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niet een onsje minder kan. Dus niet
anoniem en geen onwelvoeglijk
taalgebruik, precies zoals het Brabants Dagblad (ook Wegener) in
haar spelregels heeft staan.

Een paar weken geleden is op deze
plaats melding gemaakt van de
stortvloed aan anonieme scheldkanonnades, die tegenwoordig te
lezen is op de reactiepagina’s van
enkele kranten die in de gemeente
Hardenberg verschijnen. B&W van
Hardenberg hebben die woorden
zorgvuldig gelezen, want ze hebben
prompt een brief naar die kranten
gestuurd met de opmerking, of het

Gemeente: geen
‘superwinkel’ aan
de Hessenweg

Nu het college zo goed luistert durf
ik nog wel een zaak aan te kaarten,
maar daar hebben de gemeentebestuurders ook de politie voor nodig.
Er wordt namelijk opvallend vaak
misbruik gemaakt van het fietspad
van het centrum van Hardenberg
naar Baalder. Veel mensen steken
de weg over en pakken het linker
fietspad in plaats van het rechter.
Dat dit tegen alle verkeersregels
ingaat is duidelijk. Maar hoe zit het
met die mensen die eerst het rechter
pad pakken, ter hoogte van de inrit
naar de schietvereniging oversteken
naar het linkerpad en dan richting
Baalder rijden? Mag dat of mag dat

niet? De afgelopen week ging het
een keer goed mis, toen fietsers en
bromfietsers elkaar raakten met een
valpartij van de brommerbestuurder
als gevolg. College, graag enkele
borden plaatsen als deze constructie
verboden is en de politie wat vaker
laten controleren. Of accepteren dat
er binnenkort een paar mensen in
het ziekenhuis belanden.
Helaas luisteren ze bij de gemeente
niet altijd even goed. Neem nou het
instellen van de Fair Play-prijs voor
voetbalteams. Alle 15 verenigingen
in Hardenberg krijgen strafpunten
als ze gele of rode kaarten ontvangen tijdens een wedstrijd. Het team
met het geringste aantal strafpunten
krijgt aan het eind van het seizoen
een geldprijs. Vorige jaar werd de
prijs voor het eerst ingesteld, met

Bruchterveld als winnaar. Toen is al
gesteld dat die prijs onzin is, omdat
geen voetballer tijdens de wedstrijd
zijn been terugtrekt omdat anders
de kans op de hoofdprijs wordt
verkleind. En die prijs helpt ook
geen zier. Het gevolg zou namelijk
moeten zijn dat er vorig seizoen
minder rode en gele kaarten werden uitgedeeld, maar dat is niet
het geval. Waarom de gemeente
toch doorgaat? Vanwege de vele
positieve geluiden die er vorig jaar
waren op deze sportieve competitie,
zo laat een woordvoerder weten.
Onzin dus. Alleen de penningmeesters van de ploegen die hoog in het
klassement zijn geëindigd waren tevreden, de rest interesseert het geen
bal. De gemeente heeft nu één keer
laten zien dat ze goede adviezen
kan opvolgen, maar dat moet geen
uitzondering zijn.

Kunstmarkt op Wilhelminaplein

HARDENBERG – Met een bliksemactie’ heeft de gemeenteraad
van Hardenberg voorkomen, dat
een woon- en winkelgebied aan
de Hessenweg in Hardenberg
veranderd kan worden in een
grootschalig winkelterrein. De
eigenaar van de voormalige Varwijk-winkel is ‘de boer opgeweest
’om panden en percelen te kopen,
zeggen enkele buurtbewoners.
Volgens geruchten zou het om het
winkelconcern Lidl gaan, dat al
eerder plannen zag afketsen om zich
te vestigen in de voormalige winkel
van Albert Heijn in Hardenbergcentrum. Overigens willen B&W
de geruchten niet bevestigen.
Door aan te geven dat voor het
gebied een nieuw bestemmingsplan
in de maak is, kan het gebied in
ieder geval een jaar ‘op slot’ gaan.
Niet voor de huidige winkeliers, zo
werd tijdens de raadsvergadering
van vorige week duidelijk, toen dit
besluit werd genomen. Er wordt
alleen voorkomen dat grootschalige
detailhandel op die plek mogelijk is.
De gemeente vindt zo’n bedrijf een
grote bedreiging voor de winkels in
het centrum. Daarnaast wil de gemeente grootschalige detailhandel
concentreren op bepaalde plekken,
zoals aan de Haardijk.

