Woensdag 16 januari 2008

Proef met uitbreiding
bedrijf buitengebied
Nou moet het niet gekker worden!
Ik hoor namelijk geluiden dat de
Nieuwjaarsvisite van de gemeente
Hardenberg ‘opgevrolijkt’ zou
moeten worden met een optreden
van de zanger Jannes. Om ook eens
iets leuks te hebben voor ‘jan-metde-pet’. Dus nog meer piratenprut
en hoempapa-getoeter dan waar we
nu al mee doodgegooid worden.
Op zo’n beetje elke bouwplaats in
Hardenberg schalt de hele dag dit
soort muziek uit de luidsprekers.
En er wordt wat gebouwd in het
centrum! De grenzen van wat een
normaal mens aankan zijn zo’n
beetje bereikt, en dan zou je daar
ook nog eens tijdens een Nieuwjaarsvisite mee geconfronteerd
moeten worden?
Over die Nieuwjaarsbijeenkomst
gesproken: waarom wordt die nog
steeds gehouden? Omdat het de
gewoonte is? Dat de gemeente voor
het eigen personeel zoiets organiseert is vrij normaal, dat gebeurt
in veel bedrijven en instellingen.
Maar waarom een feestje voor de
burger, die daar eigenlijk toch niets
voor voelt, getuige de geringe opkomst van ‘de gewone man’. Voor
de toespraak van de burgemeester
hoeven ze niet te komen, want die
kunnen ze een paar dagen later
integraal lezen in het gemeentelijk
clubblad. Waarbij je mag hopen dat
het nog een beetje origineel verhaal
is, want er zijn burgemeesters die er
niet voor terugdeinzen andermans
teksten grotendeels over te schrijven, zoals onlangs in Maasdriel
gebeurde.
Moeten ze dan voor de sportverkiezing komen? Die geeft alleen maar
gedoe. Er worden appels met peren
vergeleken (zwemt een zwemmer
beter dan een korfballer korfbalt?)
en het begint zo langzamerhand een
kinderfeestje te worden, met 11-jarigen die sportman en sportvrouw
kunnen worden. En niet te vergeten: elke uitslag is goed voor een
flinke portie roddels, achterklap en
jaloerse opmerkingen. Bovendien is
het discriminerend ten opzichte van
anderen. Waarom niet de schrijver
van het jaar, de schilder van het
jaar, de muziekvereniging van het
jaar, de natuurclub van het jaar of
de mantelzorger van het jaar, om
maar een paar potentiële verkiezingen te noemen. Wat maakt sport zo
bijzonder, zoveel belangrijker dan
andere bezigheden, dat je daar wel
een speciale verkiezing voor moet
houden en voor andere zaken niet.
Het is net Nieuwjaar geweest, dus
hebben ze bij de gemeente nog
bijna een jaar om te bedenken òf
ze nog wel een Nieuwjaarsbijeenkomst moeten houden en zo ja, hoe
die eruit moet komen te zien. Me
dunkt, dat moet genoeg tijd zijn om
met iets creatiefs op de proppen te
komen.

Nieuwjaarsconcert
GRAMSBERGEN - Muziekvereniging Crescendo uit Gramsbergen
geeft woensdag 16 januari haar
traditionele Nieuwjaarsconcert. Dat
gebeurt vanaf 19.30 uur in de grote
zaal van het Dorpshuis. Het A- en
B-orkest zullen een kort programma
verzorgen met onder meer muziek
uit Pocahontas en Aïda. Het concert
wordt zoals elk jaar afgesloten met
de Radetzky Marsch van Johann
Strauss.

MARIËNBERG - Nu nog alleen in
de gemeente Hardenberg, maar misschien over enige tijd in de hele provincie Overijssel: maatwerk leveren
voor bedrijven in het buitengebied
die een beetje willen groeien.
Als voorbeeld voor veel andere
bedrijven geldt Mechanisatiebedrijf
Mariënberg aan de Kloosterdijk.
Eigenlijk hoort een niet-agrarisch

bedrijf dat wil groeien volgens het
bestemmingsplan niet op die plek.
Het bedrijf zou feitelijk naar een
bedrijventerrein moeten verhuizen,
maar volgens de gemeente kan de
nieuwe loods goed ingepast worden
in de omgeving. Als het maatwerk
tevredenheid oplevert bij bedrijf,
gemeente en provincie kunnen ook
andere bedrijven van dit proefproject profiteren.

