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Goedkope flats gaan plat
Goed Nieuws uit Nederland. Dat
is de titel van de voorstelling van
cabaretduo Hassan’s Angels. Twee
dames van Turkse afkomst zijn
van plan de Hardenbergers kennis
te laten maken met de mens achter
het nieuws. Zodat iedereen weet,
voor wie hij of zij werkelijk bang
moet zijn. Nou schrijf ik wel “zijn
van plan”, maar dat is al weer achterhaald. De dames komen namelijk
niet. Afbesteld door de directie van
theater De Voorveghter, vanwege te
geringe belangstelling. En eigenlijk
is dat wel te begrijpen.
Hassan’s Angels vechten tegen het
negatieve imago van Turken en
laten in hun programma zien, dat
een allochtoon of twee best leuk
kan zijn. Maar dat kwartje valt hier
niet. Wat is een allochtoon? Iemand
uit Friesland, Holland of Limburg
soms, want anderen wonen hier
bijna niet. Er zijn volgens mij nog
steeds inwoners van ons Overijssels
kokanje, die nog nooit een gekleurd
medemens in levende lijve hebben
ontmoet. Een allochtoon is in deze
contreien hooguit de pizzaboer, of
de afhaalchinees. De werkelijke
problemen van en met echte allochtonen in Nederland kennen we niet,
raken ons niet. Dat is meer iets voor
‘Verweggistan’, aan het eind van de
oprijlaan naar de Noordzee.
Wat raakt ons dan wel, waar zijn
we wel bang voor? Shoppen raakt
ons, en de angst dat we met Sint
of Kerst niet met de juiste cadeaus
thuiskomen. Dat hebben de winkeliers in Hardenberg goed begrepen.
Samen met de gemeente hebben
ze een shopcursus opgezet, met
als toetje een dagje winkelen met
hockey-babe Fatima Moreira de
Melo, natuurlijk gesponsord door
de Rabobank. Samen met de gemeente? Jazeker, want die bedenkt,
regelt en coördineert. Aanmelden
moest namelijk via het mailadres
mannen@hardenberg.nl en dat is
toevallig een gemeentelijk adres.
Als ik winkelier in een ander deel
van de gemeente was zou ik binnenkort ook maar eens vragen aan
de gemeente, of die niet kan helpen
met het bedenken van een paar
leuke ideeën. Want dat zijn het natuurlijk wel. Eerst de inwoners van
Ganzedijk uitnodigen, vervolgens
folderen in de gemeentes om ons
heen (en zelfs in Rotterdam) en nu
weer een shopcursus aanbieden:
Hardenberg rules!
Jammer dat dit niet overal als positief wordt ervaren. De reddingsactie voor de Ganzedijkers werd
afgedaan als misbruik maken van
andermans ellende, het folderen in
de buurgemeenten werd als landjepik ervaren en de shopcursus werd
in het AD zo’n beetje afgebrand.
Met als mooiste opmerking over
zegsman Marcel van Dijk het Harry
Jekkers-citaat: Als slap zwetsen
pudding zou zijn, heette hij Dr.
Oetker.
Er staan echter ook positieve opmerkingen op de AD-site. “Hoog
tijd voor zo’n cursus, eindelijk! Dan
komen er tenminste niet nog meer
ondraagbare te krappe stringetjes,
veel te koude nachtgewaden met
spaghettibandjes, en dikmakende
bonbons in de kast.” Gelukkig, toch
nog één fan van Hardenberg, ergens
in Nederland. Dat is al dat geld en
die energie toch wel waard geweest,
niet dan?

HARDENBERG – De ruim 40
jaar oude flats aan de Kruserbrink in Hardenberg gaan tegen
de vlakte. Woningcorporatie Beter Wonen laat de drie flats over
twee tot drie jaar slopen, te beginnen bij de laagste huisnummers.
Wat ervoor in de plaats komt is
nog niet bekend.
Op dit moment staan er van de 96
flats negen flats leeg en worden 45
woningen verhuurd op basis van
een tijdelijk huurcontract. De 42
‘vaste’ huurders zijn vorige week
geïnformeerd over het sloopbesluit.

Zij hebben hierbij ook het sociaal
plan ontvangen, waarin staat welke
rechten en plichten zij hebben in
geval van sloop. Zo krijgen de huurders met een vast huurcontract een
sloopurgentie. Daarmee hebben zij
voorrang bij het huren van een andere woning van Beter Wonen. Zij
kunnen ook met voorrang reageren
op één van de nieuwbouwwoningen
in het plan Marsch-Kruserbrink.
Dat betekent echter wel dat ze
van een relatief goedkope woning
moeten verhuizen naar een relatief
dure woning.
Beter Wonen heeft laten onderzoe-

ken of de verouderde flats gerenoveerd kunnen worden. Volgens
de woningcorporatie is slopen en
vervolgens nieuwbouw plegen de
beste keuze, hoewel niet wordt aangegeven of dat beter is voor Beter
Wonen of voor de bewoners.
Over de invulling van het terrein
wordt overleg gevoerd met de
gemeente Hardenberg. De wijk
Marsch-Kruserbrink maakt deel
uit van het Masterplan Centrum
Hardenberg. De nieuwe invulling
moet passen binnen de stedenbouwkundige randvoorwaarden van de
gemeente voor dit gebied.

