Woensdag 29 oktober 2008

Wachten op Zeeman
Wat een rare beeldspraak gebruikt
wethouder Jannes Janssen af en toe.
Onsmakelijk zelfs. Bijvoorbeeld
toen hij een week of twee geleden
vertelde, dat hij boeren niet met een
mes in de buik wilde laten rondlopen. Nou wil dat waarschijnlijk
niemand, tenzij je hommeles met
een boer hebt en hem het allerslechtste toewenst. Maar dan nog
zijn er andere, minder opvallende
manieren om ervoor te zorgen dat
iemand een enkele reis naar het
hiernamaals onderneemt.
Janssen gebruikte de metafoor om
duidelijk te maken, dat de boeren
ten zuiden van Hardenberg niet te
lang in onzekerheid moeten verkeren over hun toekomst. Duidelijkheid scheppen over het tracé van
de robuuste verbindingszone, was
zijn bedoeling, zodat de boeren zich
niet jarenlang vertwijfeld moeten
afvragen of ze beter hun bedrijf
kunnen verplaatsen of dat ze nog
decennia kunnen blijven zitten waar
ze zitten. Schep je die duidelijkheid
niet, dan laat je de boeren met een
mes in hun buik zitten. Nou kennen
we daar volgens mij al eeuwenlang
een andere uitdrukking voor, namelijk dat iemand het zwaard van
Damocles boven het hoofd hangt,
als er continu gevaar dreigt. Maar
misschien is het wel zo dat de wethouder hoopte dat de uitdrukking
de Telegraaf en het NOS-journaal
zou halen, om Hardenberg weer
eens in het nieuws te krijgen. Dat
is tenslotte de afgelopen week al
twee keer gelukt. Eerst was in de
landelijke pers te lezen dat de wedstrijd HHC-Feyenoord in een mum
van tijd was uitverkocht. En een
dag later haalde Hardenberg weer
het nieuws, toen bekend werd dat
de gemeente een alcoholdocent gaat
aanstellen. Zo wereldschokkend
dat zelfs Fokke & Sukke niet om
het onderwerp heen konden (www.
foksuk.nl).
Nu ik daar eens over nadenk beginnen opeens andere stukjes op hun
plaats te vallen. Zoals het bericht
van de markcommissie, dat tijdens
de weekmarkt in Hardenberg op
20 oktober aan de kinderen gratis
snoepgoed zou worden uitgedeeld.
De hele westerse wereld gaat gebukt
onder overgewicht, jongeren puilen
uit hun broeken door vet eten en
voedsel met een hoog suikergehalte,
en wat doet de marktcommissie van
Hardenberg? Gratis suikerspinnen en popcorn verstrekken. Geen
normaal mens kan zoiets bedenken.
Dan ben je òf helemaal wereldvreemd, òf ...... je probeert bewust
met deze actie Hardenberg in het
nieuws te krijgen.
Hele stadions vol laten lopen met
oranje doldwazen, messen in de
buiken van boeren steken, drankdocenten voor de klas zetten, volvette Hansen & Grietjes nog verder
vetmesten: het land van Kokanje
laat zich weer eens van z’n beste
kant zien. Nou vraagt het gemeentebestuur al enige tijd van
de onderdanen dat zij trots zijn op
hun gemeente. Na de acties van de
afgelopen weken is daar alle reden
toe. Als wijlen John F. Kennedy nog
had geleefd had hij bij een bezoek
aan Hardenberg vast en zeker vol
overgave uitgeroepen: Ik bin ’n
Arnbarger!

HARDENBERG - De gemeente Hardenberg moet met nog één partij tot
overeenstemming komen en dan kan de rondweg ‘Nijenstede’ worden
aangelegd tussen de Stationsstraat en de Parkweg. Begin deze mand heeft
de provincie het bestemmingsplan goedgekeurd. De laatste partij waarmee
nog overlegd wordt, is de vastgoedpoot van textielsuper Zeeman over de
voormalige Gamma-locatie. Als de onderhandelingen voorspoedig verlopen
is de weg in de loop van 2010 klaar voor gebruik.
Voordat het zover is wordt ook op andere plaatsen in Hardenberg-stad
aan de centrumroute gewerkt. In maart en april 2009 wordt een rotonde
aangelegd op de kruising Europaweg en Bruchterweg. Daarna wordt de
Europaweg doorgetrokken tot de aansluiting met de Witte de Withstraat,
ter hoogte van de Petrakerk.

