Woensdag 27 februari 2008

Dijkers en pleiners in Hardenberg

Binnenkort krijgt de oppositie in
de gemeenteraad van Hardenberg
een uitgelezen kans om de lokale
regering een hak te zetten. Al jaren
wachten ze op zo’n gelegenheid,
en nu krijgen ze die zomaar in de
schoot geworpen. En nog leuker:
de regeringspartijen PvdA en ChristenUnie kunnen ze ook buitenspel
zetten. Het heeft te maken met veteranen, brieven en CDA-raadsleden.
En dat zit zo: de veteranen in de
gemeente Hardenberg willen dat
de gemeente een veteranendag voor
hen organiseert. B&W willen dat
niet. Wel meebetalen en wel meehelpen, maar de veteranen moeten
hun eigen feestje organiseren. Het
CDA heeft onlangs in de raad aangegeven dat zoiets niet netjes is.
De veteranen hebben veel voor de
gemeenschap gedaan (inclusief hun
leven wagen) en daar mogen ze 1x
per jaar wel iets voor terug krijgen.
Als reactie op die woorden hebben B&W een brief aan het CDA
gestuurd, waarin wordt uitgelegd
waarom B&W tegenstribbelen. Om
hun woorden kracht bij te zetten
hebben ze bij een stel gemeenten
geïnformeerd die ook niet zo’n dag
organiseren, waarom die dat niet
doen. Ze hadden natuurlijk ook
gemeenten kunnen vragen die wel
meedoen, maar ja, dat paste niet
in hun straatje. En verder geven
ze aan dat de Commissaris van
de Koningin ‘iets’ provinciaals
wil regelen. Prachtig, maar daar
zitten de Hardenberger veteranen
niet op te wachten, zo hebben die
aangegeven.
Binnenkort staat de zaak weer op
de agenda. En dan kan het CDA
uiteraard niet anders dan een motie
indienen, waarin het college wordt
opgeroepen wèl een veteranendag
te organiseren. Het PvdA heeft
zich tot nu toe negatief opgesteld,
waarschijnlijk omdat ze daar nog
in de tijd van het gebroken geweertje leven. En hoewel tot de
groep veteranen veel gereformeerd
vrijgemaakten behoren, staat ook
de ChristenUnie niet te juichen.
Begrijpelijk, het is tenslotte nog
geen verkiezingstijd, dus hoef je
nu even niet naar je achterban te
luisteren. Maar (en nu komt het):
als het CDA gesteund wordt door
OPV, OpKoers.Nu, VVD, Liberaal
Hardenberg en GroenLinks moet de
rest alsnog in het stof bijten. Zeventien voor en veertien tegen, duidelijk genoeg. Het zou alleen van de
zotte zijn als het op een stemming
moet aankomen. Of je neemt als
raad unaniem het besluit de motie
te steunen, of je doet niets. Maar
geen politiek gesteggel over de rug
van de veteranen. Die hebben dat
al vaak genoeg moeten ondergaan.

Megastallen
REGIO - Het debat over megastallen in Overijssel is nog niet afgerond. De statencommissie Ruimte,
water en duurzaamheid spreekt
woensdag 5 maart opnieuw over
dit onderwerp. Provinciale Staten
gaven GS in oktober via een motie
opdracht, te onderzoeken of deze
stallen geweerd kunnen worden uit
Landbouw Ontwikkelings Gebieden. In de vergadering van 5 maart
zullen Gedeputeerde Staten tekst en
uitleg geven over de uitvoering van
deze motie.

HARDENBERG - In de jaren ’60 kreeg Nederland te maken
met de opkomst van de jongerencultuur, die in Amsterdam werd
vormgegeven door twee groepen: de dijkers en de pleiners. Om
meerdere redenen werd daar in Hardenberg niet aan meegedaan.
De simpelste reden was, dat je hier geen dijken en pleinen had.
Nu, ruim veertig jaar later, kan dat gemis alsnog worden goedgemaakt. Over een paar jaar beschikt het Vechtstadje eindelijk
ook over woningen aan de dijk en langs een plein.
Waar nu nog twee tijdelijke parkeerplaatsen en een verwaarloosde
ligweide van zwembad De Marsch
liggen, tussen de Burgemeester Bramerstraat en de Vecht, staan over
enige tijd dijkwoningen, pleinwoningen en appartementengebouwen.
Met straten die lopen van centrum
naar rivier, om Hardenberg meer bij
de Vecht te betrekken. Spannend,
speels, sprankelend, noemde de architecte het plan dat ze vorige week
aan de gemeenteraad presenteerde.
Rijtjeswoningen, twee-onder-eenkap, geschakelde woningen en
voorlopig één appartementenge-

