Woensdag 12 november 2008

HHC uit vorm

Ik begrijp de cynici onder ons niet
die beweren, dat de lokale regering
grossiert in achterkamerbesluiten.
En bovendien beschikt over de
transparantheid van een geblindeerde gangsterlimousine of luistert
met de oren van een kwartel. Neem
nou de klachten over het parkeren
op het te drukke Van Wevelinckhovenplein, of het niet-parkeren in de
garage onder de bieb. Het CDA en
Liberaal Hardenberg hebben de inkt
nog niet droog van hun schriftelijk
verzoek aan B&W om de parkeerproblemen aan te pakken, of er
worden al maatregelen genomen.
En precies wat ze willen. Nou ja,
bijna dan.
Want de maatregelen zijn niet helemaal de oplossingen die de politieke partijen hadden bedacht. Om
het plein-met-die-lange-onschrijfbare-naam te ontlasten, komt er
een nieuwe in- en uitrit, tussen de
huidige aan- en afvoerwegen. Kent
u de situatie daar een beetje? Dan
weet u, dat er vrijwel geen ruimte
is tussen de huidige inrit en uitrit.
Hoe daar in vredesnaam nog weer
wat aangelegd kan worden is mij
een raadsel. En hoe hadden ze zich
dat dan voorgesteld? Twee auto’s
die tegelijk het plein oprijden en
tegelijkertijd ook nog eens auto’s
die het plein aan dezelfde kant verlaten? Daarmee wordt filevorming
voorkomen, schrijven B&W in een
persbericht. Ik dacht het niet. Het
lijkt veel aannemelijker te doen wat
de CDA-ers hebben voorgesteld:
een ingang aan de kant van de
Bramerstraat en een uitgang aan de
kant van de Marslaan. Geen opstoppingen, geen file, geen onveilige situaties. Met name dat laatste is niet
onbelangrijk. Nu al wordt fietsers
bijna de vouw uit de broek gereden,
maar dat wordt straks nog erger.
Dat niet is gekozen voor de meest
voor de hand liggende oplossing
maakt mij achterdochtig. Waarom
zo moeilijk doen? Zit er meer achter dan wij mogen weten? Of is het
gewoon een kwestie van ongelukkig
communiceren, door niet duidelijk
te maken waarom niet voor het
CDA-plan is gekozen? Verdere
verbetering Van Wevelinckhovenplein, staat boven het persbericht.
Hoezo ‘verdere’? Was er dan al wat
verbeterd? En hoezo ‘verbetering’?
Zoals het er nu uitziet wordt de zaak
alleen maar slechter, met name voor
de fietsers. Misschien hebben de
cynici onder ons toch meer gelijk
dan ik zelf denk.

GS vinden uitbreiding
zandwinning prima
KLOOSTERHAAR - Het bestemmingsplan De Dooze van de
gemeente Hardenberg voorziet in
de uitbreiding van de zandwinning
De Dooze bij Kloosterhaar. Tegen
het plan zijn bezwaren ingediend
namens Sierink Transport BV en
Holding Doldersum BV. Deze bezwaren richten zich met name tegen
de wijze van bestemmen van het
bedrijfsterrein van Sierink. Gedeputeerde Staten hebben besloten om
het plan goed te keuren, omdat uit
de toelichting op het plan blijkt dat
de gemeente voldoende rekening
heeft gehouden met alle relevante
belangen. De ingediende bedenkingen worden ongegrond verklaard.

HARDENBERG - De makers
van het programmaboekje van
HHC zouden er goed aan doen
voortaan een kruiswoordpuzzel of sudoku in het blad op
te nemen. Dan hebben de toeschouwers nog eens iets aardigs te doen als de wedstrijd
niet boeit. En als de vorm van
afgelopen zaterdag wat langer
aanhoudt mag het wel een
dubbele aflevering zijn.
Tegen laagvlieger Staphorst was het
eerste kwartier best aardig, maar
daarna zakte de ploeg als een pudding ineen. Te laag baltempo, een

overvloed aan foute passes en angst
om initiatieven te nemen. Toch was
er na afloop van de wedstrijd HHCStaphorst één Hardenberger die
tevreden naar huis ging, namelijk
keeper Ignas Peek. Maar hij stond
dan ook bij Staphorst onder de lat.
De matige Staphorsters wonnen met
0-2 door doelpunten in de 17e en de
81e minuut.
Het is bijna vloeken in de kerk,
maar eigenlijk mag je hopen dat het
bekeravontuur voor HHC eindigt in
Emmen, zodat de ploeg zich weer
kan concentreren op waar het eigenlijk om draait: de competitie in de
Hoofdklasse C. Voor de spelers is
de wedstrijd tegen Feyenoord een
hoogtepunt in hun voetballeven,

