Woensdag 23 april 2008

Wachten is op nieuwe spoorbrug

De eerste bressen in het gemeentelijke parkeerbeleid zijn geslagen.
De bewoners van de Heemsermars
(de Voorstraatbrug over en dan
rechtsaf) hebben bij de gemeente
aan de bel getrokken. Ze zijn bang
dat langparkeerders hun wijk opzoeken en daar ruimte innemen
die voor de bewoners is bestemd.
Die angst is niet onterecht, zo valt
dagelijks te constateren. Mocht het
echt een probleem worden dan wil
de gemeente overwegen een blauwe
zone in te stellen. Diezelfde angst
leeft bij de bewoners van de buurt
de Koppel, maar die hebben nog
niet gereageerd. Een andere bres
is het nieuwe parkeerterrein aan de
Parkweg, bestemd voor bezoekers
van het LOC en sportpark De Kruserbrink. ‘s Morgens rond een uur
of acht al stampvol. Nooit geweten
dat bezoekers van het LOC met
tractoren en kleine vrachtwagens
het centrum bezoeken, maar dit
terzijde. De derde bres is de Piet
Heinstraat. Vorige week donderdag
is bij de kruising met de Burgemeester Schuitestraat het woord
Zone weggehaald en enkele honderden meters noordelijk weer op
de weg aangebracht. De scholen aan
de Piet Heinstraat hadden er teveel
last van, is mijn veronderstelling.
Maar de grootste bres is de handige
fiscale truc waardoor 95 ambtenaren
voor een habbekrats een parkeervergunning kunnen bemachtigen.
Nee, dat is geen truc, reageert de gemeente op vragen van het CDA. De
regeling mag door alle werkgevers
in heel Nederland worden toegepast
en dus is het geen truc. Maar dat is
het natuurlijk wel. En nog wel een
verwerpelijke ook.
Enkele jaren geleden mocht je van
de Rijksoverheid een computer
betalen van je brutoloon, met als
doel de werknemers meer vertrouwd te maken met de pc. En
tegenwoordig mag je nog steeds
onder voorwaarden een fiets van
je brutoloon betalen, met als doel
de werknemers gezonder te laten
leven. Die parkeerregeling is echter
niet bedacht door de wetgever met
als doel de werknemers goedkoop
te laten parkeren. Het is een maas
in het belastingnet; juridisch niet
fout, moreel verwerpelijk. En dus
een truc. Misschien moet dat nog
een paar keer gezegd worden: een
truc, een truc, een truc.
Maar wil het gemeentebestuur dan,
gelet op de ontstane commotie, in
een persbericht even uitleggen hoe
de regeling in elkaar steekt?, vroegen de CDA-raadsleden. En terecht.
Want de winkeliers bijvoorbeeld
waren ‘not amused’. Die hadden
deze truc ook wel willen toepassen, maar ja, die hadden niet een
handvol juristen achter de hand die
dit konden bedenken. Het korte,
koele antwoord van B&W: wij zijn
altijd bereid zaken uit te leggen.
Wij achten de beantwoording van
uw vragen als afdoende. Is dat arrogant? Nee, dat is superarrogant.
Ik ben benieuwd of de CDA-ers
zich met dit kluitje in het riet laten
sturen, of dat er nog een pittige
reactie komt. Ach, de vraag stellen
is hem beantwoorden.

redactie@sallander.nl

GRAMSBERGEN - Als nou ook
nog de spoorbrug bij De Haandrik
tussen Gramsbergen en Coevorden
vervangen wordt door een brug met
dubbelspoor, dan kan de lijn Zwolle-Emmen flink worden opgepoetst,
met eventueel ruimte voor nieuwe
stations of heropening van oude stations zoals in Bergentheim. Dat vertelde vorige week een medewerker
van de NS. De aanleiding voor deze
opmerking was de officiële opening
van de verkeersbrug bij De Haandrik door gedeputeerde Job Klaassen en de Hardenberger wethouder

Jannes Janssen, donderdag 17 april.
De brug over de Vecht, voor acht
ton aangelegd in opdracht van de
provincie Overijssel, vervangt het
oude exemplaar naast de spoorbrug.
De gemeente Hardenberg heeft de
wegen van en naar de brug laten
aanleggen. De nieuwe brug ligt op
30 meter afstand van de oude en is
met een wegbreedte van 6 meter
breed genoeg om ook door landbouwverkeer gebruikt te worden.
Voor de voetgangers is aan één kant
van de brug een voetgangersstrook
aangelegd.

