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Wild moet Hardenberg aan
de noordkant passeren
De gemeente Hardenberg stelt
heldere beleidskaders, al zegt ze
het zelf. Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad de APV gewijzigd, de
Algemene Plaatselijke Verordening.
Met als doel deregulering, oftewel
zorgen voor minder regels. Zo is
de regel verdwenen dat bedrijfjes
een vergunning moeten hebben om
te kunnen venten. Natuurlijk, ’s
avonds mag er niet gevent worden
en uiteraard ook niet op zondag
(tenzij je op zondag na 13.00 uur
ijsjes of frisdrank wilt verkopen),
maar voor de rest kan dat zonder
vergunning. Heldere beleidskaders,
aldus de gemeente.
Maar als die kaders zo helder zijn,
dan kunnen er toch geen vragen
meer opborrelen over de ventregels? Toch gebeurt dat wel. Want
de gemeente mag dan wel bepaald
hebben dat je geen ventvergunning
meer nodig hebt, er zijn toch wel
een paar voorwaarden aan het venten verbonden. Zo mogen de openbare orde, de openbare veiligheid en
de volksgezondheid niet in gevaar
komen, vindt de lokale overheid. En
terecht. Maar wanneer lopen die dan
gevaar? Nou, als er meer dan twee
venters tegelijk per dag in dezelfde
kern venten.
Dus als ik het goed begrijp mag
bijvoorbeeld één venter in de Hardenberger wijk Marslanden actief
zijn en één in de wijk Baalderveld,
maar dan mag in het hele gebied
daartussen geen enkele venter zijn
spullen verkopen, want anders
loopt de volksgezondheid gevaar.
Of de verkeersveiligheid. Of de
openbare orde. Diezelfde regel is
ingesteld voor recreatiegebied De
Oldemeijer, met dien verstande dat
daar niet meer dan vier venters tegelijk hun brood mogen verdienen.
Zo’n regel schreeuwt natuurlijk om
moeilijkheden. Want wie bepaalt
wie de derde venter is? Of, in het
geval van De Oldemeijer, wie de
vijfde venter is? Hangen er straks
overal in Hardenberg prikklokken
waar de venters hun stempelkaart
in moeten stoppen? Of moeten ze
soms een notariële akte kunnen
tonen waarop staat hoe laat ze
begonnen zijn met venten? Waarna
de stadswachten venter nummer
drie de stad uitjagen? Nee, het zijn
heldere beleidskaders, helemaal
duidelijk.
Misschien een oplossing dat de
venters zich even bij de gemeente
melden? Geen vergunning ophalen,
maar even een belletje plegen. Tja,
kost wel weer ambtelijke tijd. Maar
ach, die tijd hebben ze bij voorbaat
al terugverdiend, nu veel ambtenaren niet meer van de parkeerplaats
aan de Europaweg naar het gemeentehuis hoeven te lopen, maar
dankzij hun parkeervergunning de
auto vlakbij de werkplek kunnen
parkeren. Zijn die vergunningen dus
niet alleen een zegen voor de ambtenaren maar ook voor de venters.
Volgens mij een schoolvoorbeeld
van een win-win situatie, van synergie, van integraliteit. Dat zijn
termen die de bestuurders toch als
muziek in de oren moeten klinken.
Goed, voor deze vorm van deregulering moet wel weer even een
regeltje gemaakt worden, maar ja,
zonder regels kunnen we ook niet
leven, dat mag duidelijk zijn.
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HARDENBERG – De boeren ten zuiden van de ‘stad’ Hardenberg kunnen voorlopig opgelucht adem halen: het college van burgemeester en
wethouders is van plan de gemeenteraad voor te stellen, de zogenoemde
robuuste verbindingszone ten noorden van de stad aan te leggen. Dat
wil overigens niet zeggen dat de zuidvariant nu helemaal uit beeld is.
De provincie kan tegenstribbelen, of de raad kan anders beslissen en
het is ook mogelijk dat boeren en burgers argumenten aandragen,
waardoor tenslotte toch voor het zuidelijke tracé wordt gekozen. Maar
de kans daarop is niet erg groot.
Reeën, fazanten, hazen en andere
dieren moeten zonder al teveel problemen van het ene natuurgebied
naar het andere kunnen trekken. Die
grote natuurgebieden worden ecologische hoofdstructuren genoemd.
Het Vechtdal in Overijssel is zo’n
hoofdstructuur. Om die hoofdstructuren met elkaar te verbinden
moeten robuuste verbindingszones
worden aangelegd, bijvoorbeeld om
het Vechtdal te verbinden met de
bossen in Duitsland, in de buurt van
Venebrugge en Wielen. Het leek een
tijdje alsof het hele plan in de ijskast
zou belanden, onder meer omdat het
te duur is, maar de gemeente Hardenberg heeft zowel van de provin-