de club spint er financieel garen
bij en voor de supporters wordt
het een feestelijk avondje uit, mits
Feyenoord niet teveel uithaalt. Maar
het echte voetballeven gaat weer
verder op 22 november, met een
uitwedstrijd tegen SC Genemuiden.
RIJMREIS - Maik Mollen, leerling
uit groep 6 van de Prinses Ireneschool uit Gramsbergen, heeft de
provinciale hoofdprijs gewonnen
met de Kinderboekenweekactiviteit
“Rijmreis”. Hiervoor moesten kinderen gedichten zoeken, beoordelen
en weer opnieuw verstoppen. Maik
heeft ervoor gezorgd dat hij met zijn
hele klas toegangskaarten krijgt
voor Walibi World.

Leraren verslaan soldaten
Baan van onderwijzer blijkt toch nog in trek

Kortweg
Extraatje – Mensen met een laag
inkomen krijgen 50 euro belastingvrij van de regering. De gemeente
Hardenberg moet ervoor zorgen, dat
de ruim 2500 Hardenbergers met
een inkomen van maximaal 120%
van het sociaal minimum dat bedrag
krijgen. Dat kost de gemeente zelf
niets, want het geld is afkomstig uit
de rijksbegroting. De meeste mensen die recht hebben op het extraatje
zijn bekend bij de gemeente en ontvangen het bedrag automatisch. Wie
wel tot de doelgroep behoort maar
niet bij de gemeente is bekend moet
zelf in actie komen. De aanvragen
kunnen tot 31 januari 2009 worden
ingediend.
Gemeentehuis – Eind maart moet
bekend zijn, wie het nieuwe gemeentehuis van Hardenberg mag
bouwen. Vorige week is de Europese aanbesteding officieel van start
gegaan. Uit de inzendingen worden
vijf bouwers gekozen, die een uitgewerkt plan mogen presenteren.
Hierna wordt de winnaar bekend
gemaakt die op het Stephanusplein
het duurzaamste gemeentehuis van
Nederland mag neerzetten.
Raadslid - Het nieuwe plaatsvervangend raadslid van GroenLinks
in de gemeenteraad van Hardenberg
is Sonja Rasenberg uit Balkbrug.
Zij is de opvolger van Eef Diteweg uit Slagharen, die vanwege
gezondheidsproblemen is gestopt.
Rasenberg is tijdens de raadsvergadering van 4 november officieel
geïnstalleerd.

Ook de sportleidster had over belangstelling niet te klagen.
HARDENBERG - Net als verleden jaar was er grote
belangstelling voor de landmacht tijdens de regionale
Beroepenmanifestatie, die dinsdagavond 4 november
is gehouden in het gebouw van het Vechtdal College
in Hardenberg. Maar liefst 78 belangstellenden hadden
interesse getoond in een baan in het leger. Toch was dit
niet de absolute topper. Het was namelijk nog drukker
bij de voorlichters die vertelden over het beroep Leraar Basisonderwijs. Zij mochten 86 belangstellenden
begroeten.
De decanen van De Nieuwe Veste, de Zeven Linden, het
Greijdanus en het Vechtdal College houden al jaren in

het najaar een voorlichtingsavond voor hun leerlingen.
Ruim 80 beroepsbeoefenaars vertellen uit hun eigen
werkervaring, dus wat een notaris doet, of een apotheker, een sportleider of een kraamverzorgster. Dit jaar
zijn voor het eerst enkele ‘werkvelden’ toegevoegd,
zoals Werken in een bakkerij, Werken in transport en
Werken in de grafische industrie.
Deze nieuwe opzet is vooral bedoeld om leerlingen van
het vmbo van dienst te kunnen zijn. Als zowel leerlingen
als voorlichters hierover tevreden zijn zal volgend jaar
het aantal werkvelden worden uitgebreid.

