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Stadswachten moeten
professioneler werken
Gramsbergen is in rep en roer. Dat
heeft te maken met het verdwijnen
van een bedrijf. Of eigenlijk met
de komst van een bedrijf. Verwarrend? Het zit zo. Ene meneer
Koster is eigenaar van Simabeheer
in Gramsbergen. Dat bedrijf bezit
een stuk grond aan de Goordijk, dat
verhuurd wordt aan CF Kunststoffen. Echter niet lang meer, want CF
Kunststoffen verhuist aan het eind
van het jaar naar de hoofdvestiging
aan de overkant van het Overijssels
kanaal. Zonde om het perceel aan
de Goordijk niet meer te gebruiken,
vindt meneer Koster, zodat hij een
ander bedrijf waar hij eigenaar van
is, Profextru, wil verplaatsen van
Hardenberg naar Gramsbergen.
Natuurlijk heeft hij eerst nog even
onderzocht of het perceel gebruikt
kan worden voor woningbouw (het
ligt tenslotte aan de rand van de
woonwijk Dahlenburg), maar dat is
niet mogelijk. De grond is namelijk
in de loop der jaren vervuild met
nikkel en chroom, toen de Solafabriek er nog stond. Koster wist
dat wel, maar ja, misschien beetje
naief geweest toen hij het perceel
kocht. Op dit moment de grond gaan
saneren is voor Koster geen optie,
want dat is veel te duur, temeer
omdat de provincie heeft gezegd
dat ze hiervoor geen subsidiepotje
heeft. Er blijft dus niets anders over
dan Profextru te verhuizen. Dat is
volgens Koster niet zo moeilijk.
Beetje bijbouwen, vergunninkje
voor de hinderwet aanvragen,
milieuvergunninkje regelen, affijn
dat moet wel lukken. Het is alleen
wel een beetje vervelend voor de
inwoners van Gramsbergen, want
straks komen dagelijks heel wat
vrachtwagens het centrum van het
dorp onveilig maken, zelfs in het
weekeinde. Maar liefst vierduizend
per jaar. En eigenlijk moeten we
dat met z’n allen niet willen, vindt
zelfs Koster. Is dan er dan geen andere oplossing voor het probleem?
Jawel, die is er wel. De gemeente
koopt het terrein voor 1,8 miljoen
euro en maakt het vervolgens voor
vele tonnen schoon. Gramsbergen
blij, Koster blij.
Kijk, hij zei het niet met zoveel
woorden, maar in feite dreigt Koster dus met een verhuizing om de
belastingbetalers (u en ik) een paar
miljoen uit de zak te kloppen. En
wat denkt u, zou die verhuizing
juridisch makkelijk gaan? Koster
zegt van wel, maar wethouder
Prinsse durfde er geen zinning
woord over te zeggen. Ik weet het
antwoord echter wel: dat gaat niet
makkelijk, want de buurt zal alles in
het werk stellen om de verhuizing
tegen te houden. Als ze verstandig
zijn beginnen ze alvast met sparen
voor een goede advocaat. De eerste
tien euro krijgen ze van mij.

redactie@sallander.nl

HHC blijft winnen
HARDENBERG – HHC is de korte
winterstop goed doorgekomen.
Zaterdag werd in Assen met 3-1
gewonnen van hekkensluiter ACV.
Bij rust was de stand 1-1 door
doelpunten van Tom IJzerman en
ACV-er Philip Ties. De toeschouwers zagen: bij vlagen goed voetbal,
maar nog vaker rommelig spel. Na
rust liep HHC vrij eenvoudig uit
naar 3-1. door twee doelpunten van
verdediger Michel Steggink.