cie Overijssel als van het ministerie
van Landbouw te horen gekregen,
dat de plannen worden doorgezet.
Om niet overvallen te worden door
beslissingen van anderen hebben
B&W van Hardenberg besloten, de
regie zelf in handen te nemen.
De afgelopen maanden is bekeken
of de robuuste verbindingszone
ten zuiden van Hardenberg moet
komen te liggen, aan de rand van
bedrijventerrein Boeklanden, of
ten noorden van de stad, van het
Staatsbos via het Engelandse bos en
de Radewijkerbeek naar Duitsland.
De zuidelijke route is korter dan de
noordelijke (400 hectare tegenover

800 hectare), maar kan problemen
opleveren voor boeren die willen uitbreiden. Het zuiden van de
gemeente is namelijk Landbouwontwikkelgebied, waar boeren voorrang hebben. Aan de noordkant van
Hardenberg zullen minder boeren
problemen ondervinden. Volgens
B&W telt de noordelijke route nog
een ander voordeel: er kan namelijk
samengewerkt worden met andere
partijen zoals het waterschap Velt
& Vecht. Het waterschap is bezig
met herinrichting van de Radewijkerbeek om regenwater minder snel
af te voeren. Ook andere waterprojecten moeten binnenkort van start
gaan. Door samen te werken kan de
kwaliteit van de robuuste verbindingszone verhoogd worden, meent
de gemeente. Nu B&W de intentie
hebben uitgesproken dat ze voor de
noordelijke variant kiezen zijn de
boeren, burgers en hun organisaties aan zet. Vanaf half mei kunnen
ze op- en aanmerkingen maken,
waarna het college een definitief
voorstel naar de gemeenteraad
stuurt. Dat voorstel wordt eind 2008
besproken, zo is de verwachting.
Daarna zal het nog wel enkele jaren
duren voordat de verbindingszone
is gerealiseerd, omdat hij in delen
wordt aangelegd.

De Wiekslag laat geld groeien

Kortweg
Kelten – Het eerste weekeinde van
mei komen een bijzonder volk naar
Uelsen. In de Bronstijdboerderij met veel Nederlandse inbreng – is
3 en 4 mei iets te zien van het leven
van de Kelten. Vooral hun kleding
wordt onder de aandacht van de
bezoekers gebracht. Het grote
weefraam op de Bronzezeithof
wordt dan namelijk opgespannen en
in gebruik genomen met Keltische
weeftechnieken. Het terrein is zaterdag 3 mei geopend van 15.00 tot
19.00 uur en zondag van 11.00 tot
18.00 uur. Entree 3 euro, kinderen
betalen de helft.
Expositie - In de bibliotheek van
Hardenberg is vanaf vrijdag 2 mei
een nieuwe expositie te zien, met dit
keer werk van de kunstenaar Peter
van Oostzanen. Een deel van de
expositie komt op de benedenverdieping van de bibliotheek in het
LOC+gebouw te hangen, met name
schilderijen en giclées. De expositie
duurt tot en met 2 juni, en is gratis
te bezoeken tijdens de openingsuren
van de bibliotheek.
Twister - Meer dan 2000 leerlingen
van het Vechtdal College in Hardenberg hebben vrijdag tijdens de
Laatste Schooldag het wereldrecord
Twister gevestigd. Het levert de
leerlingen een vermelding op in het
Guiness Book of Records. Met de
recordpoging werd geld ingezameld
voor de bouw van een school in
Roemenie. In totaal hebben de leerlingen ruim 25.000 euro opgehaald.
Fietspad – Nog dit jaar wordt
begonnen met de aanleg van een
vrijliggend fietspad langs de Grote
Beltenweg in Rheeze. Aan deze weg
is een half dozijn campings gevestigd. Het fietspad wordt 3 meter
breed en ongeveer 3 kilometer lang.
Als het fietspad klaar is wordt de
Grote Beltenweg zelf onder handen
genomen. Er komt nieuwe belijning
en de maximumsnelheid wordt teruggebracht tot 60 km per uur.