Onthulling
beeldengroep
op begraafplaats
HARDENBERG - Op begraafplaats
de Larikshof in Hardenberg wordt
donderdag 30 oktober om 16.00
uur een beeldengroep onthuld van
kunstenaar Ton Mensink. Dat gebeurt door wethouder Joost Liese.
In 1997 is ook al een kunstwerk
van Mensink op de begraafplaats
geplaatst.

CDA wil goedkoper kaartje
voor parkeergarage LOC

Kortweg
Parkeerdek – De winkels en het
parkeerdek van De Mulderij in Hardenberg zijn sinds kort eigendom
van woningcorporatie De Veste.
Veel Hardenbergers hadden ontdekt
dat op die plek, bij de voormalige
winkel van Albert Heijn, gratis
geparkeerd kon worden. Dat is binnenkort voorbij, want de gemeente
gaat het parkeerdek huren van De
Veste, waarna er parkeermeters
worden geplaatst.
Dankdag - In de Höftekerk in
Hardenberg wordt woensdag 5 november extra aandacht besteed aan
Dankdag. Een groep kerkleden wil
daarmee een halt toeroepen aan de
teruglopende aandacht voor deze
jaarlijkse kerkviering. Zaterdag
1 november gaan vrijwilligers de
straat op, om mensen in het centrum
van Hardenberg uit te nodigen de
viering bij te wonen. Na de viering
kunnen de bezoekers elkaar op
ongedwongen wijze ontmoeten
en genieten van de overvloedige
oogst aan producten. De opbrengst
van de collecte is bestemd voor de
Voedselbank.
Cadeau - Tijdens de landelijke
vrijwilligersdag op 31 oktober zal
wethouder Jannes Janssen een middagje als vrijwilliger werken in de
Wereldwinkel in Hardenberg. De
medewerkers van de winkel zien het
bezoek als een cadeautje voor hun
werk. “De vrijwilligers verdienen
deze extra aandacht ten volle”, zo
laat een woordvoerder weten.

De parkeerdruk op het Van Wevelinckhovenplein is volgens het CDA te groot.
HARDENBERG – Het CDA wil dat B&W iets doen aan
de parkeerproblemen in het centrum van Hardenberg.
De parkeerdrukte op het Van Wevelinckhoven-plein,
bij de Albert Heijn, is volgens de partij te groot. “Dit
is de meest favoriete parkeerplaats in het centrum van
Hardenberg. Met name op zaterdagen en koopavonden
is er geen plek meer over. Het plein is te klein en de
aan- en afvoer van het verkeer is niet berekend op deze
toeloop. Het gevolg hiervan is lange rijen en klagende
mensen over het parkeren in Hardenberg”, zo schrijft
fractievoorzitter Henk Meulink in een brief aan het
college. Aan de andere kant staat de parkeergarage
onder het LOC vrijwel leeg. “Soms staan er op zaterdagmiddag maar vijf auto’s geparkeerd”, heeft Meulink
geconstateerd.

Financiële hulp
voor dorpshuizen
HARDENBERG - De woningcorporaties Beter Wonen en De
Veste stoppen samen met de gemeente Hardenberg geld in een
potje, om groot onderhoud aan
dorps- en buurthuizen te kunnen
betalen. De exploitanten van deze
gebouwen verdienen niet genoeg,
om geld te reserveren voor groot
onderhoud.
Omdat de woningcorporaties en
de gemeente belangrijk vinden dat
de dorps- en buurthuizen overeind
blijven, zoeken ze manieren om de
exploitanten te helpen. Dat hoeft
overigens niet altijd te gebeuren
door geld te schenken. Er kan ook
materiaal geleverd worden, waar de
buurtbewoners zelf mee aan de slag
moeten, of er kan ondersteuning
worden geboden in de vorm van
het beschikbaar stellen van onderhoudspersoneel.
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Zijn partij heeft wel een paar suggesties voor B&W
om het probleem op te lossen. Zo denkt het CDA aan
het invoeren van een goedkoper parkeertarief voor de
LOC-garage, bijvoorbeeld parkeren voor een euro per
dag. Ook kan gedacht worden aan het uitgeven van
goedkopere jaarabonnementen voor de LOC-garage,
voor mensen die in het centrum werken. Om iets aan
de drukte in het centrum te doen, moeten misschien
de aanvoer en afvoer gescheiden worden, is een suggestie van het CDA. Dus via de Bramerstraat naar het
Van Wevelinckhovenplein rijden en het parkeerterrein
via de Marslaan weer verlaten. “Kortom: graag actie
om deze bottleneck op te lossen. Het centrum is mooi
geworden, maar het parkeren op deze plekken kan echt
veel beter”, aldus Meulink.

