Woensdag 1 oktober 2008

Start aanleg
combibaan in
Gramsbergen
Drommels, heeft de gemeente
Hardenberg mij toch een keer
tegen mijn zin parkeergeld laten
betalen. Normaal gesproken betaal
ik alleen op vrijdag, wanneer de
wekelijkse boodschappen worden
gehaald. Dat kost ook parkeergeld,
maar mijn supermarkt vergoedt
de kosten, zelfs meer dan dat. Een
typisch geval van een win-win situatie: winst voor de gemeente en
winst voor mij. Maar vorige week
ging het een keer mis. Donderdag
zou de huldiging van Olympisch
zitvolleybalster Karin van der Haar
bij haar thuis zijn, in woonwijk de
Marslanden, had de gemeente laten
weten. Eigenlijk had ik al een beetje
nattigheid moeten voelen, want
volgens de gemeentelijke mail was
het adres Van Oyenstraat, terwijl
het Van Oijenstraat moet zijn. (Dat
heb je er nou van als je klakkeloos
de adviezen van de straatnaamcommissie overneemt: onbruikbare
rommel, omdat niemand de straatnamen in de Marslanden correct
kan schrijven. Maar dit terzijde.)
Op het afgesproken tijdstip stonden
vijf mediavertegen-woordigers aan
Karin’s voordeur, maar geen Karin
of vertegenwoordiger van de gemeente te bekennen.
Nou komt het wel vaker voor dat
degene die iets moet openen of
iemand moet huldigen een beetje
te laat komt, dus werd gewacht tot
5 minuten na het aanvangstijdstip.
Toen er nog niemand was werd
contact opgenomen met de gemeente. De reactie: welnee, de
huldiging is in het gemeentehuis.
Als ik nou Jan Medendorp was, de
ex-columnist van het onvolprezen
Twents weekblad De Roskam, dan
had ik geschreven dat de ambtenarij alleen maar bestaat uit maffia,
regeltjesfascisten, gedegenereerde
pennenlikkers of nog erger. Medendorp is niet voor niets als columnist
weggewerkt (zijn columns gingen
hem teveel geld en de uitgever
teveel abonnees kosten), zodat
duidelijk is dat dergelijk taalgebruik
niet kan. Ik zal dan ook niets zeggen
over de gemeentelijke voorlichters,
maar denken kan niemand verbieden. Maar nu, nu de boosheid over
zoveel klungeligheid al weer is verdwenen, begin ik wat achterdochtig
te worden. Zou de gemeente dit misschien expres hebben gedaan? In de
Marslanden is parkeren gratis, zodat
de gemeente niets had verdiend
aan het bezoek van de media. Nu
het blijkbaar niet helemaal zo jofel
loopt met het parkeren (mensen
ontvluchten Hardenberg, gaan naar
wijken waar het parkeren gratis
is, zijn de technische problemen
op het plein bij AH zat), moet de
gemeente zorgen voor alternatieve
plannen om de parkeerbegroting
rond te krijgen.
En alle kleine beetjes helpen, nietwaar. Dus toen ontdekt werd dat
de huldiging in de Marslanden zou
worden gehouden, was er een ambtenaar die - heel slim - voorstelde
de locatie te wijzigen. En niet doorgeven aan de media, werd er nog
bij gezegd, want anders komen ze
misschien op de fiets en verdienen
we nog niks. Het plan is gelukt, ik
heb tot mijn spijt de gemeentelijke
kas met 50 cent gespekt. Ik denk
dat ik bij de eerstvolgende raadsvergadering maar eens twee flesjes
frisdrank neem op kosten van de
gemeente, om de vieze smaak weg
te spoelen.

GRAMSERGEN - Vrijdag 3 oktober om 9.15 uur verricht wethouder
Douwe Prinsse de eerste handeling voor de start van de werkzaamheden voor de combibaan in
Gramsbergen. De combinatiebaan,
waarop geschaatst en geskeelerd
kan worden, komt op de plek van de
huidige ijsbaan aan het Hoge Holt
in Gramsbergen.
Het is de bedoeling dat er op de 400
meter asfaltbaan ook door jeugdige
wielrenners kan worden getraind.
In het midden van de baan komen
voorzieningen voor beachvolleybal
en jeu de boules. Afhankelijk van
de financiële mogelijkheden, zal
er ook een ‘krabbelbaan’ worden
aangelegd.

