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Fantasie

Nieuw onderkomen
voor Greijdanus
HARDENBERG - Het Greijdanus
College aan de Burgemeester Schuitestraat gaat de komende jaren flink
op de schop. Het oudste gebouw,
uit 1965, wordt vervangen door
nieuwbouw. B&W willen hiervoor
een miljoen euro betalen, zijnde de
helft van de kosten. De andere helft
betaalt het schoolbestuur. Daarnaast
worden de noodgebouwen die in
1992 zijn geplaatst vervangen.
Verder bestaat de kans dat er één
gymzaal op het terrein komt. Tot
nu worden de gymlessen gegeven in
sporthal De Beek, sporthal De Meet
en het gymlokaal aan de Parkweg.
Deze laatste wordt in 2010 gesloopt,
zodat er dan niet genoeg lokalen
meer zijn om gymlessen te geven.
Mocht vóór 1 januari 2008 door de
gemeenteraad een besluit worden
genomen over vervanging van
sporthal De Meet door een nieuwe
sporthal, dan krijgt de school geen
nieuw gymlokaal. Als het besluit
later wordt genomen dan mag er wel
een gymzaal bij de school worden
gebouwd. Tenminste, als de raad
het voorstel van B&W goedkeurt.
Tijdens de ver- en nieuwbouw
krijgen de scholieren les in de
voormalige huishoudschool aan
de Marslaan, dat nu gebruik wordt
door het Alfa-college. Deze school
voor middelbaar beroepsonderwijs
verhuist volgens plan na de zomervakantie naar het LOC op de hoek
Sportlaan/Parkweg.

Aanhouder wint
dit keer niet
BERGENTHEIM - Ondanks dat de
gemeenteraad van Hardenberg de
afgelopen twee jaar zo’n vijf keer
heeft gezegd, dat permanent wonen
op park Moscou bij Bergentheim
niet mag, heeft een bewoner van de
Sportlaan toch een nieuwe poging
ondernomen. De man wil zij woning
verkopen en de kiosk bij die woning
verbouwen tot recreatiewoning. De
woning wordt te groot, vindt de
gemeente, zodat je niet meer van
een recreatiewoning kunt spreken.
Bovendien heeft de eigenaar vertelt
dat hij op het nieuwe adres zijn post
wil ontvangen, zodat de woning
hoofdverblijf wordt. Het verzoek
van de Bergentheimer is dan ook
door B&W afgewezen.
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Er

zijn ambtenaren in
Hardenberg die best wat
durven. Tientallen mensen
hebben geprotesteerd tegen
de woonflat die bij de prins
Bernhardbrug wordt gebouwd. Onder meer omdat
het gebouw niet past bij de
andere woningen aan de
Willebrand van Oldenburgstraat. En wat schrijft een
ambtenaar over de flat? “De
bouwstijl is stoer en eigentijds.
Door de informele maar duidelijke
gevelindeling voegt het gebouw
zich gemakkelijk in de omgeving.”
Is dat nou pesterij? Of heeft hij zo
maar een paar zinnen uit de reclamefolder van de architect overgenomen? Ach, een beetje fantaseren
mag natuurlijk wel, maar dit lijkt
mij onnodig olie op het vuur gooien.

Markt voor scholieren
HARDENBERG - Vele honderden leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs in Noordoost-Overijssel
hebben vorige week dinsdag de Opleidingenmanifestatie bezocht in het Vechtdal College in Hardenberg. De
decanen van de scholen, samenwerkend in de stichting BOB, hadden voorlichters uitgenodigd van scholen voor
middelbaar beroepsonderwijs, hogescholen en universiteiten om informatie over vervolgstudies te geven. ‘s
Middags en ‘s avonds konden leerlingen en ouders een Opleidingenmarkt in de aula van de school bezoeken. In
de aula stonden kraampjes van de vervolgscholen en organisaties als CWI (arbeidsbureau), Koninklijke Land en
Luchtmacht en KLM.
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Oude namen voor nieuwe centrum
HARDENBERG - In 1956 heeft
het bestuur van de toenmalige Oudheidkamer aan B&W gevraagd, of
het college oude straat- en buurtnamen in ere zou willen herstellen.
In het rijtje namen kwam onder
meer de naam Elba voor. Dat was
de naam voor het stuk grond tussen de oude Vecht (tegenwoordig
Bramerstraat) en de nieuwe Vecht,
die in 1905 is gegraven. B&W
hebben toen niet positief op het
verzoek gereageerd. Nu, meer dan
50 jaar later, is een nieuwe poging

gewaagd. Omdat het centrum van
Hardenberg op de schop gaat en er
nieuwe straten en pleinen komen,
moeten er ook nieuwe straatnamen worden bedacht. Over enige
maanden moeten bezoekers van
het centrum hun weg zoeken in de
Kruissteeg (van de Edah naar de
Voorstraat), de Kamerjansteeg (achter bakkerij Olsman) en op het Van
Wevelinckhovenplein (genoemd
naar de bisschop van Utrecht die in
1393 op zijn kasteel in Hardenberg
is overleden).

‘Spookhuis’ kan niet worden verbouwd
HARDENBERG - De eigenaar van
een perceel grond in HardenbergBaalder heeft bij de gemeente een
verzoek ingediend, om in de woning
op dat perceel wanden te verwijderen en ventilatieroosters aan te
brengen. Er is echter één probleem:
wettelijk gezien staat op het perceel
geen woning.