Met hulp van Alfa-koks wisten de leerlingen een geslaagd driegangen menu te koken.
BRUCHTERVELD - Als enige school in de gemeente
Hardenberg doet CBS De Wiekslag in Bruchterveld
mee met de landelijke actie Day for Change. Dit is een
actie waarbij deelnemende scholen 20 euro als een
microkrediet krijgen. De leerlingen van groep 8 moeten
vervolgens een businessplan voor een eigen bedrijfje
maken, waarmee winst gemaakt kan worden.
Deze winst wordt teruggestort op de rekening van Day
for Change en daarmee kan een microkrediet verstrekt
worden aan iemand uit bijvoorbeeld India of Oeganda,
zodat deze (met zijn familie) een meer menswaardig
bestaan met een toekomst op kan bouwen. Prinses
Maxima is de beschermvrouwe van deze actie. De opHARDENBERG - Hoe vaak kan er
nog over ‘de regerend kampioen’
worden geschreven als HHC wordt
bedoeld? De vaste verslaggevers
van de Hardenberger hoofdklasser
lieten deze benaming de afgelopen
weken achterwege, misschien omdat de kansen op verlenging van het
kampioenschap smolten als sneeuw
voor de zon. Zaterdag kwam de term
weer tevoorschijn, na de winst op
ON Sneek. Dat was niet alleen omdat HHC dik verdiend de punten in
eigen huis hield dankzij een benutte
strafschop door Michel Steggink, of
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brengst van deze actie wordt verdubbeld door minister
Koenders van ontwikkelingssamenwerking.
Groep 8 van De Wiekslag heeft een aantal weken geleden vier plannen bedacht. Als beste plan kwam toen het
opzetten van een restaurant naar voren. Inmiddels zijn
het pannenkoekrestaurant en de snackbar al geweest.
Woensdag 16 april is een pizzeria voor kinderen geopend en maandag 21 april werd als klapstuk van het
project voor ouders gekookt. In samenwerking met het
Alfa-college is door de leerlingen in het LOC aan de
Parkweg een driegangen menu samengesteld, gekookt
en opgediend aan ouders en andere belangstellenden.
Na afloop kon directeur Jan Bakker meedelen dat de 20
euro was gegroeid tot een bedrag van ruim 568 euro.

HHC krijgt weer wat lucht
omdat de Harden-bergers af en toe
weer een beetje speelden zoals in
het begin van de competitie, maar
ook omdat naaste belager Be Quick
’28 in Groningen met 3-1 klop
kreeg van laagvlieger PKC.
Het rommelt bij de Zwollenaren,
en dat vertaalde zich meteen in
een kansloze nederlaag. Voormalig HHC-er Floris Buitenhuis,
volgend jaar actief bij VVOG uit

Harderwijk, had vorige week per
e-mail het bericht gekregen dat hij
niet meer tot de selectie behoorde.
Blijkbaar zit er ongenoegen in Be
Quick, en dat komt HHC goed van
pas. Met nog twee wedstrijden te
gaan hebben de Hardenbergers weer
drie punten voorsprong op de ploeg
uit Zwolle. Zaterdag thuis tegen
VVOG, daarna uit tegen Staphorst
en als alles loopt zoals de trouwe
HHC-supporters hopen kan volgend

Aaltje – Met een Bengaalse vuurgloed in het centrum, lezingen in de
Stephanuskerk en een expositie in
de Oudheidkamer ‘herdenkt’ Hardenberg op 8 mei dat 300 jaar geleden het stadje door een ramp werd
getroffen. De Aaltje Kraak-dag
wordt afgesloten met een happening
op het Wilhelminaplein, georganiseerd door kunstenaar Arnoud
Holleman die de initiatiefnemer van
deze kunstzinnige herdenking is.
De Wheem - Onder de naam Roerige Reestdagen verzorgt Landschap Overijssel zaterdag 3 mei en
zondag 4 mei diverse activiteiten
in en om Natuurinformatiecentrum
De Wheem in Oud-Avereest. Van
13.00 tot 17.00 uur staat onder meer
een streekmarkt op het programma,
Verder zijn er kinderactiviteiten,
een inloopconcert in de kerk, oude
ambachten en muziek.

seizoen de term ‘regerend kampioen’ opnieuw eindeloos worden
gebruikt.
De clubleiding is trouwens als
druk bezig met dat nieuwe seizoen.
Nadat enkele weken geleden naar
buiten kwam dat Ruud Bruns de
overstap maakt van DETO naar
HHC, werd zondag bekend gemaakt
dat de 34-jarige ON Sneek-spits
Tony Alberda (voorheen o.m. Heeren-veen, Groningen en Veendam)
volgend seizoen bij de Hardenberger hoofdklasser is te bewonderen.

