Woensdag 5 maart 2008

Minder verkeerslawaai Marslanden

HARDENBERG – Helemaal doodstil zal het wel nooit worden
langs de N34 en de Haardijk in de Hardenberger wijk Marslanden, maar de gemeente wil toch een poging wagen. En de
provincie moet volgens de gemeente meedoen.

Het moet gezegd: het was een goeie
publiciteitsstunt van de gemeente
Hardenberg. En het was nog niet
eens 1 april. “Hardenberg wil graag
de inwoners van het Groningse
spookdorpje Ganzedijk, dat met
sloop wordt bedreigd, naar de eigen
gemeente lokken”, noteerde vorige
week Tubantia. En anderen hadden
een soortgelijk verhaal. Landelijke
kranten, radio en tv, de telefoons
bij de gemeentelijke voorlichters
stonden roodgloeiend.
Maar het vreemde was, dat in eerste
instantie de verhalen nogal serieus
van toon waren. Er was zelfs een
woordvoerster van een makelaardij,
die zich bezorgd afvroeg, of er wel
voldoende goedkope woningen
in Hardenberg waren om al deze
mensen onderdak te bieden. Nadat
de journalisten een dag of twee
over het voorval hadden nagedacht
kwamen de meesten gelukkig tot
de conclusie, dat het niet serieus
bedoeld was van de gemeente
Hardenberg. Wel dat die mensen
mogen meeloten om een weekendje
proefwonen mee te maken, en natuurlijk, als er al iemand Ganzedijk
wil verruilen voor Hardenberg dan
kan dat, maar iedereen begrijpt dat
er geen kudde Groningers in Winschoten en omgeving blijft werken
en ondertussen in Hardenberg gaat
wonen. Toch?
En nu? Moet de gemeente Hardenberg na dit succes maar stoppen met
het werven van nieuwe inwoners?
Geenszins, want de actie is niet voor
de volle honderd procent geslaagd.
De gratis ochtendkrant De Pers
schreef namelijk, dat Hardenberg
probeert de inwoners van Ganzedijk
naar Drenthe (!) te lokken. Hardenberg is misschien wel op de kaart
gezet, maar nog niet bij iedereen
op de juiste plek.
Hebben de journalisten van De Pers
dus een atlas nodig, de raadsleden in
Hardenberg zijn dringend toe aan een
woordenboek. Tenminste, de fractie
van GroenLinks. In een brief aan
B&W met technische vragen over
de parkeerverordening staat onder
meer het volgende: “Enkele keren
komt in de verordening het woord
‘metterwoon’ voor; wat betekent
dat?” Welnu, beste raadsleden, het
antwoord is te vinden in de Dikke Van
Dale. Zelfs de gratis interneteditie is
bruikbaar. Het betekent niets anders
dan met een vaste woonplaats. Dat
het ongebruikelijke woord in een
verordening voorkomt deugt natuurlijk niet, maar om nou zo duidelijk te
tonen dat het je te veel werk is om het
woordenboek uit de kast te halen.....

Buurtkamer
krijgt andere
openingstijden
HARDENBERG – Sinds 1 maart
zijn de openingstijden van de
Buurtkamer aan de Sportlaan in
Hardenberg gewijzigd. Bezoekers
van dit ‘praathuis voor ouderen’
hebben duidelijk gemaakt, dat ze de
sluitingstijd op de middag te vroeg
vinden. Voortaan is het pand van
maandag t/m vrijdag geopend van
10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
17.00 uur. Zaterdag en zondag kan
men er alleen ’s middags terecht.

De gemeente wil zelf struiken en
riet aanbrengen langs de Haardijk
en tussen de N34 en Marslanden.
Bovendien wordt bij de volgende grote onderhoudsbeurt, over
maximaal vijf jaar, een asfaltlaag
aangebracht die het geluid moet
dempen. En verder wordt bekeken

of het instellen van een ‘groene
golf’ mogelijk is, zonder dat de
verkeersveiligheid vermindert voor
mensen die moeten oversteken. De
provincie zal de N34 moeten aanpakken. Bij de aanleg van de tunnelbak op de kruising van de N34 met
de Haardijk is destijds geluidsarm

asfalt aangebracht, maar omdat de
laag sneller sleet dan was gedacht
is een nieuwe deklaag aangebracht
met minder geluidsreducerende
eigenschappen.
Als er weer groot onderhoud wordt
gepleegd moet er opnieuw geluidsarm asfalt komen, vindt de
gemeente. Alle maatregelen samen
moeten ervoor zorgen dat de maximale geluidsbelasting daalt van 59
dB (in 2006) tot 56 dB (in 2017).