Kinderboekenweek over gedichten
HARDENBERG - De jaarlijkse Kinderboekenweek gaat weer van start.
Van 1 t/m 11 oktober is het een groot leesfeest in alle bibliotheken, boekwinkels, op scholen en op televisie. Dit jaar staan gedichten voor kinderen centraal onder het motto Zinnenverzinzin . Zo heet het gedicht dat
kinderboekenschrijver Joke van Leeuwen speciaal voor deze week heeft
geschreven. Het complete programma is te vinden in de bieb en op de site
www.bibliotheekhardenberg.nl.

Rommelig straatbeeld wordt aangepakt
HARDENBERG – Winkeliers in
de Hardenberger winkelstraten
kunnen hun borst nat maken.
Voortaan zal de gemeente strenger tegen ze optreden, als ze
illegale lichtreclames of te grote
luifels hebben aangebracht, of
wanneer ze het halve trottoir
hebben volgeplaatst met hun
koopwaar.
De eerste ‘gelukkige’ is Totaal Gemak, de vroegere Milo. De voorge-

vel puilt als het ware uit van zaken
die volgens de vergunning niet
kunnen, beweert de gemeente. Met
de strengere aanpak wil de lokale
overheid een signaal afgeven aan
de andere winkeliers, dat het rommelige beeld van de winkelstraten
verbeterd moet worden. Overigens
hoeft de huidige situatie bij Totaal
Gemak niet van vandaag op morgen
veranderd te zijn, maar krijgt de eigenaar twee jaar tijd om zijn winkel
op orde te brengen.

Bibliotheek maakt plaats voor auto’s

Kortweg
Alcohol – De gemeente Hardenberg
gaat voor een periode van twee
jaar een alcoholconsulent aanstellen. Deze nieuwe ambtenaar moet
helpen het alcoholgebruik door
jongeren te verminderen. Hij of zij
moet afspraken maken met horeca,
buurthuizen en sportverenigingen
om iets te doen tegen het gebruik
van alcohol door jongeren. Daarnaast moet voorlichting worden
gegeven en moet het beleid voor
Hokken en Keten in daden worden
omgezet.
Trouwlocatie – Vakantiepark ’t
Hooge Holt in Gramsbergen wordt
geen vaste trouwlocatie. De eigenares had hierom gevraagd. Er zijn op
dit moment vier plekken in de gemeente Hardenberg waar getrouwd
kan worden: één in Heemse, één in
Dedemsvaart en twee in Gramsbergen. Nog eentje erbij is niet nodig,
vindt de gemeente.
Interland – Op sportpark De Boshoek in Hardenberg wordt woensdag 8 oktober de jeugdinterland
Nederland-Polen gespeeld. Het is
een oefenwedstrijd voor het team
van spelers onder de 17 jaar. De
aftrap is om 17.00 uur.
Water – De plaatselijke VVD-afdeling houdt dinsdag 7 oktober een
bijeenkomst over de Waterschapsverkiezingen. Vanaf 20.00 uur zullen dijkgraaf Wim Wolthuis en Marieke Ekelenkamp van de gemeente
Hardenberg in De Hongerige Wolf
(tussen Hardenberg en Ommen) de
discussieavond inleiden met twee
presentaties over waterbeheer. De
bijeenkomst is openbaar en gratis
toegankelijk.
Rosé - Wethouder Joost Liese heeft
zondagmiddag de eigenaren John en
Wilma Huisman van de Reest-landhoeve in Balkbrug in de bloemetjes
gezet. Het wijnbedrijf heeft onlangs
de prijs gewonnen voor beste rosé
van Nederland. De gemeente noemt
de lokale wijnboer en zijn product
‘bijzondere ambassadeurs van de
gemeente Hardenberg’.

HARDENBERG - Het voormalige waterschapsgebouw aan de Karel Doormanlaan in Hardenberg, op
de achtergrond, is zijn buurman kwijt. Vorige week is
een begin gemaakt met de sloop van de vroegere bibliotheek. Na de verhuizing naar het LOC aan de Sportlaan
was het gebouw overbodig geworden. De plek waar de
bieb stond wordt ingericht als tijdelijk parkeerterrein.

