Hardenberg ligt in Twente. Eerst
dacht ik nog dat we deel uitmaakten van de hunebedprovincie, toen
dagblad De Pers schreef dat Hardenberg inwoners van Ganzendijk
naar Drenthe probeerde te lokken.
Maar die misser kan nog toegeschreven worden aan luiheid van
de betreffende journalist, die te
beroerd was om een atlas uit de
kast te trekken. Nu ligt dat echter
anders. TC Tubantia had vrijdag
een bijlage over Nieuwbouw tussen
de nieuwskaternen gefrommeld,
waarin een kaart was getekend met
een greep uit de nieuwbouwprojecten in de Achterhoek en Twente. De
meest zuidelijk gelegen gemeente
is Aalten, de meest noordelijke is
Hardenberg. Hardenberg hoort dus
bij Twente. Kwestie van geld of van
principes? Van geld uiteraard, want
in het katern staan maar liefst 33
mini-advertenties van makelaars die
huizen in Hardenberg aanbieden.
Als er geld aan te pas komt worden
de topografische omstandigheden
nogal makkelijk gewijzigd.
Er komt geen extra uitvoegstrook
in de N34 ter hoogte van sportpark
De Boshoek in Hardenberg. Kwestie van geld of van principes? Van
principes, dit keer. De provincie wil
van de N34 een stroomweg maken.
Het verkeer moet zoveel mogelijk
ongehinderd doorstromen, met een
maximale snelheid van 100 km per
uur en het liefst met ongelijkvloerse
kruisingen. Nou is dat laatste in het
geval van de N34 moeilijk haalbaar,
maar een extra strook voor het verkeer dat vanuit Hardenberg komt en
linksaf wil slaan naar De Boshoek,
dat gaat tegen alle uitgangspunten
in. De veiligheid wordt opgeofferd
aan principes. Geld is het probleem
niet, want zo’n strookje is niet
zo duur en er worden wel andere
maatregelen genomen die geld kosten. Zo worden er betere borden
geplaatst, er wordt een inhaalverbod
ingesteld en er komen middengeleiders. Of die maatregelen de hachelijke situaties zullen voorkomen,
waarbij auto’s midden op de weg
moeten stilstaan, is maar de vraag.
Tot nu toe hebben er volgens mij
nog niet veel kop-staartbotsingen
plaatsgevonden, maar wie eens
een poosje op zaterdag de kruising
observeert weet, dat dit meer een
kwestie van geluk is dan van wijsheid. En wat die principes betreft:
blijven die nog geldig als de eerste
verkeersslachtoffers zijn gevallen?
Of gaat de veiligheid van mensen
toch boven het economisch voordeel van een stroomweg?

Gemeentehuis
blijft langer open
HARDENBERG - De proef met
verruimde openingstijden van
het gemeentehuis in Hardenberg
wordt verlengd. Dit betekent dat
de huidige ruimere openingstijden
ook na 1 april gelden. Vanaf 1 oktober 2007 is het gemeentehuis van
Har-denberg langer open en heeft
het serviceloket in Dedemsvaart
nieuwe openingstijden. De proef
zou in eerste instantie tot 1 april
duren, maar omdat de gemeente nog
geen besluit heeft genomen over de
definitieve openingstijden wordt de
proef verlengd.

“Ouders zijn onwillig
om drankprobleem van
jongeren aan te pakken”
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Kortweg
Miss – In discotheek Podium in
Hardenberg vindt vrijdag 28 maart
de finale plaats van de verkiezing
van Miss Overijssel. Van de 15
kandidates komen twee van oorsprong uit de gemeente Hardenberg,
namelijk Daniëlle Fokke en Laura
Werink. De Galaronde met prijsuitreiking is vanaf 21.00 uur te zien
bij TV Oost.
Expositie - In het ziekenhuis in
Hardenberg exposeren tot 17 mei
Anna Bossenbroek en Tonnis Bolks.
Anna Bossenbroek laat kleibeelden
en beschilderde doeken zien, Tonnis Bolks uit Hardenberg exposeert
schilderijen en tekeningen rond het
thema Herinneringen aan Ameland.
Euregio - De Euregio houdt maandag 31 maart van 18.00 tot 19.00
uur een spreekuur voor burgers in
het gemeentehuis van Hardenberg.
Zij kunnen antwoord krijgen op vragen over verhuizen naar Duitsland,
werken en studeren bij de buren en
de Duitse belastingen.