bouw met de werknaam Saksenhof.
Met een knipoog naar de boerderijvorm, omdat de ontwerpers zich
hebben laten inspireren door woningen zoals die aan de Kruisstraat in
Gramsbergen zijn te vinden. Huizen
gebouwd van bruinrode baksteen,
met tussendoor een woning in het
wit, ter afwisseling. Garages onder
de woningen, appartementen die
deels over de Vechtdijk hangen,
een groene wandelstrook langs de
rivier, het zit er allemaal in. En ook
twee miskleunen, namelijk de dijkwoningen die tegen het massieve
appartementengebouw aankijken.

“Maar je wordt niet gedwongen
daar te wonen, het is een vrije keus”,
was de reactie van de architecte op
de kritiek uit de raad.
Voor de prijzen van de woningen
had echter wel iets creatievers
bedacht mogen worden. Naar verwachting gaan de goedkoopste huizen ongeveer 210.000 euro kosten,
voor het goedkoopste appartement
wordt 260.000 euro gevraagd en het
wonen in het penthouse is slechts
voor een enkeling weggelegd, omdat daarvoor de vraagprijs 730.000
euro bedraagt. Opdrachtgever voor
de bouw is het bedrijf Van Dijk
Bouw uit Hardenberg. In het meer
oostelijk gelegen deel van het plan
Marsch-Kruserbrink laat Beter Wonen vier apparte-mentsgebouwen
neerzetten, met 104 huurwoningen
voor senioren en 14 voor jongeren.
Op de begane grond van die gebouwen is plek voor bijvoorbeeld een
huisarts, apotheek, fysiotherapeut
en een buurtkamer.

Kortweg
Bouwkavels – In het woongebied
Moeshoek in Slagharen worden
weer kavels uitgegeven. Dit keer
heeft de gemeente Hardenberg 8
vrijstaande en 8 twee-onder-eenkapwoningen in de aanbieding.
De inschrijving sluit donderdag 20
maart om 12.00 uur. Inschrijven is
voor iedereen mogelijk. Moeshoek
moet op termijn plaats bieden aan
163 woningen.
Herenstraat – Deze week is begonnen met de herinrichting van
de Herenstraat in Slagharen. De
werkzaamheden duren tot half
oktober. Vanaf maandag 3 maart
tot half oktober is de Herenstraat
in verband met de werkzaamheden
afgesloten voor doorgaand verkeer.
De functie van de Herenstraat in
Slagharen is door de aanleg van de
Weverijweg (de nieuwe rondweg)
veranderd. Doorgaand verkeer
rijdt niet langer via de Herenstraat
maar via de Weverijweg. Daarom
wordt de Herenstraat verkeersluw
ingericht om doorgaand verkeer
te weren. De verblijfs-, woon- en
winkelfunctie wordt versterkt en
er wordt gezorgd voor voldoende
parkeerruimte.
Verhuizing – De afdeling Verzorging & Verpleging van Carinova
verhuist vrijdag 29 februari van de
Lage Doelen in Hardenberg naar
de Stuwdijk (voormalig kantoor
van Beter Wonen). Vanaf die dag
zitten diverse organisaties voor zorg
en welzijn in het nieuwe pand bij
elkaar. Naast Carinova zijn dat Opbouwwerk De Stuw, CAD, RIBW
en Sociaal raadslieden.
Paaskrans – In natuurcentrum
De Koppel in Hardenberg wordt
donderdag 28 februari een kindermiddag gehouden door het IVN.
Leerlingen van groep 3 t/m 8 van
de basisschool gaan paaskransen
en heksenbezems maken. Hiervoor
worden allerlei materialen uit de
natuur gebruikt, zoals takken, wilgentenen, dennenappels en mos. De
IVN-activiteit begint om 14.00 uur
en eindigt rond 16.00 uur. De toegang voor IVN-jeugdleden is gratis,
anderen betalen een kleine bijdrage.

Daniëlle de Lange van de Casper Diemerschool in Bergentheim had veel fans meegenomen.

