Woensdag 13 augustus 2008

Rotondes, bij duizenden zijn ze te
vinden in Frankrijk, maar gehaat
door wielrenners. Ze zijn over het
algemeen slecht aangelegd, en volgens verkeersdeskundigen werken
ze ook niet. Tenminste, niet zoals
de Fransen dat hebben gedaan. Op
tv was tijdens de Tour de France
te zien, wat er kan gebeuren als je
een rotondebordje raakt. De Duitser
Sven Krauss ging hard onderuit,
waarna zijn fiets in drie stukken
brak. De rotondes zijn trouwens

niet alleen wielrenners een doorn
in het oog, ook andere weggebruikers verafschuwen de ‘tsunami’
aan rotondes. En toch pleit ik voor
uitbreiding. In Hardenberg graag,
om precies te zijn op de kruising
van de Lage Gaardenstraat met de
Parkweg. Als ik dan vanuit Baalder
naar het centrum rijd kan ik enkele
regels lezen op het informatiebord
van de stichting Hardenberg Promotie, doorrijden naar de rotonde
op de kruising van de Sportlaan
met de Parkweg, terugrijden naar
de nieuwe rotonde en dit ritje een
keer of vijf herhalen, zodat ik na
een kwartier ongeveer weet wat er
allemaal te beleven valt in Hardenberg. Niet alleen die dag, niet alleen
die week, maar zo’n beetje de hele
maand. Er wordt namelijk ontzettend veel tekst op die borden gezet,
zelfs van evenementen die weken
later worden gehouden. Zonder
die vijf rondjes over de Parkweg

valt dat allemaal niet te lezen. En
de volgende dag moet dat rondje
opnieuw gemaakt worden, omdat ik
dan inmiddels de helft van de tekst
ben vergeten.
Nu schreef ik net dat de borden van
de stichting Hardenberg Promotie
zijn, maar die naam is fout. Vinden
ze zelf. Het moet tegenwoordig zijn:
Stad Hardenberg Promotie. Terwijl
Hardenberg helemaal geen stad is,
maar een dorp. In grootte, in uitstraling, in mentaliteit. Daar is overigens niks mis mee, dorpen moeten
er ook zijn, maar waarom het dan
nodig is om je groter voor te doen
dan je bent is mij niet duidelijk.
In het algemeen worden plaatsen
tot de groep steden gerekend als
ze minstens 25.000 inwoners hebben. Officieel is dat niet, want de
Nederlandse wet kent geen steden,
alleen gemeenten. De uitzondering
op deze regel is Amsterdam, die in

de Grondwet wordt genoemd als
hoofdstad van Nederland.
Maar, zullen sommigen tegenwerpen, Hardenberg is toch een stad
omdat het sinds 1362 stadsrechten
heeft? Nou en? Al die stadsrechten
zijn in de tijd van Napoleon afgeschaft, zodat het onzin is een plaats
nog steeds stad te noemen op basis
van middeleeuwse uitspraken. Hardenberg is een dorp. Voor de één een
mooi dorp, voor de ander een gat,
maar het is niet meer dan een dorp.
Gasten uit het westen lachen zich
ook altijd een kriek als je zegt dat
je ‘even naar de stad gaat’. Eigenlijk
is de stichting Hardenberg Promotie
niet meer dan een stichting Dorpsbelangen Hardenberg. Maar ja, het
woord dorp is voor velen synoniem
met onderontwikkeld, en daar kun
je niet mee scoren. Dus toch maar
Hardenberg Promotie. Maar laat dat
woordje stad dan maar weg.

Uitbreiding dienstverlening via internet
HARDENBERG - De gemeente
Hardenberg wil de dienstverlening aan de burgers via internet
de komende jaren sterk verbeteren. Straks moeten de inwoners
voor veel diensten een keus kunnen maken uit de ‘oude’ dienstverlening via brief, telefoon of
een bezoek aan het gemeentehuis
en uit de ‘nieuwe’ dienstverlening
via internet.
Om dit voor elkaar te krijgen heeft
Hardenberg zich aangesloten bij
Dimpact, een samenwerkingsverband van enkele vooral oostelijke
gemeenten. Het streven is dat eind
dit jaar zo’n 80 producten digitaal
geleverd kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn het doorgeven van
een verhuizing, het aanvragen van
een bouwvergunning en het betalen
van gemeentelijke belastingen.
Vanwege wettelijke belemmeringen
zullen zaken als het in ontvangst nemen van een rijbewijs niet digitaal
geleverd kunnen worden.
“Behalve dat de burgers straks een
keus hebben tussen ‘oud’ en ‘nieuw’
denken we dat door het nieuwe
systeem er efficiënter gewerkt kan
worden, dus dezelfde kwaliteit
sneller en goedkoper leveren”,
vertelt gemeentesecretaris Wouco
Rebergen, “maar het duurt nog wel
even voordat we dat zeker weten.”