Bert Vastenburg van De Hoeksteen (r) pleitte voor hard ingrijpen.

HARDENBERG – “Betrek ouders bij het alcoholprobleem waar
veel jongeren mee zitten, leer ze ‘nee’ zeggen als jongeren om
alcohol vragen, maar grijp daarnaast ook keihard in als het
nodig is. De tijd van vormingwerk hebben we wel gehad.”
Ouders zijn grotendeels onwetend
maar, erger nog, ze zijn onwillig.
Alcohol is schadelijk voor jeugdige drinkers, dat heeft onderzoek
van de laatste jaren wel duidelijk
gemaakt. Maar veel ouders denken
dat het zo’n vaart niet loopt want
ach, ze hebben zelf ook wel eens
teveel gedronken. Dat was de kern
van de themabijeenkomst Jeugd
& Alcohol, die de gemeenteraad
van Hardenberg maandag 17 maart
hield in theater De Voorveghter. De
bijeenkomt was onderdeel van de
evaluatie van de toekomstvisie, die
de raad enkele jaren geleden heeft
opgesteld. Er waren deskundigen
uitgenodigd, er waren veel raadsleden aanwezig en de inwoners van
Hardenberg waren welkom om te
laten horen, hoe zij over bepaalde
zaken denken. Die laatste groep was
echter klein, slechts een handvol
volwassen burgers en maar enkele
jongeren hadden de moeite genomen om met de raad mee te denken.
De deskundigen en ouders waren

het ook niet allemaal met elkaar
eens. “Gezag uitoefenen is een vies
woord, maar je moet het wel doen”,
vertelde een ouder. “Als kinderen
vragen waarom zij geen alcohol
krijgen en jij wel, is het antwoord
simpel: omdat zij kinderen zijn, en
omdat bewezen is dat alcohol slecht
is voor hun hersengroei.”
Een vertegenwoordiger van Tactus,
de instelling voor verslavingszorg,
meende dat het ketenprobleem in
Hardenberg aangepakt moet worden. “Maar van de 70 keten die
er zijn opereren slechts een paar
als commerciële keet. Die pakken
we aan, tegen de anderen kun je
niets doen”, was de reactie van de
gemeente. Bert Vastenburg, directeur van de school De Hoeksteen,
zag wel wat in hard ingrijpen. “We
accepteren niet dat ouders hun kinderen geen voeding geven, of dat
ze hun kinderen mishandelen, dan
wordt door jeugdzorg ingegrepen.
Maar als er drankproblemen zijn

Binnenkort betaald parkeren
HARDENBERG – Met ingang van
10 april moet er voor het parkeren
in het centrum van Hardenberg worden betaald. Rond het centrum mag
alleen met een vergunning worden
geparkeerd.
Dat geldt op alle dagen van de
week van 9.00 tot 18.00 uur, met
uitzondering van zondag. Ook op
koopavonden moet betaald worden.
Op dit moment wordt overal in het
stadscentrum parkeerapparatuur
geplaatst. Ook in de parkeergarages
Gedempte Haven en LOC, en op het
Van Wevelinckhovenplein worden
werkzaamheden uitgevoerd. Er
worden slagbomen, kaartlezers

en betaalterminals geplaatst en er
worden detectielussen in het wegdek aangebracht. In verband met de
werkzaamheden is de parkeergarage
onder het LOC van 31 maart t/m 4
april gesloten.