Politiek verrast
door ‘snelle move’
HARDENBERG - De politieke
partijen in de Hardenberger
gemeenteraad zijn wat overvallen door de keus van B&W, om
de robuuste verbindingszone (de
groenstrook voor dieren die Ommen via Duitsland met Losser
verbindt) niet langer ten noorden
van Hardenberg te plannen, maar
aan de zuidkant.
Had de keus niet kunnen wachten
tot er nader onderzoek was verricht, wil de PvdA weten. Op dit
moment loopt het zuidelijk tracé op
kaarten van de provincie Overijssel
door het geplande bedrijventerrein
Broeklanden-Zuid. Komt de uitgifte van kavels daarmee in gevaar,
vraagt de partij in een bief aan het
college. Ook het CDA maakt zich
zorgen over deze ontwikkeling en
heeft hierover vorige week vragen
gesteld in de raad. Volgens B&W
is de verandering in de keuze veroorzaakt door de vele insprekers
die aangaven, dat het tracé langs
de noordkant voor veel problemen
kan zorgen en door een andere op-

Kortweg
Metaal – De voormalige kippenslachterij van het bedrijf Heidegold
in het Duitse Wielen is gekocht
door Hutten Metaal in Hardenberg.
Vanaf volgend jaar vestigt zich daar
het staalconstructiebedrijf Wielen
Staal. Een groot deel van het terrein
wordt waarschijnlijk weer verkocht,
aan bijvoorbeeld een recreatieondernemer. Op het overblijvende
deel wordt niet alleen een staalbedrijf gevestigd, maar Hutten wil ook
opslagruimte verhuren.
Middeleeuwen – Coevorden viert
zaterdag 13 september het 600-jarig
bestaan met een middeleeuws stadsfeest. De spectaculaire openingsact
met ridders en middeleeuwse muziek begint om 12.30 uur voor het
Kasteel. Aansluitend is er een middeleeuwse jaarmarkt op de Markt.
Het Kasteel is ‘s middags geopend
voor bezoekers.
Expositie – In galerie Bout aan de
Knappersveldweg in Slagharen is
van 12 september t/m 19 oktober
werk te zien van Trijnie Mohlmann. Zij exposeert schilderijen
en glasobjecten, die een geheel
vormen. De tentoonstelling is gratis
te bezoeken op vrijdag, zaterdag en
zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
Zwanger – In het Röpcke-Zweers
ziekenhuis in Hardenberg wordt
zaterdag 13 september een Zwangerschapsmarkt gehouden. Samen
met zorgaanbieders als Icare en Carinova wordt een groots opgezette
informatiemarkt ingericht, met als
thema zwangerschap, kraamzorg
en alles wat daaraan verwant is.
De markt vindt plaats van 10.00
tot 14.00 uur in de gangen van de
polikliniek van het ziekenhuis.

Volgens de kunstenares komen haar doeken van een afstand beter uit.
HARDENBERG – Professionele kunstenaars, Edith
Mathot en Harm van den Berg van de klezmergroep
Mazzeltov en zang met orgelspel door Dick Huyser en
Bernadien Hamhuis in de hervormde kerk. Dat waren
zaterdag de ingrediënten van de Kunstmarkt op het
Wilhelminaplein in Hardenberg. Minder professioneel
vonden enkele kunstenaars de marktkramen, omdat
de sterke wind er bijna voor zorgde dat er vliegende
kunst in Hardenberg was te zien. Diezelfde matige
weersomstandigheden hadden ook invloed op de pu-
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blieke belangstelling. Hardenberg en Kunst zijn geen
synoniemen, en als dan het weer even tegenzit is dat
meteen merkbaar in het aantal bezoekers.
’s Middags was in de Kunstsuper de opening van de
expositie ‘Hardenberg Neuenhaus vice versa’ van de
grafisch kunstenaar Elsbeth Cochius. Zij maakte een
voettocht van Hardenberg naar Neuenhaus en weer
terug. Haar indrukken zijn verwerkt in linosneden, die
tot 11 oktober op de tentoonstelling zijn te zien.