HHC weet weer wat winnen is

Kortweg
Aankoop – Tot nu toe hoeft de
gemeente Hardenberg niet over te
gaan tot onteigening van grond en
woningen voor de aanleg van een
nieuwe weg van de Stationsstraat
naar de Parkweg. Twee grondeigenaars hebben inmiddels een deel
van hun tuin verkocht en ook met
de eigenaar van de woning Gramsbergerweg 8 is overeenstemming
over verkoop bereikt. Zijn buurman
is nog in onderhandeling, en ook de
eigenaars van het voormalige Gamma-terrein zijn nog niet tevreden
over het aanbod van de gemeente.
Legalisatie – Burgemeester Meulman van Hardenberg heeft zichzelf
een brief geschreven, waarin hij toestemming vraagt een stuk grond in
Ebbenbroek te mogen gebruiken als
speelveld en voor dagrecreatie. Dat
perceel - naast de vroegere lagers
school - wordt daar al voor gebruikt,
maar volgens het bestemmingsplan
mag dat niet. Een overbuurman
heeft gevraagd tegen het huidige
gebruik op te treden, maar dat wil de
gemeente niet. Legalisatie is beter,
menen B&W, omdat het terrein de
enige openbare speelplek is in Ebbenbroek.
Schadevergoeding – Autobedrijf
Mastebroek aan de Haardijk in Hardenberg krijgt van de provincie geen
hoger schadebedrag. Het bedrijf had
een schadevergoeding gekregen
omdat het kruispunt N34/Haardijk
onder handen was genomen, tussen
2000 en 2002, en het autobedrijf
daar hinder van had ondervonden.
Mastebroek vond het bedrag te laag
en diende een bezwaarschrift in. De
commissie die de schadevergoeding
heeft vastgesteld heeft volgens de
provincie goed geadviseerd, zodat
het bezwaar is afgewezen.

Strakke koppies bij het opkomen op het veld, omdat winst noodzakelijk was.
HARDENBERG - Veel wind,
waardoor goed voetbal niet echt
mogelijk was, een slecht arbitraal
trio, dat bij eena groot deel van de
beslissingen fout zat, en twee teams
die niet lieten zien wat ze eerder dit
seizoen wel hadden getoond. Het
mag duidelijk zijn: de wedstrijd
HHC-DOS Kampen (nummer één
tegen nummer laatst) was niet
best. Wel spannend, maar daar was
vooral het scoreverloop voor verantwoordelijk.
De enige vloeiende HHC-aanval
van deze middag, ouderwets uitgevoerd, dat wil zeggen snel en zuiver
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van man naar man, leverde in de 19e
minuut de 1-0 voorsprong op voor
de Hardenbergers. De man die hem
uiteindelijk als laatste aanraakte
was Tom IJzerman, naar verluid
volgend seizoen in de spits bij Be
Quick Zwolle. Daar bleef het tot aan
de rust bij, voornamelijk dankzij
HHC-keeper Marc Doornbos die
enkele keren doorgebroken DOSspelers het scoren belette. Binnen
een kwartier na rust maakten de
Kampenaren wel de verdiende
gelijkmaker, via een goal van Josja
Bolks, maar nog geen minuut later
kopte Martijn Berger de 2-1 binnen.

Naar later bleek de winnende treffer, want ondanks grote kansen voor
beide ploegen wisten de keepers
verder hun doel schoon te houden.
Voor HHC was het uiteindelijk een
goede middag: drie punten halen
tegen een tegenstander waarvan
thuis nog nooit was gewonnen en
met genoegen constateren dat de
marge met achtervolger Be Quick
was vergroot, omdat de Zwollenaren gelijk hadden gespeeld tegen
Oranje Nassau Groningen. Zaterdag
8 maart moeten de Hardenbergers
op bezoek bij nieuwkomer PKC uit
Groningen.