Oplossing voor parkeerproblemen
HARDENBERG – B&W van
Hardenberg nemen maatregelen
om iets te doen aan de parkeerproblemen in het centrum van
Hardenberg. Zo komt er een
extra in- en uitrit op het Van
Wevelinckhovenplein en krijgen
bezoekers van het centrum de
kans gratis kennis te maken met
de LOC-garage.
Sinds 10 april is het nieuwe parkeersysteem in het centrum van
Hardenberg van kracht. Op papier
moet het aantal parkeerplaatsen in
het centrum voldoende zijn, maar
met name het Van Wevelinckhovenplein blijkt zo populair te zijn,
dat er soms files in de Burgemeester
Bramerstraat staan, de aanvoerroute
naar het plein. Daarentegen blijft
het gebruik van de parkeergarage
onder het LOC ver achter bij de verwachtingen. Voor B&W onbegrijpe-
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lijk, omdat volgens het college de
garage goed bereikbaar is, gunstig
is gelegen en een lager parkeertarief
kent dan andere parkeerterreinen.
Het CDA en LH hebben de parkeerproblemen onlangs aangekaard in
de gemeenteraad.
Tijdelijk gratis
Het gemeentebestuur heeft besloten
de komende tijd verbeteringen aan
te brengen in het parkeerverwijssysteem. Er worden extra verwijsmasten geplaatst langs de Parkweg
en de naam van de LOC garage
wordt gewijzigd in Centrum/LOC,
om parkeerders erop te wijzen dat
deze parkeergarage vooral voor het
winkelend publiek bedoeld is. Ook
wordt langs de Parkweg een opvallende toegangspoort geplaatst, om
de ingang van de garage duidelijker
aan te geven. Hiervoor wordt nu
een ontwerp gemaakt. In november

en december wordt het winkelend
publiek op ludieke wijze attent gemaakt op het bestaan van de LOCgarage. Bovendien krijgt iedereen
de mogelijkheid gratis kennis te
maken met deze parkeerlocatie.
Extra in- en uitrit
Het Van Wevelinckhovenplein
krijgt een extra in- en uitrit, om
ervoor te zorgen dat er ook tijdens
piekmomenten een goede doorstroming is. Deze in- en uitrit wordt
tussen de al bestaande aangelegd.
Bovendien worden de inritten verlengd, zodat het voor automobilisten makkelijker is het parkeerterrein
op te draaien en filevorming op de
Bramerstraat wordt voorkomen.
Ook wordt de routing op het parkeerterrein verder verbeterd. Voor
de ingang van de AH-supermarkt
wordt een extra betaalautomaat
geplaatst. De gemeente Hardenberg
wil de verbeteringen zo snel mogelijk doorvoeren, maar is daarbij
afhankelijk van levertijden van
apparatuur.

Blaastest - Het Röpcke-Zweers
ziekenhuis in Hardenberg houdt
woensdag 19 november een gratis
blaastest, om de longfunctie te
meten. Wie ouder is dan 40 jaar,
rookt of gestopt is met roken, wel
eens ademhalingsklachten heeft of
last van hoesten, en wil weten hoe
het met de conditie van zijn of haar
longen is, kan zich aanmelden voor
de blaastest. De gratis test wordt
afgenomen op Poli 10 van het ziekenhuis, van 08.30 tot 12.00 uur en
van 13.00 tot 17.30 uur. Het is wenselijk een afspraak te maken. Dit
kan telefonisch via (0523) 276530.
Intocht – Sinterklaas arriveert zaterdag 15 november om ongeveer
14.00 uur per boot in Hardenbergcentrum. Hij wordt daarbij vergezeld door zo’n 25 zwarte pieten,
waaronder een clownspiet en een
pietenorkest. De intocht wordt
gevolgd door een rondrit door het
centrum en dans-, zang en turnactiviteiten op de markt.

Onderwijsgigant
krijgt naam Arcade
HARDENBERG - De nieuwe
onderwijsstichting van openbare
basisscholen in Hardenberg en
Coevorden, met 29 scholen en
3500 leerlingen, krijgt de naam
Arcade.
De vestigingsplaats van de stichting wordt Hardenberg. De huidige
directeur van ’t Coevonder, Theo
Huting, wordt voorzitter van het
College van Bestuur. Het andere lid
van dit college wordt de Hardenberger Gezinus Koerts. De nieuwe
stichting krijgt van Hardenberg
een kleine twee miljoen euro mee
als bruidsschat. Met deze bijdrage
kan het nieuwe bestuur een nieuwe
organisatie opzetten en een nieuw
onderkomen bouwen.

redactie@sallander.nl