© Roel Gritter

De Spreng-el levert voorleeskampioen

HARDENBERG - Marina Matel van De Spreng-el in
Ane is winnaar geworden van de derde Hardenberger
voorleesronde. Zij kon woensdag 20 februari in de
balletzaal van muziekschool De Muzerie de jury het
best overtuigen, met een fragment uit het boek Kappen van Carry Slee. Samen met de winnaars van de
andere rondes, Hanna Slomp uit Gramsbergen en

Judith Schwieters uit Dedemsvaart, vertegenwoordigt
Marina de gemeente Hardenberg tijdens de regionale
ronde in Ommen op 19 maart. Het drietal zal zich dan
meten met de voorleeskampioenen van de gemeenten
Ommen, Dalfsen en Twenterand. Aan de voorrondes
in Hardenberg hebben dit jaar het record aantal van 30
scholen meegedaan.

Kunststof apart inzamelen
HARDENBERG - Burgemeester Meulman was enkele weken
geleden de reddende engel voor
een CDA-motie. De christendemocraten stelden voor, bij monde
van raadslid Henk Meulink, kunststofverpakkingen gescheiden in te
zamelen. De andere partijen vonden
dat te vroeg, omdat er nog proeven
lopen in Deventer en Enschede.
Eerst maar eens zien of het project
kostendekkend kan zijn en de CO2uitstoot vermindert, vond de rest
van de raad. Pas nadat burgemeester
Meulman voorstelde het woordje
‘alsdan’ aan de motie toe te voegen,
Open Dag – De openbare basisscholen in de gemeente Hardenberg
houden woensdag 5 maart Open
Dag. De vijftien scholen zetten hun
deuren open van 9.00 tot 11.30 uur.

ging de raad overstag. Er wordt nog
dit jaar met een proef in Hardenberg
gestart, maar alleen als aan de voorwaarden van de raad wordt voldaan.
“Wij zijn millenniumgemeente en
moeten daarom voorop lopen”,
meende Meulink toen. “Hardenberg
is groot geworden met de productie
van kunststoffen, laten we ons nu
groot tonen in het hergebruik van
kunststoffen.”
Vorige week maakte Twentemilieu – één van de proefnemers –
bekend, dat tot nu toe bijna 8 ton
is ingezameld, terwijl op 14 ton
was gerekend. Twentemilieu heeft
daarom een brief gestuurd aan alle
bewoners in het proefgebied, om
nogmaals te benadrukken dat het
belangrijk is om mee te doen met
gescheiden inzamelen.

Hallucinatie moet
tegen de vlakte
HARDENBERG – Een woning
die niet bestaat moet toch worden
afgebroken. Die vreemde situatie
doet zich voor in de Hardenberger
wijk Baalder. Dertig jaar geleden
is een bouwvergunning afgegeven
voor een woning aan de BaalderEsch. Het bouwtempo werd echter
zo langzaam, dat de woning nooit
is afgebouwd en het bouwterrein
verpauperde. Een jarenlange strijd
van de buurt tegen de rommel heeft
er uiteindelijk toe geleid, dat enkele
jaren geleden de bouwvergunning
is ingetrokken. De Raad van State
heeft vorig jaar dat besluit van de
gemeente goedgekeurd. De volgende stap is dat de niet-afgebouwde
woning afgebroken moet worden.
De eigenaars hebben hiervoor vier
maanden de tijd.

Jaarvergadering – De OPV houdt
vrijdag 7 maart haar Algemene
Ledenvergadering. Dat gebeurt van
19.30 tot 20.00 uur in restaurant
Heemse. Na 20.00 uur wordt een
Inloop gehouden, waar inwoners
van de gemeente Hardenberg kunnen meepraten over de koers van
de partij. Aan de hand van 7 stellingen (o.m. over parkeren, OZB en
inspraak) kunnen discussies worden
gevoerd.
Lammeren - Landschap Overijssel houdt zaterdag 1 maart haar
jaarlijkse lammerendag bij de
schaapskooi van de Lemelerberg.
Op de lammerendag kunnen bezoekers tussen 13.00 en 16.00 uur
de lammetjes komen bewonderen.
Daarnaast zijn er demonstraties van
oude ambachten, een streekmarkt,
muziek en kinderactiviteiten. De
schaapskooi in Giethmen is te bereiken via de Lemelerweg tussen
Ommen en Hellendoorn.
Werk - De gemeente Hardenberg
krijgt een Europese subsidie van
bijna 300.000 euro voor het project
Het Net-Werk. Dit project is erop
gericht om 168 werkloze personen
van 55 jaar of ouder weer aan een
baan te helpen. De gemeente zelf
betaalt 450.000 euro.
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