Het stukje grond en de woning zijn
al bijna dertig jaar onderwerp van
een strijd tussen de eigenaar (een
inwoner van Ommen), de buurt en
de gemeente. De vrijstaande woning op een van de duurdere kavels
in Hardenberg is nooit afgebouwd.
Voor de buurt was deze situatie
een doorn in het oog. Door een

Overigens is de naam Elba opnieuw
van de lijst afgevoerd, net als vijftig
jaar geleden. Omdat andere straten
iets langer worden (Marktstraat,
Smederijstraat) of juist korter
(Bramerstraat, Badhuisweg) krijgen twaalf bewoners een nieuw
adres. Deze bewoner/winkeliers
krijgen de kosten die ze moeten
maken voor het wijzigen van hun
adressen vergoed. De gemeente
reserveert hiervoor een bedrag van
10.000 euro.

juridische truc heeft de gemeente
twee jaar geleden de bouwvergunning uit 1978 kunnen intrekken.
Dat besluit is overigens nog niet
onherroepelijk, omdat de eigenaar
beroep heeft ingesteld bij de Raad
van State. Omdat op papier op het
perceel geen woning staat en er ook
geen bouwvergunning is afgegeven
kan het verbouwplan niet worden
uitgevoerd, meent de gemeente.

Ook WHC kan HHC niet stoppen
HARDENBERG - De beste aanval heeft gewonnen van de beste
verdediging, oftewel de (meestal)
makkelijk scorende voorhoede
van HHC heeft zaterdag op
sportpark De Boshoek de ‘ijzeren
defensie’ van WHC uit Wezep met
3-2 verslagen.
Daar leek het aanvankelijk niet op.
HHC moest vlak voor het begin
het team omgooien omdat Stefan
Buitenhuis vanwege een blessure
afviel. WHC maakte dankbaar gebruik van de verwarring: binnen 5
minuten liet Jochem de Weerdt de
0-1 noteren. Ook de volgende tien
minuten waren voor WHC, maar de
Wezepers waren nogal slordig in het
De kracht van HHC is dat ook
verdedigers als Roy Jurgens
regelmatig voorin zijn te vinden.
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benutten van kansen en lieten HHC
terug in de wedstrijd komen. Vanaf
dat moment had WHC weinig meer
in te brengen. Kenny Kroeze twee
keer en Gerben Tieltjes zorgden
ervoor dat de Harden-bergers met
3-1 konden rusten. Tussendoor had
HHC trouwens nog zonder al teveel
moeite een keer of drie kunnen
scoren, maar keeper Marcel van
der Beek en eigen onkunde stonden
doelpunten van Berger, Offringa en
Kroeze in de weg.
Ook na de thee mochten de WHCers de handen dichtknijpen dat de
score niet werd uitgebouwd. Wat
nonchalance aan HHC-kant bracht
de spanning nog weer terug. Een
kwartier voor tijd was het opnieuw
Jochem de Weerdt die het net wist te
vinden, maar bij die ene toevalstreffer bleef het. HHC kwam niet meer
in gevaar, maar de ploeg had het
karwei veel eerder moeten afmaken.

Nog meer fantasie is te vinden
in de straatnaamgeving van het
centrum. Vorig jaar april heeft een
clubje personen een paar straatnamen voor het nieuwe centrum van
Hardenberg bedacht. Een week of
twee geleden hebben B&W besloten dat dit voorstel grotendeels kan
worden overgenomen. En dus komt
er een Kruissteeg in Hardenberg
en wordt het kleine stukje straat
achter bakkerij Olsman en stomerij
Moderna voortaan Kamerjansteeg
genoemd. Het nieuwe plein tussen
de Marslaan en de Bramerstraat wil
men Van Weve-linckhovenplein
noemen. Een verkeerde keus, naar
mijn mening. Niet, omdat men een
middeleeuwse bisschop vernoemt
die toevallig op zijn kasteel in Hardenberg de pijp is uitgegaan, maar
omdat die naam niet ‘bekt’. Waarom
wordt er nou nooit over nagedacht
of een straatnaam wel makkelijk
uitgesproken kan worden, vraag ik
mij af. Een beetje streekhistorie bij
de naamgeving betrekken is niet
verkeerd, maar hier zijn weer een
paar overijverige hobbyisten aan het
werk geweest, die niet door B&W
zijn gecorrigeerd. Trouwens, niet
alles wat het clubje bedenkt wordt
overgenomen. Een paar jaar geleden wilde men de adellijke familie
Van Ittersum benoemen, zoals in
wel meer Overijsselse plaatsen is
gebeurd. Maar omdat de laatste
telg fout is geweest in de Tweede
Wereldoorlog moest het hele geslacht eronder lijden en werd de
naam op verzoek van enkele (over)
gevoelige oud-strijders van de lijst
afgevoerd. Ook bij de namen voor
het nieuwe centrum zit eentje die
niet door de beugel kan, namelijk
Elba. Een stukje straat zou genoemd
moeten worden naar het ‘eiland’
tussen de nieuwe Vecht (gegraven in 1905) en de oude Vecht
(gedempt in 1933). B&W hebben
om nog onbekende reden de naam
afgekeurd. Waarschijnlijk omdat hij
herinnert aan keizer Napoleon, die
zijn onderdanen en de overwonnen
volkeren niet altijd even netjes heeft
behandeld. Ik vermoed eigenlijk,
dat een nazaat van een Kozak die
in Hardenberg is blijven hangen na
de laatste nederlaag van Napoleon
in de pen is geklommen om B&W
duidelijk te maken, dat de naam
niet door de beugel kan. Onzin? Te
veel fantasie? Ach, ik vind die gang
van zaken eigenlijk wel passen bij
ons dorp.
STADSVOGELS - Vogelaars en
andere geïnteresseerden zijn donderdag 22 maart welkom in natuurcentrum De Koppel in Hardenberg,
om een lezing over stadsvogels bij
te wonen van Arend van Dijk. De
lezing begint om 20.00 uur en duurt
tot ongeveer 22.00 uur.