Winst voor HHC
in oostelijke derby
HARDENBERG - Jantje huilt,
Jantje lacht. Dat gold zeker voor
HHC-trainer Jan van Raalte. De ene
zaterdag zag hij zijn ploeg thuis met
0-5 verliezen van Go Ahead Kampen, de andere zaterdag bemerkte
hij een herboren HHC (met name
in de tweede helft), dat Excelsior’31
in Rijssen met duidelijke cijfers
terugwees. Tussendoor werden de
profs van Go Ahead Eagles aan de
kant gezet en rolde Feyenoord als
volgende tegenstander in het bekertoernooi uit de bus. Alles waarvoor
een trainer naar HHC wil komen
kreeg hij zodoende binnen een week
te pakken.
Afgelopen zaterdag was de clash
tussen rood en oranje, tenminste, dat
had het moeten worden. In de eerste
helft ging het er nogal gezapig aan
toe, met een iets sterker Excelsior. “Grasmaaien is spannender”,
seinde een HHC-supporter in de
rust door. Na rust kregen zijn vingers geen rust, want de ene mooie

De parkeerplaatsen zijn nodig als over enige tijd het
Stephanusplein, de carillontoren en het gemeentehuis
op de schop gaan. Ook de vroegere kleuterschool De
Potnösters, schuin tegenover de oude bibliotheek, wordt
afgebroken. En ook hier worden tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd.
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Bespreking toekomst van de Vecht
HARDENBERG - De provincie Overijssel, gemeentes, waterschappen
en maatschappelijke organisaties zetten zich in voor de toekomst van
de Vecht en het Vechtdal. Dit staat in het ‘Startdocument Masterplan
Ruimte voor de Vecht’ dat vorige week in de colleges van burgemeester
en wethouders in Hardenberg, Ommen, Dalfsen, in het college van
Gedeputeerde Staten en bij de Waterschappen is besproken. Het college van Zwolle bespreekt het document deze week.
In dit startdocument staat beschreven, wat deze partners willen ondernemen om een Masterplan voor de
Vecht en het Vechtdal te ontwikkelen. Zo willen de betrokken partijen
HHC-aanval na de andere werd per
sms doorgegeven. Het leek alsof
Excelsior in de tweede helft volledig blokkeerde, zo voorspelbaar
en verkrampt acteerde de ploeg.
HHC kwam 5 minuten na de pauze
op 0-1 door Ruud Bruns, ingevallen
voor Stefan Buitenhuis. Vlak voor
tijd werd het 0-2 door een fraaie
vrije trap van Gerard Kocks en in
blessuretijd maakte Martijn Berger
er 0-3 van. Alleen belangrijk voor
statistici, maar wel eentje van grote
schoonheid.

dat de Vecht een halfnatuurlijke
laaglandrivier wordt. Verder moeten
ze in overleg met belanghebbenden
bepalen, hoe en op welke plekken
toeristen en recreanten de ruimte
krijgen. Andere delen van de Vecht
zullen juist rustig blijven om de
natuur extra kansen te geven. Er komen ook afspraken over de manier
waarop agrarische ondernemers
in het Vechtdal de ruimte houden
voor hun activiteiten. Maar ook
de manier waarop bewoners van
het Vechtdal letterlijk en figuurlijk
tegen de Vecht aankijken is een
onderwerp van gesprek.
Aan de hand van het Startdocument
dat nu in de besturen wordt besproken, zal Ruimte voor de Vecht begin
2009 verder praten met belanghebbenden en deskundigen.

Knutselen - In dorpshuis ‘t Haarschut in Kloosterhaar wordt donderdag 2 oktober vanaf 13.30 uur
een knutselmiddag gehouden. De
deelnemers gaan samen met de
begeleidsters een herfststukje maken van sierkalebassen en sierfruit.
Deelname is gratis. Alleen de kosten
van de gebruikte materialen worden
in rekening gebracht. Opgave bij
Charlotte Olsman (tel. 241531).
Verkeer - Deze week is het project
Streetwise en Dode Hoek van start
gegaan. Ongeveer 4000 scholieren
uit de gemeente Hardenberg nemen
deel aan deze verkeers-veiligheidprojecten. De scholieren leren in de
praktijk omgaan met het dagelijks
verkeer, waaronder het zichtbaar
maken van jezelf als een vrachtwagen nadert.
Controle – Het Röpcke-Zweers
ziekenhuis in Hardenberg gaat
zaterdag 4 oktober de bloedglucosemeters controleren van diabetespatiënten. De controledag is gekoppeld aan een informatiemarkt. Die
markt wordt gehouden van 09.00
tot 16.00 uur in het restaurant van
het ziekenhuis.

Door een hackeraanval is sinds
vrijdag de site www.sallander.nl
uit de lucht. Ook het e-mail adres
is even niet beschikbaar. Tijdelijk
adres: sallander@oost.nu

