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Vernieuwing Voorveghter kost vier miljoen euro
HARDENBERG - Voordat het WK
dammen half mei van start gaat in
Hardenberg moet er gewerkt worden aan de bouw van een nieuwe
bioscoop bij theater De Voorveghter. Tijdens het WK (dat van 11 mei
t/m 2 juni plaatsvindt in het theater)
liggen de sloop- en bouwwerkzaamheden stil en daarna wordt er
weer volop getimmerd, gemetseld
en gezaagd.
Ook het theater zelf wordt dan onder handen genomen. Met als doel
een nieuw theaterseizoen te starten
in een vernieuwd theater. Dat zijn
de plannen van het gemeentebestuur voor de komende maanden.
De gemeenteraad heeft al eerder

aangegeven dat ze in principe wil
meewerken aan de uitbouw van 300
naar 450 stoelen in de grote zaal
van het theater, de bouw van enkele
filmzalen waardoor straks plaats is
voor 350 bezoekers tegen 145 nu,
het geschikt maken van het oude gedeelte van het theater voor verhuur
en de realisatie van extra foyer-,
toilet en garderoberuimte. Tot nu
toe was alleen maar een financiële
raming bekend, maar vorige week
hebben B&W de gedetailleerde
plannen naar buiten gebracht. Voor
een kleine vier miljoen euro staat er
straks een culturele voorziening die
past bij de regiofunctie van Hardenberg, menen B&W. Het is nu aan de
raad om de plannen te beoordelen.

Wethouder Prinsse erkent fout gemeente
HARDENBERG - “Het had de gemeente gesierd als ze in het persbericht over de afsluiting van de Havenweg in Hardenberg had toegegeven, dat ze een fout had gemaakt. Wij vinden het vervelend dat het
college in het persbericht de schijn wekt, dat ze door de rechter in het
gelijk is gesteld. De rechter heeft echter gezegd dat de onduidelijkheid
over de afsluiting aan de gemeente is te wijten en heeft de gemeente
veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.” Dat schrijft de CDAfractie in een brief aan het college.
En eigenlijk is verantwoordelijk
wethouder Douwe Prinsse het met
de briefschrijvers eens. “Inhoudelijk was het bericht wel juist, maar
we hadden moeten toegeven dat

de rechter ons op een fout heeft
gewezen. Als je een weg fysiek wilt
afsluiten, bijvoorbeeld met hekken,
gelden er andere regels dan wanneer
je met verkeerslichten of verkeers-

Nieuwe boswachter in De Koppel
HARDENBERG - Met ingang van dit jaar is er een andere boswachter
te gast in natuurcentrum De Koppel om vragen van bezoekers te beantwoorden. Boswachter Nico Arkes zal voortaan het spreekuur op woensdag
bemannen. De eerste keer is dat op woensdag 7 februari, vanaf 14.00 uur.
Een andere wijziging is, dat dit jaar vooral onderwerpen aan de orde worden
gesteld, die interessant zijn voor volwassenen.

Dorpshuis
Kloosterhaar
over vier weken
onder het mes

borden wilt werken. In het laatste
geval kun je een verkeersbesluit
nemen dat meteen na publicatie
in werking kan treden. Maar ga je
een weg echt afsluiten dan hebben
de burgers zes weken tijd om te
reageren. Het had ons inderdaad
gesierd als we die fout hadden
toegegeven en het persbericht anders hadden opgesteld. Ik heb mij
onvoldoende met de breedte van
de boodschap bezig gehouden, dat
wil ik wel erkennen”, aldus Prinsse.
De gemeente moet nu een nieuw
besluit nemen om fysieke afsluiting
mogelijk te maken.
Het CDA had zich trouwens over
meer zaken niet erg geamuseerd.
Ten eerste voelt de partij zich door
B&W met een kluitje in het riet
gestuurd, toen in december over de
afsluiting van de weg vragen waren
gesteld. Het college uitte geruststel-

lende woorden, die volgens het
CDA achteraf niet terecht waren.
In de tweede plaats is het CDA teleurgesteld over de manier waarop
B&W de zaak hebben behandeld.
Er was al meer dan een jaar bekend
dat de Havenweg afgesloten zou
worden, en toch is tot het laatste
moment gewacht om een verkeersbesluit te nemen. En tenslotte vraagt
de partij zich af hoe nu, door ingrijpen van de rechter, de Havenweg
wel opeens open kan blijven terwijl
voorheen gezegd werd dat het niet
mogelijk was. “Enige vorm van
zelfkritiek had ruimte geschapen
naar alle partijen om weer in goede
harmonie met elkaar verder te gaan.
De CDA-fractie gaat ervan uit dat
het college zijn uiterste best zal
blijven doen om het Masterplan tot
een geweldig succes te maken”, zo
eindigt de brief aan B&W.

Laatste open dag Alfa-college aan Marslaan

KLOOSTERHAAR - De verbouw van het dorpshuis ’t
Haarschut in Kloosterhaar
gaat door. Dit heeft het bestuur van de stichting die het
dorpshuis exploiteert besloten,
nadat subsidies zijn toegezegd
door de Europese Unie van
bijna 82.000 euro en de provincie Overijssel en de gemeente
Hardenberg, die beide bijna
57.000 euro betalen.
Er rest nog een tekort op de begroting van een kleine 60.000 euro.
Dit bedrag wordt opgebracht door
zelfwerkzaamheid en acties van het
stichtingsbestuur. Daarnaast hoopt
het bestuur nog op bijdragen van
enkele cultuur- en welzijnsfondsen. De verbouwing is nodig om
de sociale ontmoetingsplek van
het dorpshuis te versterken. De
bouwwerkzaamheden beginnen in
de laatste week van februari. Om
bestaande activiteiten door te laten
gaan wordt er in fases gebouwd. Na
de verbouwing verhuist de bibliotheek vanuit het huidige pand aan
de Parallelweg naar het dorpshuis.
De bewoners willen aan het bibliotheekwerk andere vormen van
dienstverlening koppelen, zoals een
loketfunctie voor ouderen, dienstenruilbeurs en internetcafé. Er is een
werkgroep in het leven geroepen
die de aanvullende voorzieningen
gaat uitwerken.