Eerste overwinning voor nieuwe trainer HHC
HARDENBERG - Voetbalvereniging HHC uit Hardenberg heeft
zaterdag tijdens de eerste competitiewedstrijd iets nieuws gepresenteerd: roterende reclameborden.
Leuk voor de sponsors, die wat
opvallender in beeld kunnen komen
als de regionale tv-ploeg aanwezig
is, wat overigens zaterdag niet het
geval was. Ook leuk voor de toeschouwers op de ‘staantribune’, als
de teams spelen zoals zaterdag de
eerste helft, want dan hebben ze tenminste nog iets te zien. In de tweede
helft hoefden de blikken niet meer
vatting over het gebruik van grond.
“De provincie denkt nu meer in de
richting van ‘wees zuinig op landbouwgrond”, vertelde wethouder
Jannes Janssen. Voor het noordelijk
tracé zou veel meer grond ‘opgeofferd’ moeten worden dan voor het
zuidelijk tracé, zodat de zuidvariant nu meer kans van slagen heeft.
Dinsdag 16 september komt dit
onderwerp terug op de agenda van
de oriënterende raadsvergadering.

af te dwalen naar die roterende borden, want toen was er weer genoeg
te zien op het veld. Met als meest
opvallende man scheidsrechter Wildeboer uit Nieuwleusen, die vaak
het spel stillegde, vergat een Nunspeet-verdediger een tweede gele
kaart te geven (en dus rood) en de
veelvuldig mekkerende Nunspeetaanvoerder te weinig tegengas gaf.
Wat voetbal betreft was het (nog)
niet genieten, maar werklust en
inzet zorgden ervoor dat de tweede
helft het aanzien waard was. De 800

toeschouwers zagen dat HHC een
voorsprong nam via Martijn Berger
(1-0) en Kenny Kroeze (2-1), van de
tegenstander wegliep door een goal
van Gerard Kocks maar de laatste
minuten te spannend maakte door
toe te staan dat Rob Kabboord er
3-2 van maakt. Verder kwamen de
Nunspeters echter niet.
Zaterdag aanstaande spelen de Hardenbergers een uitwedstrijd tegen
Harkemase Boys, een wedstrijd die
op het ongebruikelijke tijdstip van
18.00 uur begint.

Profextru kan niet naar Goordijk
GRAMSBERGEN – Het bedrijf
Profextru uit Hardenberg kan niet
verhuizen naar de Goordijk in
Gramsbergen. Als de verhuizing
wèl door zou gaan zullen dagelijks
zo’n twintig vrachtwagens door
de woonwijk Dahlenburg moeten
rijden en die overlast vinden B&W
te groot. Bovendien past Profextru
niet in het bestemmingsplan, want

dat biedt alleen ruimte aan bedrijven
in de milieucategorie 1 en 2, terwijl
Profextru in categorie 3 valt.
Wat er nu met het terrein gaat
gebeuren is nog onbekend. Woningbouw is niet mogelijk, omdat
de grond vervuild is met nikkel en
chroom en het opruimen daarvan
is zo duur, dat de woningen onverkoopbaar zouden worden.

Fietsen - De PvdA in Hardenberg
wil dat B&W meer werk gaat maken van het fietsbeleid. Zo moeten
routes voor fietsers door de stad beter worden aangegeven en moeten
er overdekte of bewaakte fietsenstallingen in het centrum komen.
Verder heeft de partij in een brief
aan het college aangegeven, dat
gekeken moet worden naar enkele
knelpunten, zoals de gevaarlijk situaties bij de Voorstraatbrug en het
gebrek aan parkeerplaatsen bij het
station.
Fruit – In natuurcentrum De Koppel in Hardenberg wordt zaterdag
27 september van 13.00 tot 16.00
uur een fruitmiddag gehouden. Het
thema is Herken uw eigen fruit.
Aanwezig zijn een pomoloog (een
fruitdeskundige), de Hoogstambrigade en de Bijenvereniging. Bezoekers kunnen eigen appels, peren
en pruimen meenemen (inclusief
enkele takjes en bladeren), om het
ras te laten bepalen.
Rondom - Het derde nummer van
het historisch tijdschrift Rondom
den Herdenbergh is gewijd aan het
oude beroep en de actuele liefhebberij van imker. In het blad komen
de imkers Hans en Slatman aan
het woord en er is een heruitgave
te lezen van ‘bijengedichten’ van
Hendrik van Laar (1878-1969) uit
Lutten.
Dieet - Vrijdag 19 september wordt
de landelijke ‘Dag van de Diëtist’
gevierd. De diëtisten van Carinova
zetten hun deuren open en bieden de
bezoekers gratis een lifestyle-check
aan. Op grond van onder meer
lengte, gewicht en middelomtrek
kunnen zij iets vertellen over de
fysieke gezondheid van de bezoeker. In Hardenberg kan dat in het
Carinovagebouw aan de Floralaan
1 tussen 13.15 en 14.15 uur.

redactie@sallander.nl