redactie@sallander.nl
KAVELS IN SIBCULO- De gemeente Hardenberg geeft dit voorjaar kavels uit voor twee vrijstaande
en een zestal twee-onder-een-kapwoningen in Sibculo. De kavels
zijn bestemd voor woningbouw in
de vrije sector. Inschrijven voor een
kavel is al mogelijk.
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blijven we bij de voordeur staan,
terwijl er in die gevallen eigenlijk
ook sprake is van kindermishandeling.”
De boodschap die de raad meekreeg
was, dat de gemeente ervoor moet
zorgen dat in de openbare ruimte
opgetreden kan worden. Verder
moest er maar eens gekeken worden
naar de subsidie aan sportclubs.
In teveel kantines kopen ouderen
bladen vol bier voor teams met jongeren, die dat zelf niet mogen doen.
Goed voor de omzet, maar slecht
voor de jongeren. De clubs die dit
blijven toestaan, zouden financieel
aangepakt moeten worden, vonden
enkele deelnemers aan de discussie.
En hoewel gepleit werd voor harder
ingrijpen vonden de meesten dat
de voorlichting door moest blijven
gaan. Het liefst op de basisscholen
beginnen, want daar komen de
ouders nog naar ouderavonden. En
scholieren moet geleerd worden dat
teveel drinken niet stoer is. “Tien
jaar geleden vond men chauffeurs
die niet een beetje alcohol dronken
‘softies’, tegenwoordig wordt geaccepteerd dat hij of zij ‘de Bob’
is”, meende jongerenwerker Gert
Mink. “Dat proces moet door blijven gaan”.

Betere samenwerking
hulpverleners
HARDENBERG De gemeente
Hardenberg wil de hulpverlening
aan jongeren verbeteren. Dankzij
een nieuw digitaal systeem kunnen
instanties die hulp verlenen beter
samenwerken. Zo wordt voorkomen dat ze alleen maar naar hun
eigen hulptraject kijken, waardoor
jongeren met meervoudige problematiek tussen wal en schip vallen.
Daarnaast wordt het project gezinscoaching voor een periode van een
jaar ingevoerd. Dit project houdt
in dat niet alleen de ‘probleemgevallen’ zelf, maar het hele gezin
worden begeleid.

Mata Hari – Ruim honderd leerlingen van het Vechtdal College hebben vorige week dinsdag op kosten
van de school een bezoek gebracht
aan theater De Voor-veghter. De
scholieren waren tijdens hun lessen Frans warm gemaakt voor het
theaterstuk over de Nederlandse
Greetje Zelle, die tijdens de Eerste
Wereldoorlog furore maakte als
naaktdanseres in Parijs en uiteindelijk als vermeende spionne
stierf voor een vuurpeloton. Voor
het culturele uitje moest de school
dieper in de buidel tasten dan was
gedacht, omdat veel meer leerlingen
interesse toonden voor het theaterstuk dan was ingeschat.
Meidenmiddag – In jongerencentrum Center aan de Gramsbergerweg in Hardenberg wordt zondag
6 april een meidendag gehouden
voor meiden tussen 12 en 16 jaar.
Van 13.00 tot 16.00 uur staat alles
in het teken van beauty. Op het programma staan onder meer sieraden
maken, make-up aanbrengen en
haarbewerking.
Sinaasappel - De wereld in een
pak sinaasappelsap is de titel van
de expositie, die van 1 april t/m 29
juni te zien is in natuurcentrum De
Koppel. Deze tentoonstelling maakt
de problematiek van mondiaal watergebruik duidelijk. Het laat zien
hoe ons consumptiegedrag invloed
heeft op het leven in subtropische
gebieden.
Vestzak - The Joe Brozio Band
brengt zaterdag 5 april in het Vestzaktheater in Gramsbergen een
muzikaal eerbetoon aan Eric Clapton. Brozio is onder meer bekend
als leadgitarist van de Nederlandse
countryband Savannah.
Zang - De gemengde zangvereniging Euphonia uit Gramsbergen
houdt maandag 31 maart een Open
Repetitie in het plaatselijke Dorpshuis. Aanvang 20.00 uur.
Snoeiafval – Inwoners van Hardenberg kunnen dit voorjaar op vier
zaterdagen hun snoeiafval gratis
aanbieden bij afvalbrengstation
Bovenveld (in normaal Nederlands:
de vuilnisbelt bij de Witte Paal). De
data zijn: 29 maart, 5 april, 12 april
en 19 april. Het aanbieden van de
takken en struiken is mogelijk tussen 9.00 en 16.00 uur. Omdat de
service alleen geldt voor inwoners
van de gemeente Hardenberg is
legitimatie verplicht.