HADENBERG – De politie IJsselland, de gemeente Ommen en
de gemeente Hardenberg zijn blij
met de stadswachten in NoordoostOverijssel. Maar toch moet er wat
veranderen. Er is namelijk gebleken
dat de stadswachten weinig contact
met elkaar hebben en dat ze van elkaar niet weten welke taken worden
uitgevoerd.
Meer scholing, duidelijke afspraken
maken over wat een stadswacht
wel en niet moet doen en betere
begeleiding staan hoog op de lijst
met verbeterpunten. Daarnaast is
er nog het probleem van de con-

tinuïteit. Het project stadswacht
is in het verleden met twee doelen
opgezet: het gevoel van veiligheid
voor de burgers vergroten en mensen werkervaring laten opdoen voor
een vaste baan. Dat laatste lukt een
beetje te goed. Er is veel verloop
onder de stadswachten, omdat ze
als het even kan uitstromen naar een
reguliere baan. Voor dit probleem
hebben de gemeenten en de politie
ook een oplossing. Een deel van het
werk wordt voortaan gedaan door
vaste stadswachten, die niet meer op
zoek hoeven naar een andere baan.
Daarnaast blijft er plaats voor mensen om werkervaring op te doen.

Lintjes voor
Zonnebloemen
HARDENBERG – Twee vrijwilligsters van De Zonnebloem hebben
zaterdag een koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen
van burgemeester Meulman. De
dames Van Galen-van Leeuwen en
Daemen-Willems werden tijdens
een bijeenkomst in De Zwieseborg benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau. Dat gebeurde
tijdens de jubileumreceptie van
de afdeling Hardenberg. Beide
dames zijn 25 jaar actief voor de
Zonnebloem, net zolang als de
Hardenberger afdeling bestaat.
De Zonnebloem zet zich in voor
mensen die door ziekte, handicap
of leeftijd te kampen hebben met
lichamelijke beperkingen.

Kortweg
Proathok – De rechter in Zwolle
heeft opnieuw uitgesproken, dat
het niet aannemelijk is dat het proathok in Kloosterhaar is afgebrand
door brandstichting. B&W van
Hardenberg laten daarom de zaak
maar rusten. Op oudejaarsavond
2003 hebben jongeren band gesticht
nabij de ‘hangplek’, maar volgens
de rechter er is geen bewijs dat
daardoor het proathok is afgebrand.
Grenstrein - Een treinverbinding
tussen Oldenzaal en Bad Bentheim
is een stap dichterbij gekomen.
Dat zeggen politieke bestuurders
van de provincie, Oldenzaal en
Niedersachsen Een nog op te richten Duits-Nederlandse werkgroep
krijgt de opdracht te onderzoeken,
op welke wijze het grensoverschrijdende openbaar vervoer het beste
kan worden ingericht.
Beker - De gemeente Hardenberg
is uitgeroepen tot Millenniumgemeente van 2007. Dat is bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie
van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De jury noemde
Hardenberg ‘een bron van inspiratie’. Raadslid Anja van den Dolder
heeft namens de raadswerkgroep
Millenniumgemeente de bijbehorende beker gekregen van VNGvoorzitter Annemarie Jorritsma.
Exposities - In het Röpcke-Zweers
ziekenhuis is een nieuwe expositie
met werk van verschillende kunstenaars ingericht. De werken zijn tot
8 maart 2008 te bezichtigen. In het
Hardenbergs ziekenhuis exposeren
Louise Bramer en de tweelingzussen Petra ter Schure-van Jaarsveld
en Netty van Jaarsveld. De tentoongestelde werken zijn te bezichtigen
tijdens de bezoekuren en de openingstijden van de poliklinieken,
van 8.00 tot 17.00 uur.

Muis tussen het ontbijt
HARDENBERG - Woensdag 23 januari is op verschillende scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
begonnen met een Voorleesontbijt, als start van de
Nationale Voorleesdagen 2008. Tot 2 februari staan het
belang en het plezier van voorlezen extra in de belangstelling. In de nieuwe bibliotheek in Hardenberg was
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het ontbijt samen met zes leerlingen van de opleiding
Onderwijsassistent van het Alfa-college georganiseerd.
Twee kleutergroepen, van De Fontein uit Lutten en De
Kastanjehof uit Hardenberg, kregen tijdens hun ontbijt
de avonturen te horen van Kleine Muis, het prentenboek
van het jaar.

