Woensdag 4 juni 2008

Vorige week donderdag is het eerste
exemplaar van de folder Leuk in
Hardenberg gepresenteerd door de
gemeente Hardenberg. Op internet
was een wat cynische reactie te
lezen van een Dedemsvaarter: “Het
zal wel een hele dunne folder zijn,

want er is vrijwel niks leuks in Hardenberg.” Dat is de kif, natuurlijk.
Veel Dedemsvaarters gedragen zich
al jaren als Calimero. Vroeger had
je onder meer Bergentheim dat zich
sterk afzette tegen Hardenberg, tegenwoordig vertoont Dedems-vaart
dit puberaal gedrag. Maar goed,
een folder met leuke dingen dus.
En wie kreeg het eerste exemplaar?
Voorzitter Jan Mulder van de lokale
kruideniersvereniging. Bij gebrek
aan echte fotografen (geen belangstelling voor de zoveelste folder van
de overheid?) stuurde de gemeente
zelf maar een kiekje. Met daarop
prominent de kop van Jan Mulder.
“Wij willen niet steeds met ons
hoofd in de krant, dat wil de pers

zelf”, schreef hij enige weken terug
nog. Nou, niet dus. Wie is hier nou
verslaafd aan aandacht?

Monumentenboek
wordt te dik

Proeven van streekproducten

Iemand die ook zijn best doet regelmatig in de krant te komen is
GroenLinks-raadslid Kees Slingerland. Vorige week bij een stemming
over een raadsvoorstel en een motie
over de sportboulevard liet hij zich
leiden door zijn buurvrouw, Annie
Kelder van OpKoers. In het raadsvoorstel stond aangegeven dat de
gemeente onderzoek doet naar de
aanleg van een sportboulevard tegenover het ziekenhuis. Annie had
tegen het raadsvoorstel gestemd en
Kees verklaarde zich voorstander.
Toen even later de motie in stem-

ming werd gebracht, waarin B&W
opdracht kregen ook andere locaties
te onderzoeken stemde Annie tegen
de motie, omdat die eigenlijk overbodig was geworden. Uit gewoonte
stemde Kees Slingerland iets anders dan Annie, dus hij verklaarde
zich voorstander. Toen hij doorhad dat hij verkeerd had gestemd
vroeg Slingerland aan burgemeester
Meulman, of de zaak teruggedraaid
kon worden, maar dat bleek te laat.
Nu, een week later, wordt er nog
steeds gediscussieerd over de vraag
of het GroenLinks-raadslid expres
de boel op stelten zette of dat hij gewoon een tijdje geestelijk afwezig
was geweest.

HARDENBERG – De stichting
Historische Projecten heeft geprobeerd extra subsidie bij de
gemeente Hardenberg los te peuteren voor een monumentenboek,
maar de lokale bestuurders geven
geen krimp. Het verzoek om aanvullende financiële hulp is vorige
week afgewezen.
De stichting is van plan een boek
uit te brengen met daarin alle 180
monumenten die de gemeente
Hardenberg telt. Uit de pot Stark
Wark heeft de club 15.000 euro van
de gemeente gekregen, maar dat
blijkt niet genoeg. Het boek wordt
namelijk 100 pagina’s dikker dan
eerst gedacht, en daardoor moet
het slappe kaft vervangen worden
door een harde band. De gemeente
gaf als suggestie de verkoopprijs te
verhogen, maar dat kan niet volgens
de stichting Historische Projecten,
omdat er al volop geadverteerd is
met een prijs van bijna 25 euro en
een voorverkoopprijs van bijna 20
euro. Het aantal pagina’s verminderen kan volgens de stichting ook
niet, want er is al zo’n driekwart van
het boek klaar. De enige manier om
nu nog aan extra geld te komen is
op zoek gaan naar sponsoring. Het
boek wordt vrijdag 28 november
gepresenteerd in De Zwieseborg
in Loozen.

Overigens mag het bedrijf volgens
de vergunning een aantal uren per
jaar de zogenoemde ‘geurdrempel’
overschrijden. Het bedrijf is volgens diezelfde vergunning verplicht
binnenkort een geuronderzoek te
laten uitvoeren. Dat moet gebeuren
door een erkend ingenieursbureau.
Afhankelijk van dat onderzoek kan
de gemeente besluiten dat het bedrijf extra maatregelen moet nemen
om de geuroverlast te verminderen.