Noaberschap en
Klo-jo bedreigd
KLOOSTERHAAR - Kloosterhaar
maakt zich grote zorgen. Stichting
Opbouwwerk De Stuw heeft namelijk laten weten dat jeugdhonk
Klo-jo per 1 januari geen hulp meer
krijgt bij het jeugd- en jongerenwerk. Ook kan vanaf januari geen
gebruik meer worden gemaakt van
de diensten van de ouderenadviseur.
Volgens De Stuw is er geen geld
meer om het werk te doen. Voor
de mensen van het project Noaberschap, het bestuur van Klo-jo en
Plaatselijk Belang reden om in een
brief aan de gemeenteraad om hulp
te vragen. “Wij zijn de afgelopen
jaren gestart met projecten voor
jongeren en ouderen, die erg succesvol zijn. Die projecten worden
uitgevoerd door vrijwilligers, maar
met steun van De Stuw. Zonder
deze professionele hulp zullen deze
activiteiten doodbloeden”, is de
verwachting van de briefschrijvers.
Zij vragen de gemeenteraad dan ook
met klem de gemeenschap in Kloosterhaar te blijven steunen. Dinsdag
19 augustus is de eerste keer dat
de raad zich over het verzoek kan
uitspreken.

Kortweg
Bouwproject - Woensdag 13 augustus wordt de openingshandeling verricht van het bouwproject
Marsch-Kruserbrink in Hardenberg.
Tussen de Bramerstraat en de Marslaan gaat Beter Wonen vier appartementencomplexen bouwen met plek
voor 118 appartementen. Op de begane grond is 2100 vierkante meter
gereserveerd voor zorginstellingen
(Thuiszorg, tandarts, huisarts). Het
bedrijf D&H uit Zwolle bouwt 18
appartementen in een ‘woontoren’
van 7 verdiepingen hoog en 45 eengezinswoningen tussen de Marslaan
en de Vecht.
Terras - Café Docks op de parkeerplaats De Gedempte Haven in
Hardenberg krijgt een verhoogd
buitenterras. De gemeente Hardenberg, eigenaar van het pand, wil de
relatie met de Vecht verbeteren en
het terras zorgt daarvoor, aldus de
gemeente. Er is één bezwaar ingediend door een buurtbewoner tegen
de komst van het terras.
De bezwaarmaker vreest voor geluidsoverlast. Uit onderzoek blijkt
dat ’s avonds tussen negen en elf
uur de geluidsnormen worden
overschreden, tenminste, als de
terrasverwarming is ingeschakeld.
Dit kan worden opgevangen door
een terrasscherm te plaatsen dat
het geluid isoleert. Na 23.00 uur
kan ook zo’n scherm geen uitkomst
meer bieden, zodat het terras dan
gesloten moet worden.

Het ondertekenen van het contract met Dimpact vond de gemeente wel een traktatie waard.
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Gemeente koopt grond voor Broeklanden Zuid
HARDENBERG - Hardenberg krijgt er binnenkort twee miljonairs
bij. De gemeente heeft met twee grondbezitters overeenstemming
bereikt over de aankoop van 50 hectare grond voor industrieterrein
Broeklanden Zuid.
Het bedrijventerrein Broeklanden
wordt in fasen uitgebreid met twee
gebieden: De Kop en Zuid. De
uitbreiding is nodig omdat het hard
gaat met de verkoop van kavels. Er
is zelfs al een ondernemer die een
gedeelte op Zuid wil reserveren, terwijl deze grond nog geen eigendom

is van de gemeente. In dat laatste
komt binnenkort verandering, als
de gemeenteraad een bedrag van 8,5
miljoen euro wil vrijmaken voor de
aankoop van de landbouwgrond en
de bijbehorende gebouwen. Voordat
het zover is moet één van de eigenaars er wel voor zorgen, dat zijn