Sportboulevard langs Weitkamplaan
HARDENBERG – De aanleg van een ‘sportboulevard’ aan de zuidkant van de Jan Weitkamplaan in Hardenberg,
tegenover het ziekenhuisterrein, is weer iets dichterbij gekomen.
Aanvankelijk had Wavin belangstelling voor het terrein, omdat het bedrijf behoefte heeft aan opslagruimte. In ruil
voor een andere locatie heeft Wavin die optie laten vallen. Er wordt nu gekeken naar invulling van het terrein met
sportvoorzieningen zoals een atletiekbaan met faciliteiten, een sporthal, een (overdekt) zwembad en beachvollybalvelden. Die voorzieningen kunnen eventueel ook gebruikt worden door het ziekenhuis en de scholen in de
omgeving. Het is nog niet zeker of de bestaande woningen in het gebied kunnen blijven staan.
Het ontwerp-structuurplan voor dit gebied ligt sinds vorige week donderdag zes weken lang ter inzage.

Vrachtwagens
moeten langer
HARDENBERG - Liberaal Hardenberg wil nu wel eens antwoord
van de gemeente over de bevoorrading van het winkelcentrum in
Hardenberg. B&W willen dat er
geen vrachtwagens met aanhangers
meer komen, die langer dan 12 meter zijn. Dit besluit is genomen in
overleg met de Handelsvereniging.
Landelijk wordt echter gedacht
aan langere combinaties, van 16,5
meter lang, om het aantal files
te verminderen. De plannen van
het Hardenberger college zullen
daarom voor meer overlast zorgen,
denkt de partij. Bovendien zijn

grote bedrijven als Jumbo en Albert
Hein niet gehoord, omdat ze geen
lid zijn van de Handelsvereniging,
terwijl zij het meest last zullen
hebben van de maatregel. Liberaal

Hardenberg zou een reactie van
het college krijgen, maar dat is
nog niet ontvangen. Raadslid Petra
Baar-slag heeft daarom de vragen
opnieuw gesteld.

Voorlichting over parkeren
HARDENBERG – Deze week is
de gemeente Hardenberg begonnen
met het geven van voorlichting over
parkeren in het centrum. In april
wordt een nieuw parkeersysteem
ingevoerd, met een betaalzone en
een vergunningzone. Alle werkers
en bewoners hebben een uitnodiging in de bus gehad. Per vergissing
zijn zelfs brieven ver buiten het
centrum bezorgd, waardoor bij veel

bewoners verwarring is ontstaan,
omdat zij vreesden dat ook in hun
wijk betaald moet worden.
Woensdag 6 februari wordt tussen 13.30 en 16.00 uur in theater
De Voorveghter een extra informatiebijeenkomst gehouden. Die
bijeenkomst is bestemd voor centrumbewoners, die niet bij één van
de andere bijeenkomsten aanwezig
kunnen zijn.

Water - Afgelopen week heeft het
water in de Overijsselse Vecht, in
sloten, kanalen en in beken heel
hoog gestaan. Een niet alledaags
beeld, dat veel bekijks trok. Op
groot scherm zijn hiervan op 3 februari foto’s te zien bij De Koppel,
tussen 14.00 en 16.00 uur. Johan
Poffers laat in een PowerPointpresentatie een veertigtal beelden
zien van o.a. de zonsopgang in een
ondergelopen Rheezermaten, dieren
in natte weilanden, vogels die bezit
hebben genomen van de overgelopen oevers, vele stillevens en van
enorme wolkenpartijen.
Kunstwerk – Het is niet denkbeeldig dat Dedemsvaart over honderd
jaar vol staat met kunstwerken, die
geschonken zijn door het grondboorbedrijf Haitjema. Tijdens het
75-jarig bestaan van het bedrijf
kreeg de toenmalige gemeente
Avereest een fontein als kunstwerk
aangeboden. Nu het bedrijf een
eeuw bestaat krijgt ook Hardenberg, de gemeentelijke opvolger,
een kunstzinnig present. Twee
bewerkte pilaren, die een boormossel tonen, worden geplaatst bij de
Dedemsvaart, in het verlengde van
de Julianastraat.
Tennisbanen – De tennisvereniging
Kloosterhaar krijgt geen subsidie
van de gemeente Hardenberg om
een nieuwe toplaag aan te brengen
en de stroomvoorziening te vernieuwen. B&W hebben als beleid
vastgesteld, dat de gemeente privésportparken niet subsidieert. Gelijke
monniken gelijke kappen, vindt de
gemeente, vandaar dat voor Kloosterhaar geen uitzondering wordt
gemaakt.