Handelsvereniging
wil einde maken
aan verdeeldheid
HARDENBERG - Het bestuur
van de Handelsvereniging Hardenberg wil een einde maken aan
de verdeeldheid onder de middenstanders. De saamhorigheid
neemt al jaren af, en de bestuursfuncties zijn lang vacant.
Volgens het bestuur een kwalijke
zaak, nu er zoveel nieuwe winkels
worden gebouwd op en rond de
Markt in Hardenberg. Voorkomen
moet worden dat daar een eigen
winkeliersvereniging ontstaat, die
eigen activiteiten ontwikkelt, zo
schrijft het bestuur in de uitnodiging
aan de leden voor een vergadering
op 21 februari. “We zijn nu nog te
verdeeld en niet sterk genoeg om op
die ontwikkeling in te spelen. Het
is vijf voor twaalf, maar nog niet te
laat.” Tijdens de ledenvergadering
wordt de beleidsnotitie 2007-2010
besproken. Hierin staan veel belangrijke zaken op het gebied van
bestuurszaken en activiteiten, zegt
het bestuur, vandaar dat een dringende oproep op de leden wordt
gedaan aanwezig te zijn “teneinde
de neuzen weer dezelfde kant op te
krijgen.”

Particulier bedrijf
helpt SW-ers
HARDENBERG - Ommen en
Hardenberg zijn de eerste twee
gemeenten in Nederland, die het
begeleiden van SW-ers (mensen
die in een sociale werkplaats mogen
werken) hebben uitbesteed aan een
particulier bedrijf. Tot nu toe gebeurde dat door speciale bedrijven
voor SW-ers zoals Larcom, maar
de particuliere markt kan nu ook
proberen de SW-ers bij een bedrijf
te detacheren of onder toezicht
beschermd te laten werken. In het
geval van Ommen en Hardenberg
gaat het om 20 personen die op een
wachtlijst staan, dus het inschakelen van een particulier bedrijf gaat
niet ten koste van Larcom, dat net
aan het opkrabbelen is na enkele
moeilijke jaren. De twee gemeenten
hebben in oktober het werk aanbesteed. Er is 56 keer om het bestek
gevraagd en uiteindelijk hebben
8 bedrijven een offerte ingediend.
Uiteindelijk is met Transfera uit
Almelo een contract afgesloten
tot en met eind 2008, met het echt
deze overeenkomst met twee jaar
te verlengen.

Flitspalen vernieuwd

De leerlingen van de opleiding Consumptieve Techniek hoefden zich niet te vervelen. Ze maakten hapjes voor
honderden bezoekers en daarnaast een complete maaltijd voor 150 medewerkers.
© Roel Gritter
HARDENBERG - Het was vorige week woensdag de
laatste keer dat het Alfa-college in Hardenberg Open
Huis hield. Tenminste, de laatste keer aan de Marslaan
in Hardenberg. Over ruim een half jaar wordt het nieuwe
onderkomen aan de Parkweg in gebruik genomen. De
opleidingen zullen dan niet veel anders zijn, zodat de
leerlingen die vorige week een kijkje kwamen nemen
een goede indruk konden krijgen hoe hun mogelijke
vervolgstudie eruit zal zien. Overigens zal er misschien
nog wel eens een Open Dag in het gebouw aan de
Marslaan worden gehouden, maar dan door het Gre-

ijdanus College, dat vanwege een verbouwing tijdelijk
onderdak krijgt in het pand dat ooit als huishoudschool
is gebouwd.
Het is trouwens helemaal het seizoen van de Open
Dagen. De Nieuwe Veste opent zaterdag 3 februari de
deuren. Wethouder Liese van Onderwijs zal dan de
prijswinnaars bekend maken van de fotowedstrijd voor
leerlingen van basisscholen. Een paar dagen later, op
woensdag 7 februari, kan AOC De Groene Welle aan
de Piet Heinstraat worden bezocht, net als het Vechtdal
College aan de Burg. Schuitestraat in Hardenberg.

DE KRIM - De flitspalen langs de
Hoofdweg in De Krim worden door
de gemeente Hardenberg overgedragen aan het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar
Ministerie (BOVM). Die instantie
zal de palen daarna weer gebruiksklaar maken. Tot nu toe werkt het
materiaal vanwege vernielingen
niet. Herstellen kost de gemeente
ongeveer 10.000 euro. Door de
palen weg te geven kan dit bedrag
bespaard worden. Zodra de flitspalen zijn overgedragen zal BOVM
het materiaal voorzien van digitale
apparatuur om de snelheid van weggebruikers te meten. De provincie
is, als eigenaar van de weg, bezig
met plannen om de entree van De
Krim duidelijker aan te geven, zodat
weggebruikers fysiek ervaren dat
ze in snelheid terug moeten van 80
naar 50 km per uur.

redactie@sallander.nl

