiligheid.

Nog veel schade tijdens jaarwisseling
HARDENBERG - De gemeente
Hardenberg vindt dat de inzet van
drie medewerkers van de buitendienst tijdens de jaarwisseling een
succes was. Het drietal moest alleen
al door hun aanwezigheid vernielingen en ongelukken voorkomen.
Uit de evaluatie blijkt volgens de
gemeente dat dit extra toezicht heeft
gewerkt. Waar de medewerkers

aanwezig waren was het rustig.
Daarnaast hebben ze onder meer
15 putdeksels teruggeplaatst die
verwijderd waren en 2 kliko’s van
de brandstapel gered.

Gratis tuinafval storten

aandringen van de gemeenteraad.
Het aanbieden kan in het voorjaar
op de zaterdagen 24 maart, 7 april,
21 april en 5 mei. In het najaar kan
dat op de zaterdagen 6 oktober, 20
oktober, 3 november en 17 november. Die dagen is Het Bovenveld
geopend van 9.00 tot 16.00 uur.

HARDENBERG - Met ingang van
dit jaar mogen inwoners van de gemeente Hardenberg 8 keer per jaar
hun grof tuinafval gratis aanbieden
op de vuilstort Het Bovenveld.
B&W hebben dat geregeld op

Ondanks het extra toezicht is er tijdens de jaarwisseling toch nog voor
29.000 euro aan schade ontstaan
door vernielingen aan lichtmasten

(19 stuks), verkeersborden (135
stuks) en afvalbakken (16 stuks).
Voorgaande jaren lagen de schadebedragen tussen de 30.000 en
35.000 euro. Bewijs dat er door de
aanwezigheid van de medewerkers
minder is vernield kan niet geleverd
worden, zegt de gemeente, maar het
‘gevoel’ overheerst dat de aanpak
heeft gewerkt. Om die reden wordt
de proef dit jaar herhaald.
Uit inventarisatie van de schade is
gebleken, dat het aantal meldingen
van vernielingen is toegenomen.
De meeste schade is ontstaan in
Hardenberg (58 meldingen) en Dedemsvaart (38 meldingen). Sibculo
eindigde op een kwalijke derde
plaats met 12 meldingen.

HARDENBERG - De start van de
verkiezingscampagne van de ChristenUnie in Overijssel vindt plaats
op zaterdag 10 februari om 14.00
uur in theater De Voor-veghter
in Hardenberg. Eerste Kamerlid
Eimert van Middelkoop, fractievoorzitter Johan Oldenburger en
ook de nieuwe lijstrekker Marjan
van der Bent staan als sprekers op
het programma. Na het officiële gedeelte vindt er een sportief moment
plaats, waarbij voor het oudste lid
van de ChristenUnie Overijssel een
speciale rol is weggelegd.

Geen Marijkelaan 36p
SLAGHAREN - De huidige bewoners zijn tegen, de toekomstige
bewoners zijn voor het hernummeren van woningen aan de Prinses
Marijkelaan in Slagharen. Op het
voormalige Bonte Weverterrein
worden huizen gebouwd, die aan
de Prinses Marijkelaan staan. De
gemeente wil niet dat de huisnummers allerlei toevoegingen krijgen
(Prinses Marijkelaan 36a,b,c enz.)
maar gaat de panden 36 t/m 90
hernummeren. Enkele bewoners
hebben bezwaren ingediend, maar
die zijn door de Commissie Bezwaarschriften verworpen. De bewoners krijgen een vergoeding om
de hernummering bekend te maken.

redactie@sallander.nl