Hospice heeft geld nodig om
exploitatie rond te krijgen
HARDENBERG - De stichting
Hospice Hardenberg is op zoek
naar geld. De stichting heeft uit
een nalatenschap een woning aan
de Jan van Arkelstraat in Hardenberg gekregen, dat dienst moet gaat
doen als hospice voor patiënten die
niet meer genezen kunnen worden.
De verbouwing van ’t Huis aan de
Vecht is vrijwel afgerond, zodat 22
augustus de opening kan plaatsvinden. De aanloopkosten van ruim
drie ton zijn grotendeels bijeen
gebracht, maar het ontbreekt de
stichting aan geld om het huis financieel draaiende te houden. In totaal

moet jaarlijks zo’n 90.000 euro in
de exploitatie worden gestoken.
Ongeveer veertig procent hiervan
wordt gedekt door subsidies en
eigen bijdrages, maar voor de rest
worden nog geldschieters gezocht.
Bedrijven en individuele personen
kunnen een eenmalige gift geven
of donateur worden. De gemeente
Hardenberg heeft een verzoek om
een bijdrage afgewezen, omdat zij
al meer dan 113.000 euro aan subsidie heeft gegeven. Informatie over
het hospice is te vinden op de website www.hospicehardenberg.nl.

terrein schoon wordt opgeleverd. Er
is namelijk sprake van een beperkte
vervuiling met asbest. Het laten
opruimen kost de eigenaar enkele
tienduizenden euro’s, maar dat moet
financieel geen bezwaar zijn nu de
grond vrijwel is verkocht.

Regeling voor hulp
bij discriminatie
HARDENBERG - De gemeente
Hardenberg sluit zich aan bij de organisatie Artikel 1. Deze instelling
verzorgt voor diverse Overijsselse
gemeenten de uitvoering van de
Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen, die naar
verwachting per 1 januari 2009 van
kracht wordt.
Door deze wet moeten gemeenten
ervoor zorgen, dat de burgers op
een laagdrempelige manier toegang krijgen tot voorzieningen op
het gebied van antidiscriminatie.
Aangiftes van discriminatie kunnen voortaan via Artikel 1 worden
afgehandeld in plaats van via de
strafrechter. Bij de politie IJsselland zijn in het eerste kwartaal van
2008 drie aangiftes ontvangen uit de
gemeente Hardenberg die te maken
hadden met discriminatie.

Huisartsen - De stichting Dienstenstructuur Huisartsen krijgt 3500
euro subsidie van de gemeente
Hardenberg. Deze stichting zorgt
er sinds 2007 voor, dat ’s zomers
huisartsen van elders naar Hardenberg komen om de grote stroom
toeristen te kunnen helpen. De
plaatselijke huisartsen kunnen deze
drukte niet aan, temeer daar zij zelf
ook op vakantie gaan. De medische
handelingen en medicijnen worden
wel vergoed door de zorgverzekeraars, maar extra kosten, zoals het
vervoer van deze waarnemers, valt
buiten de regeling. Hiervoor is een
beroep gedaan op onder meer de
gemeenten Hardenberg en Ommen.
Grondruil - De Leerling-werkplaats aan de Parkweg in Hardenberg gaat grond verkopen en ruilen
met de gemeente Hardenberg. De
gemeente heeft de grond nodig
voor de aanleg van een nieuwe
weg tussen de Gramsbergerweg
en de Parkweg. Als deze transactie
is afgesloten heeft de gemeente
met zes van de acht grondbezitters
afspraken gemaakt over vrijwillige
verkoop. De verwachting is dat ook
met de overige twee eigenaars overeenstemming kan worden gemaakt,
zodat onteigening van de grond niet
nodig is.
Waterschap - Bij waterschap Velt
en Vecht nemen acht partijen deel
aan de komende waterschapsverkiezingen: VVD, ChristenUnie,
CDA, PvdA, Drentse Ouderenpartij
(D.O.P.), Algemene Waterschapspartij, Water Natuurlijk en Werk aan
Water. In tegenstelling tot eerdere
verkiezingen moesten kandidaten
zich dit keer verkiesbaar stellen via
een vereniging, stichting of politieke partij. T/m 4 augustus konden
partijen zich laten registreren voor
deelname aan de waterschapsverkiezingen. De verkiezingen zelf
vinden in heel Nederland plaats
tussen 13 en 25 november.

redactie@sallander.nl