TT-races - Oud-wereldkampioen
Giacomo Agostini komt naar de 5e
editie van de Classic-TT in Ane. Zaterdag 21 juni zal hij enkele rondjes
rijden op ‘zijn’ machine, een MV
Agusta. Ook de originele Yamahamotor waarop Agostini dertig jaar
geleden zelf reed valt te bewonderen. In Ane worden demoraces
gereden in de klassen 50cc, 125cc,
250cc, 350cc, 500cc, oldtimers en
zijspannen. De officiële opening is
om 12.00 uur.
Overdracht - De NS hebben eind
mei in totaal 7,5 hectare grond,
verdeeld over drie locaties, voor
een schappelijke prijs overgedragen aan Landschap Overijssel. Het
betreft stroken van vijf tot vijftien
meter breed, die gelegen zijn langs
het spoor. In deze regio betreft het
gebied dat grenst aan landgoed
Beerze. Het gaat hierbij om waardevol gebied met hoogveen.
Windkracht - De muziekverenigingen Crescendo uit Gramsbergen
en SDG uit Ane hebben dit jaar in
samenwerking met vier basisscholen uit de voormalige gemeente
Gramsbergen het muziekproject
Windkracht 6 georgani- seerd.
Doel van het project was om jonge
kinderen kennis te laten maken met
blaasmuziek. Als afsluiting van het
project, dat overigens jaarlijks een
vervolg krijgt, geven de organiserende verenigingen een miniconcert
in de sporthal in Gramsbergen op
vrijdag 6 juni, van 19.30 uur tot
20.30 uur. De toegang is gratis.

HARDENBERG - Eigenlijk moet een streekproductenmarkt ook nergens anders gehouden worden. De Zwieseborg in Loozen is de welhaast perfecte locatie voor zo’n evenement. Zaterdag kon er geproefd worden van
onder meer kaas, worst, wijn, bier, aspergesoep en ijs, alles lokaal geproduceerd. Natuurlijk ontbraken de ‘oude’
ambachten als stoelenmatten, houtsnijden, mandenvlechten en schapenscheren niet. ‘s Morgens werd er folkloristisch gedanst door de Gramsbarger Boer’n Daansers, ‘s middags was er een optreden van het Gramsberger
shantykoor De Sjompiezingers.
© Roel Gritter

Orga+ houdt
B&W mogen verder met sportboulevard
zich aan
HARDENBERG – Alleen de OPV had aangegeven dat er tijdens de en nu worden alle eerder geopperde
raadsvergadering van 27 mei gedebatteerd moest worden over het plannen nog eens herhaald”, was
vergunning
structuurplan Sportboulevard in Hardenberg, zeg maar de eerste ruwe zijn verwijt. De oppositiepartijen
DE KRIM - Er zijn geen aanwijzingen dat het bedrijf OrgaPlus in De
Krim zich niet aan de milieuvergunning houdt. Dat antwoordt de gemeente Hardenberg op vragen van
raadslid Petra Baarslag van Liberaal
Hardenberg. Tijdens bezoeken aan
het bedrijf zijn geen onregelmatigheden vastgesteld. Naar aanleiding
van klachten over stank is in de
maand april enkele keren extra
gecontroleerd. Twee klachten zijn
gegrond, zegt de gemeente. Eentje
was veroorzaakt door machinepech,
voor de ander kon geen oorzaak
worden gevonden. Klachten die in
het weekeinde zijn gemeld heeft de
gemeente niet gecontroleerd, omdat
de fabriek in het weekeinde stil ligt.

Kortweg

schets van een plan. Met name het CDA vond dat onzin, omdat het
structuurplan alleen maar bedoeld was om het uiteindelijke voorstel
een juridische basis te geven; de echte invulling komt pas dit najaar
aan bod. Wonderlijk genoeg was het juist CDA-er Henk Dogger die
als eerste het woord nam en ook nog eens de eigen wethouder Douwe
Prinsse (opnieuw) een paar zaken meegaf om in het echte plan te
verwerken.