Veteranen aan het woord (12)

minuten later werd het kamp getroffen, waarbij vijf mannen gewond
raakten. De inslag was maar een
paar meter bij mij vandaan, dus voor
mij was het een behoorlijke knal.
Nadat de rust was teruggekeerd
zijn we gaan rondkijken, waarbij
we constateerden dat de schade
meeviel. De dag erna zijn we weer
gaan patrouilleren, maar we hebben
niks kunnen vinden. De overige tijd
is het rustig gebleven in dat gebied,
waardoor ook de verkiezingen rustig konden verlopen.”

De rubriek Veteranen aan het woord bestaat uit verhalen van
(ex-) Hardenberger veteranen, bewerkt door Gerrit van Faassen. De verhalen zijn een aanloop naar het grote doel: een eigen
Hardenberger Veteranendag. Vandaag is Afghanistanveteraan
Robert Timmer aan het woord.
Vlak voor zijn derde uitzending
naar Afghanistan, eind vorig jaar,
schreef korporaal Robert Timmer
uit Baalderveld dit artikel over zijn
ervaringen in Afghanistan. Hij is
eerder uitgezonden geweest in 2004
en 2006. Zijn verhaal gaat over zijn
verblijf in Afghanistan in 2004.
“Wij waren naar Noord-Afghanistan gestuurd, naar de provincie
Kundur, om daar de presidentsverkiezingen te begeleiden. Wij waren
met 45 Nederlanders in een Duits
kamp gelegerd, om van daaruit te
patrouilleren door de stad en de
provincie. Het was een vrij rustig
gebied, waar al 2,5 jaar geen onge-

regeldheden hadden plaatsgevonden. Onze conclusie was, dat het
daar vrij goed toeven was. Totdat
plotseling in onze derde week toch
het een en ander veranderde. Ik
was met onze groep klaar met het
onderhoud aan onze wagens. Dat
was gebruikelijk na de dagelijkse
patrouille. Wij wilden net ons eerste
biertje in Afghanistan gaan halen en
waren dus op weg naar de bar. Op
dat moment hoorden we opeens een
luide knal, net buiten ons kamp. Op
aanraden van onze pelotonssergeant
hebben alle Nederlanders zich meteen verzameld in ons eigen gedeelte
en hebben we onze kogelwerende
vesten aangedaan. Nog geen vijf

Uruzgan
Op dit moment zit korporaal Robert
in Uruzgan, waar hij het vuurgevecht waarbij Nederlandse en Afghaanse soldaten door eigen vuur
zijn omgekomen, van nabij heeft
meegemaakt. Gisteren, dinsdag 4
maart, heeft hij zijn 23e verjaardag
gevierd. Een kaartje kan gestuurd
worden naar Kpl. Timmer/RL,
V0133836/Ehd 4, 1(Nld) Motinfcie/
Deh Rahwood, Napo 140, 3509 VP
Utrecht.

Luisteren - De gemeenteraad komt
naar Slagharen, Dedemsvaart, Bergentheim, Gramsbergen, Balkbrug
en Hardenberg om te horen, hoe
inwoners denken over de toekomst
van Hardenberg. De raadsleden
willen weten waar de inwoners van
Hardenberg trots op zijn en wat nog
extra aandacht verdient. De eerste
bijeenkomst vindt plaats op maandag 10 maart in het Kronkelhonk
in Slagharen. Naast de algemene
bijeenkomsten worden er ook drie
thema-avonden gehouden: twee
over Jongeren en Drank en één over
Jong in Hardenberg.
Rookverbod – Per 1 juli moeten
alle horecaondernemingen rookvrij
zijn. Omdat deze maatregel het verlies van vaste gasten kan betekenen,
bieden de eigenaars van d’Olde Stee
in Lutten, De Driesprong in De
Krim en The Old Inn in Hardenberg
hun gasten tegen gereduceerd tarief
een cursus Stoppen met roken aan.
In negen bijeenkomsten wordt geleerd hoe de barbezoekers het roken
kunnen afleren.
Leefbaar - De gemeente Hardenberg, stichting De Stuw en de
politie houden woensdag 5 maart
een inloopbijeenkomst voor bewoners van de Hardenberger wijk
de Norden. De bijeenkomst duurt
van 17.00 tot 19.00 uur en wordt
gehouden in wijkgebouw ’t Norderlicht. Zowel organisaties als
buurtbewoners hebben aangegeven
dat er in de buurt overlast is door
jongeren. De gemeente, De Stuw en
de politie willen samen met de wijk
een goede oplossing zoeken om de
leefbaarheid te verbeteren.
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