Beslissingswedstrijd
HARDENBERG - De beslissingswedstrijd tussen HHC en Excelsior
’31 om de eerste periodetitel in de
hoofdklasse C is vastgesteld op
dinsdag 22 januari om 20.00 uur
op sportpark de Boshoek. Deze
extra wedstrijd is nodig omdat
beide teams met een gelijk aantal
punten als eerste eindigden en ook
het doelsaldo gelijk was. Eerder
was de wedstrijd vastgesteld op 19
december, maar toen kon het duel
niet doorgaan vanwege slechte
weersomstandigheden.

Bruchterveld wil winkel
en pinautomaat

Margreet Teunissen overhandigt het leefbaarheidsrapport aan Ruud Altena, voorzitter van Plaatselijk Belang
Bruchterveld (r) en Bert Oosterink, voorzitter van Plaatselijk Belang Ebbenbroek.
© Roel Gritter

BRUCHTERVELD - Moet er in Bruchterveld een multifunctioneel
centrum komen? Of moeten er meer activiteiten worden georganiseerd in bestaande ruimtes? Kan samenvoegen van gebouwen een
oplossing zijn? Dat er ‘iets’ moet gebeuren om de dorpen Bruchterveld en Ebbenbroek leefbaar te houden, of liever nog leefbaarder
te maken, staat voor veel inwoners als een paal boven water.
De dorpelingen voelen zich betrokken bij hun leefomgeving, dat
werd vorige week woensdag wel
duidelijk. Toen werd door opbouwwerkster Margreet Teunissen in
dorpshuis De Heujmansbelt het
rapport ‘Op weg naar een leefbare toekomst’ overhandigd aan de
voorzitters van Plaatselijk Belang
Bruchterveld en Ebbenbroek. Het
rapport liet de uitkomsten zien van
een enquête, die vorig jaar onder de
bevolking is gehouden. “Met een
geweldige respons. Bijna 72 procent heeft gereageerd en dat is vrij
zeldzaam”, vertelde de opbouw-

werkster van stichting De Stuw. Zij
was ingeschakeld door een groep
inwoners van Bruchterveld en
Ebbenbroek, die onder de paraplu
van Plaatselijk Belang het initiatief
hebben genomen, om te kijken of er
draagvlak is voor veranderingen.
Uit de enquête komt naar voren dat
tweederde van de inwoners diensten
en activiteiten mist. Bovenaan met
stip staan de komst van een pinautomaat, de heropening van een
dorpswinkel en activiteiten voor
de jeugd. Verder staan onder meer
op het wensenlijstje de bouw van

woningen voor starters en senioren,
een internetcafé, kinderopvang,
medische diensten en de mogelijkheid om cursussen te volgen. Waar
dat allemaal moet plaatsvinden is
de volgende stap in het onderzoek.
Er zijn veel gebouwen en ruimtes in
beide dorpen die nu gebruikt worden voor activiteiten (onder meer
het dorpshuis, vergaderruimtes bij
kerken en sportkantines), maar door
de grote spreiding is er een versnipperd aanbod, dat ook nog eens
beperkt is door de meestal geringe
grootte van de ruimtes. Het liefst
willen de inwoners alle diensten
onder één dak.
Of dat haalbaar is wordt nu verder onderzocht. Daarbij heeft de
projectgroep hulp nodig van een
professionele instelling. Dankzij
financiële steun van de gemeente
Hardenberg kan nu die volgende
stap worden gezet.

HHC opnieuw winnaar Protostoernooi
HARDENBERG - HHC uit Hardenberg is net als twee jaar geleden
winnaar geworden van het Protos
Zaalvoetbaltoernooi. Daar leek het
aanvankelijk niet op, omdat HHC
de eerste de beste wedstrijd met 3-2
van Dalen verloor. Dat betekende
dat de volgende wedstrijd, tegen
Titan uit Nieuw-Weerdinge, met
minimaal 2 doelpunten verschil
gewonnen moest worden. Het werd
uiteindelijk 5-1 voor de Hardenbergers, waardoor ze opnieuw de finale
hadden bereikt. Tegenstander in de
finale was HODO uit Hollandsche-

veld, in het verleden diverse malen
toernooiwinnaar. In die laatste wedstrijd van het toernooi kwam HHC
flitsend uit de startblokken.
Na een halve minuut stond het al
2-0. Die voordelige marge werd in
de eerste helft uitgebouwd tot een

6-2 voorsprong. Een veilige voorsprong, dacht iedereen, maar in de
tweede helft viel HHC ver terug.
Bij de stand 8-7 werd zelfs even
voor een debacle gevreesd, maar de
Hardenbergers hervonden zich net
op tijd en vlak voor het einde werd
de eindstand van 9-7 bereikt.