Houd rekening met een buitenbad
met fatsoenlijke ligweide en kijk of
er nog plek is voor de kynologenclub, gaf hij Prinsse als boodschap
mee. Ga geen rotonde aanleggen
bij de ingang van het ziekenhuis,
want dan moet de oude burgemeesterswoning worden afgebroken en
komt er teveel verkeer op de Jan
Weitkamplaan. Een ingang voor
auto’s aan de Kellerlaan vond hij

een beter idee. Verder vond hij dat
Prinsse de mogelijke milieuoverlast
goed moest onderzoeken. “En maak
niet één plan maar werk verschillende plannen uit, dan heeft de
raad nog wat te kiezen”, zo besloot
hij zijn verhaal. Het hele verhaal
riep de ergernis op van Jaap Perlot
(PvdA). “Vertrouw je je eigen wethouder soms niet? Eerst vond het
CDA het niet nodig te debatteren

VVD, OPV, GroenLinks, Liberaal
Hardenberg en OpKoers wilden
helemaal niet verder met de locatie
aan de Jan Weitkamplaan. Te dicht
bij fabrieken, de kans op milieuongelukken is te groot en de stroom
bezoekers zorgt voor verkeersopstoppingen op de Kellerlaan. Het
voorstel van B&W werd echter met
26 tegen 5 stemmen aangenomen,
zodat B&W kunnen doorgaan met
de plannen voor een sportboulevard
tegenover het ziekenhuis. Daar is
overigens geen plek voor de kynologenclub, gaf wethouder Prinsse
aan, want die club heeft op korter
termijn ruimte nodig en de aanleg
van een sportboulevard duurt nog
wel een paar jaar.

Vrouwen veroveren Gramsbergen
GRAMSBERGEN - Op de dag dat het Nederlands
voetbalteam op het EK speelt tegen Frankrijk zullen vele
honderden vrouwen in oranje gehuld door Gramsbergen
paraderen. Het zijn de deelneemsters aan het dertiende
Internationaal Vrouwenvoetbaltoernooi, dat vrijdag 13
juni van start gaat op sportpark ‘t Hoge Holt. Drie dagen
lang zullen veertig teams zich proberen te vermaken
op en rond de velden. Dat hadden er overigens ruim 60
kunnen zijn, maar veel teams moest men teleurstellen

omdat er domweg niet meer ruimte op het sportpark is.
Volgend jaar wordt het toernooi waarschijnlijk ook op
sportpark De Kei bij Slagharen gespeeld, zodat elk team
kan worden toegelaten. Mocht het Nederlands elftal van
Frankrijk winnen dan kunnen enkele damesteams zich
waarschijnlijk niet volop in de feestvreugde storten,
omdat de eerste wedstrijden zaterdag al om 8.30 uur
worden gespeeld. De finales van het A- en B-toernooi
zijn om 16.30 uur.

Rova - Vorige week heeft afvalverwerker Rova het jaarverslag
2007 gepresenteerd. De organisatie sloot het afgelopen jaar af met
een netto winst van 8,7 miljoen
euro. De winst wordt in de vorm
van dividend aan de deelnemende
gemeenten uitgekeerd. Ook wordt
een deel van de winst ingezet voor
een duurzame bedrijfsvoering. Voor
het lopende boekjaar 2008 heeft
Rova de tarieven al met 8 euro per
huisaansluiting verlaagd.
Biertap - In café The Old Inn aan
de Voorstraat in Hardenberg wordt
vrijdag 6 juni voor de 9e keer de
jaarlijkse Biertapwedstrijd gehouden. Er wordt gestreden in twee
klassen: de profs (mensen die in
de horeca werken) en de amateurs
(thuistappers). Het schoonmaken
van de glazen, het tappen en het
serveren wordt beoordeeld door een
viermansjury. Inschrijven kan vanaf
19.00 uur (of eerder per e-mail), een
half uur later begint de proefronde
en het echte werk start om 20.00
uur. Verleden jaar werd het algeheel
kampioenschap opgeëist door Lex
Grissen.
Duizend - De Kleppertoer 2008
loopt als een speer. Een week eerder dan in het recordjaar 2007 is de
duizendste passagier verwelkomt.
Dat gebeurde afgelopen maandag,
toen een rit werd gemaakt door een
groep 50-plussers uit De Krim.
Afscheid - De vrijwillige brandweer van Hardenberg heeft woensdag 28 mei in de brandweerkazerne
afscheid genomen van Willem Bies,
die na 30 jaar op eigen verzoek
de dienst verliet. Brandweercommandant Martin Cuperus speldde
hem bij zijn afscheid een speciale
brandweermedaille op voor zijn
langdurige inzet.

redactie@sallander.nl