Kanaalplan nog niet van de baan
TWENTE - De provincie Overijssel ziet niets in de plannen van de
regio Twente om het kanaal AlmeloNordhorn weer bevaarbaar te maken. Ook het waterschap Regge en
Dinkel heeft negatief gereageerd.
Volgens Gedeputeerde Staten is
het kanaal alleen maar geschikt
voor kleinschalige recreatie en
moeten cultuur- en natuurwaarden
behouden blijven. Het plan van de
regio voor het ontwikkelen van
een ‘Blauwe Stad’ in de buurt van
Engbertsdijksvenen, met een groot

aantal woningen aan het water, kan
volgens de provincie ook in de prullenbak verdwijnen.
Toch wil de regio Twente samen
met de Landkreis Grafschaft Bentheim doorgaan met het onderzoek
naar het opnieuw in gebruik nemen
van het kanaal. Het toeristisch
gebruik van het kanaal kan voor
een economische impuls zorgen,
denken de Twentse bestuurders. Op
langere termijn wordt gestreefd naar
een aansluitende verbinding met de
rivier de Vecht via Hardenberg en
Ommen.

“Kunstenaar? Er is al genoeg armoede in de wereld”
HARDENBERG - De nieuwe
expositie in de Kunstsuper aan
het Wilhelminaplein in Hardenberg - schilderijen van Anne van
der Meiden en bronzen plastieken van zijn echtgenote Renée
Weisink - is zaterdag door Van
de Meiden zelf geopend. “Want
ja, dat was goedkoper. Er moest
gekozen worden tussen een dure
spreker en geen hapjes en drankjes, of de opening zelf doen en
dan was er nog wel wat geld voor
eten en drinken”, legde Van der
Meiden uit.
Over zijn drijfveren om te schilderen noemde Van der Meiden zijn
verwondering voor het landschap,
dat hij nooit is kwijtgeraakt. Daarnaast is hij volgens eigen zeggen
altijd bezig geweest met lichtinval.
“Dat klopt soms niet, maar ja, vot
mer.” Het werk van de Twent laat
dan ook veel Twentse plekken zien,
waar het landschap nog afwisselend
is en het licht in vele tonen aanwezig. “Ach, wij zijn maar amateurs
die houden van wat gepruts, maar
onder de oppervlakte zitten geheime
inspiratiebronnen, ongeveer zoals
de gangen onder Hardenberg, zo
heb ik vroeger van mijn Bergentheimse opa gehoord.” Overigens
moet de bescheidenheid van de Nijverdalse schilder met een korreltje
zout worden genomen. Hij tekent

Dankzij de ‘voordelige’ spreker was het buffet waar Van der Meiden naar wijst goed gevuld.
en schildert namelijk al ruim zestig
jaar. Zijn toenmalige tekenleraar
op het gymnasium adviseerde hem
om naar de kunstacademie te gaan,
“maar mijn vader reageerde zoals
alle vaders in die tijd: geen denken
aan, er is al genoeg armoede in de

Aantal deelnemers
schrijfwedstrijd stijgt
HARDENBERG - Het is er dan
toch van gekomen. Voor het eerst
sinds de start van de Frits de Zwerverwedstrijd in het jaar 2000 heeft
een leerling uit Hardenberg werk
ingeleverd voor deze Hardenbergs
getinte schrijfwedstrijd.
De wedstrijd wordt al jaren in
eendrachtige samenwerking georganiseerd door het Frits de Zwerverfonds en de IJsselacademie in
Kampen. Het doel van de wedstrijd
is de belangstelling voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog
levend te houden, speciaal bij
jongeren. Tot nu toe kwamen de
deelnemers zonder uitzondering uit
het gebied rond Zwolle en Kampen,
vooral scholieren van reformatorische scholen. Door intensief
lobbywerk van Jook van Zeeland
namens de IJsselacademie heeft dit
jaar een leerling van het Vechtdal
College in Hardenberg zijn of haar
schrijftalent beproefd op het thema
Hongertocht. Overigens is de rest
van de deelnemers opnieuw afkomstig van reformatorische scholen in
Kampen, Zwolle, Staphorst, Voorthuizen en Ede. Dit jaar hebben 32
scholieren tussen de 14 en 18 jaar
aan de wedstrijd meegedaan. Ruim