Groen tussen wegen en woonwijk
HARDENBERG – Tussen de N34
en de Hardenberger wijk Marslanden wordt meer groen aangeplant.
Hiermee wil de gemeente de geluidsoverlast voor de bewoners
verminderen. Ook komt er extra
groen tussen de Haardijk en de
nieuwe woonwijk. De gemeente
heeft hiertoe twee groenplannen opgesteld, die samen voor ruim 50.000
euro uitgevoerd kunnen worden.
In een later stadium wordt op een
deel van de N34 geluidsarm asfalt

aangebracht en, als het onderzoek
positief uitvalt, een groene zone
ingesteld voor de verkeerslichten
op de Haardijk. Een andere oplossing om de geluidsoverlast te verminderen - het dempen van enkele
waterpartijen – is door de bewoners
afgewezen. Het aanbrengen van
geluidsschermen behoort ook nog
tot de mogelijkheden, maar die worden alleen geplaatst als alle andere
maatregelen onvoldoende resultaat
opleveren.

De Groote Scheere wordt aantrekkelijker
HOLTHONE – Staatsbank Fortis gaat op landgoed De Groote
Scheere in Holthone 12 woningen
op 9 erven bouwen. Fortis is eigenaar van het landgoed. Het geld dat
met de woningen wordt verdiend
wordt gebruikt om het landgoed
opnieuw in te richten. Er komen
bossen, meertjes, een beek, fiets- en

wandelpaden, houtwallen en waterbergingen. Het hele plan kost ruim
4,5 miljoen euro. De verkoop van de
woningen kan dat bedrag niet dekken, vandaar dat waterschap Velt
& Vecht, de gemeente Hardenberg
en de provincie meebetalen, omdat
ze alle drie belang hebben bij het
nieuwe plan.

Seks - Angela Groothuizen is maandag 3 november in Hardenberg
aanwezig als gesprekleidster bij
het rondetafelgesprek “Jongeren
en seks’ van de GGD Regio IJsselVecht. Dit spreekuur wordt van
19.00 tot 21.15 uur gehouden in
jongerencentrum Ojeesee in Hardenberg. Aan de hand van stellingen
praten jongeren, ouders, politici en
jongerenmedewerkers over onderwerpen, die te maken hebben met
seksualiteit.
Nominatie - Coen Vermeltfoort
(20) uit Schuinesloot is in de categorie Beloften genomineerd voor
de titel Wielrenner van het Jaar. Hij
dankt de nominatie onder meer aan
zijn goede prestaties tijdens Olympia’s Tour, de Rondes van Drenthe
en Bretagne en zijn overwinning
in Parijs-Roubaix voor beloften.
Er zijn nog twee andere genomineerden. De winnaar ontvangt op
24 november de Gerrie Knetemann
Trofee.
Fandag – RTV Oost houdt zondag
2 november van 11.00 tot 15.00
uur een bijeenkomst voor fans van
de soap Van Jonge Leu en Oale
Groond. Dat gebeurt in de tv-studio
in Hengelo. Tijdens een ‘Meet &
Greet’ kan kennis gemaakt worden
met de acteurs. ’s Avonds is de eerste aflevering te zien van de nieuwe,
vierde, serie. De entree is gratis.
Inloophuis – De burgemeesters
van Zwolle, Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Twenterand, Hellendoorn
en Staphorst openen zaterdag 15
november samen het Vechtgenotenhuis aan de Beerzerweg in Ommen.
Dit is een inloophuis voor kankerpatiënten en voor hun partners,
familie en vrienden. Het hoofddoel
is het bieden van lotgenotencontact.
Vrijdag 14 november is er van 10.00
uur tot 17.00 een Open Huis.
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