VOGELCURSUS – Het IVN in Hardenberg houdt in het voorjaar een
vogelcursus voor beginners. De cursus bestaat uit drie theorieavonden, te
beginnen op maandag 18 februari, en negen excursies op dinsdagochtenden.
Er kunnen maximaal 25 personen aan deelnemen. Opgave bij cursusleider
Wiebe Tolman, telefoon 0523-261005.

Kortweg
Smiley - Het Röpcke-Zweers ziekenhuis in Hardenberg heeft een
Smiley gekregen. Dat is een keurmerk van de vereniging Kind en
Ziekenhuis voor de kinderafdeling.
Landelijk zijn er 9 ziekenhuizen met
een dergelijke onderscheiding.
Korfbal - Trainer Daniël Hulzebosch verlaat aan het einde van het
seizoen korfbalvereniging Juventa
uit Hardenberg. Volgens de oudinternational zit hij met de huidige
selectie aan het plafond. Omdat
daarnaast privé- en werkomstandigheden voor veel drukte zorgen, wil
hij het een jaartje rustig aan gaan
doen. Hulzebosch heeft Juventa
twee jaar onder zijn hoede gehad.
Wonen - Beter Wonen in Hardenberg doet het goed volgens
het ministerie van VROM. Op de
jaarlijkse prestatielijst is de woningcorporatie de afgelopen twee jaar
gestegen van de 94e plaats (2005),
via de 51e plaats (2006), naar de
19e plaats (2007) op de ranglijst
van 474 woningcorporaties. Beter
Wonen dankt deze stijging volgens
eigen zeggen aan de grote inzet
voor het verbeteren en vernieuwen
van haar woningbezit. Zo werd vorig jaar een begin gemaakt met de
bouw van 158 woningen en werden
650 woningen opgeknapt. Dit jaar
staat onder meer de bouw van ruim
100 woningen in het centrum van
Hardenberg (Marsch-Kruserbrink)
op het programma.
Kennismaken - In de periode maart
t/m oktober kunnen leerlingen uit de
groepen 6, 7 en 8 van de 47 basisscholen in de gemeente Hardenberg
kennismaken met verschillende
sporten en culturele activiteiten.
De eerste cursusboekjes Kies je
Sport en Ken je Kunst zijn maandag uitgereikt op basisschool De
Elzenhof. Aan deze 11e editie van
Kies je Sport doen een recordaantal
scholen en sportverenigingen mee.
Ken je Kunst wordt voor de 3e keer
gehouden. Vijftien organisaties bieden een cursus of kortingsactie aan.
Dat is een stijging van bijna 100
procent vergeleken met vorig jaar.
Eten - Iedere inwoner van Kloosterhaar die het gezellig vindt om
met anderen de maaltijd te gebruiken, kan woensdag 23 januari
meedoen met Samen Eten van de
werkgroep Noaberschap. Opgave
t/m 21 januari bij Gerie Kampman
(0523-242173). De kosten bedragen
7,5 euro p.p. De maaltijd begint
om 17.30 uur, inloop vanaf 17.00
uur. Voor mensen die geen eigen
vervoer hebben, kan Noaberschap
wat regelen.
Verstopt - De PvdA wil weten, wat
de gemeente Hardenberg gaat doen
om de problemen met de riolering
aan te pakken in de buurtschap Wielen. Raadslid Jonkhans heeft vragen
gesteld over bijna tweewekelijkse
verstopping van de persleiding.
De problemen bestaan volgens
Jonkhans al bijna een jaar, worden
ook elke keer trouw verholpen maar
een structurele oplossing is er niet.
De gemeente komt binnenkort met
een antwoord op de vragen van
Jonkhans.
Afgelast - De kameroperavoorstelling One Man Carmen in theater
De Voorveghter gaat zondag 20
januari niet door wegens gebrek aan
belangstelling.
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