55 procent is afkomstig van het
Greijdanus College in Zwolle. Dat
aantal is beduidend meer dan vorig
jaar, toen een dieptepunt werd bereikt met slechts 11 aanmeldingen.
Dinsdag 29 april, om 16.00 uur,
worden in de raadzaal van het
gemeentehuis van Hardenberg de
winnaars bekendgemaakt. De drie
prijswinnaars ontvangen een bedrag van respectievelijk 300, 200
en 100 euro.

Subsidie voor AED’s
Hartveilig Hardenberg
HARDENBERG - De stichting
Hartveilig Hardenberg krijgt 50.000
euro van de gemeente voor de
aanschaf van minimaal 30 AED’s
(draagbare toestellen om het hartritme weer op gang te brengen).
Daarnaast krijgt de stichting 12.500
euro per jaar als bijdrage in de
exploitatiekosten. Hartveilig Hardenberg wil op den duur 100 AED’s
beheren om de hele gemeente
Hardenberg te kunnen bedienen.
Voor het ontbrekende deel moet
de stichting op zoek naar sponsors.

wereld.”
Zijn echtgenote, Renéé Weisink, is
nog niet zo lang creatief bezig. “Ze
kreeg ooit drie lessen cadeau bij
de beeldhouwer Henny Zandjans
in Diepenheim en was meteen verkocht”, vertelde Van der Meiden.
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Van haar zijn in de Kunstsuper
voornamelijk kinder- en vrouwenportretten in brons te zien.
De dubbelexpositie kan bezocht
worden tot en met 25 mei tijdens de
openingstijden van de Kunstsuper
(www.knstsprhardenberg.nl).

Ora et Labora mag
‘paardenhotel’ worden
RHEEZERVEEN - Als er een ‘paardenhotel’ komt aan de Ommerweg
in Rheezerveen, kan dat aantasting
betekenen van het Klimbergbos en
het Oldemeijerbos. Dat beweren tegenstanders van de geplande Horse
Tellerie van de familie Klercq in de
voormalige boerderij Ora et Labora.
Een forse toename van het aantal
ruiters in het bos doorbreekt de
stilte, is ongunstig voor de vogelstand, geeft overlast voor reeën en
vergroot de kans op beschadigde
wandelpaden, menen de tegenstanders. B&W zijn het niet eens
met de bezwaren. De bossen zijn

eigendom van Staatsbosbeheer, die
ervoor moet zorgen dat overtreders
worden aangepakt. Er zijn al wandel-, fiets- en ruiterpaden, die voor
iedereen toegankelijk zijn. En geen
van beide bossen behoort officieel
tot zogenoemde stiltegebieden, zo
reageert het college. Bovendien
zullen de eigenaren van de Horse
Tellerie bijna 2 hectare bosbeplanting aanleggen en hekken plaatsen
waardoor ruiters alleen van de officiële paden gebruik kunnen maken.
De vrees van de tegenstanders dat
de ruiters het Klimbergbos zullen
aantasten is dan ook ongegrond,
concluderen B&W.

Beter Wonen Hardenberg
steunt vier jeugdprojecten
HARDENBERG - Jeugdfonds
RUN van woningstichting Beter
Wonen heeft in de eerste vergadering van 2008 voor een bedrag
van 20.000 euro steun toegezegd
aan vier initiatieven voor de jeugd
in Hardenberg en omgeving. OBS
De Kern krijgt geld voor de inrichting van het speelterrein van
brede school De Matrix in de wijk

Marslanden, CBS De Schakel in
Beerzerveld ontvangt een bijdrage
voor renovatie van het schoolplein,
volleybalvereniging Kangeroe uit
Hardenberg krijgt een bijdrage
voor de aanleg van een openbaar
beachvolleybalveld en de Lions
Club Hardenberg krijgt financiële
steun voor het project Natuurlijk
Bewegen voor de jeugd 2008.