Hugo de Groot presenteert boek met
alle monumenten in Hardenberg

Kortweg
Fietspad – Het is de gemeente Hardenberg nog steeds niet gelukt, om
alle gronden in bezit te krijgen voor
de aanleg van een fietspad langs de
Grote Beltenweg. Ondanks alle pogingen om via overleg de grond in
bezit te krijgen, blijft één eigenaar
dwarsliggen. Omdat het voor de
veiligheid van toerist en recreant belangrijk is een vrijliggend fietspad
naar de Oldemeijer aan te leggen,
wordt nog één poging ondernomen.
Als dat geen positief resultaat heeft
wordt de grond onteigend.
Blokhut – Minicamping De Boergondiër in De Krim mag twee
blokhutten gebruiken voor de overnachting van nierdialysepatiënten.
De hutten zijn al gebouwd, maar
tot nu toe illegaal. Op de camping
kunnen nierpatiënten gebruik maken van een dialyseapparaat. De
eigenaresse van de zorgcamping is
dialyseverpleegkundige.
Landgoed – Een inwoonster van
Kesteren mag een landgoed stichten
nabij meander De Uilenkamp in
Diffelen. Zij heeft daar al een recreatiewoning staan en bezit daarnaast
nog enkele percelen grond langs de
Vecht. Het landhuis moet volgens
de provinciale regels minimaal 10
hectare groot zijn en een landhuis
van allure bevatten. Tenminste 30
procent van het nieuwe landgoed
moet uit bos bestaan, en 90 procent
van het terrein moet openbaar toegankelijk zijn. Volgens de gemeente
is er binnen de grenzen van Hardenberg geen betere locatie te vinden.

HEEMSE – De stichting Historische Projecten had gedacht dat zo’n 100 à 150 personen in het oude hervormde
kerkje in Heemse aanwezig wilden zijn bij de aanbieding van het boek Monumenten in de gemeente Hardenberg.
Uiteindelijk bleek, dat het dubbele aantal de presentatie van het boek van Erwin Wolbink en Arnoud Pullen wilde
meemaken. Zij waren er getuige van dat een soort Hugo de Groot uit een boekenkist stapte die wethouder Joost
Liese het ruim 2 kilo wegende boek overhandigde. Na de presentatie verhuisde het gezelschap naar verenigingsgebouw De Aerninckhof, waar de boekverkoopsters bijna werden bedolven onder de massa die een boek had
gereserveerd.
© Roel Gritter

Meeste leerlingen gaan braaf naar school
HARDENBERG – Leerlingen uit het voortgezet en basisonderwijs in
de gemeente Hardenberg zijn in het voorbije schooljaar vrij braaf naar
school gegaan. Er werden vijfhonderd verzuimmeldingen doorgegeven
aan de gemeente. Op een totaal van een kleine 12.000 leerplichtige
scholieren is dat iets meer dan 4 procent. En als er meerdere meldingen
voor één leerling zijn gedaan is dat zelfs nog minder.

achter te komen gaat de gemeente
vaker controleren. Scholen die in
strijd handelen met de Leerplichtwet krijgen een proces-verbaal.

De verzuimmeldingen hadden
vooral te maken met spijbelende
leerlingen. Daarnaast is door de
scholen 59 keer doorgegeven dat
er sprake was van luxe verzuim,
dat wil zeggen dat ouders hun kinderen zonder toestemming buiten de
schoolvakanties meenamen op vakantie. Van die 59 ouders kregen er
58 een waarschuwing, omdat het de
eerste keer was. Tegen 1 ouderpaar
is proces-verbaal opgemaakt, omdat

Mulo-terrein ruilen
voor rondweg

ze hun kind meer dan tien dagen
van school hadden weggehouden.
Overigens concludeert de gemeente
dat niet elke school de regels goed
hanteert. Van de 47 scholen die de
gemeente Hardenberg telt heeft
ruim eenderde geen aanvragen voor
luxe verzuim gemeld. Hierdoor kan
rechtsongelijkheid ontstaan, meent
de gemeente, maar het kan ook zijn
dat er op die scholen geen luxe verzuim heeft plaatsgevonden. Om hier

Stemmen blijkt voor velen te moeilijk
HARDENBERG - Zo’n 4200
stembiljetten voor de waterschapsverkiezing voor Velt en Vecht zijn
verkeerd ingevuld. Dat betekent dat
ruim 10 procent ongeldig was.
De verkiezing in Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Drenthe kende
net zo’n slechte opkomst als in de
rest van Nederland. Slechts 25,5
procent van de mensen die mochten

stemmen hebben de moeite genomen een stembiljet in te sturen. Van
de 14 zetels gaan er 4 naar het CDA,
3 naar Water Natuurlijk en de PvdA
en de ChristenUnie krijgen elk 2
zetels. De overige zetels gaan naar
de Drentse Ouderen Partij, de VVD
en Werk aan Water, die elk 1 zetel
krijgen. Op 6 januari zal het nieuwe
Algemeen Bestuur officieel worden
geïnstalleerd.

HARDENBERG – De woning op
het adres Gramsbergerweg 12 in
Hardenberg wordt verkocht aan
de gemeente Hardenberg. Ook een
perceel grond achter deze woning,
aan de Parkweg, wordt overgenomen. De gemeente heeft de grond
nodig voor de verbindingsweg van
de Stationsstraat naar de Parkweg
(het project Nijenstede).
Tegelijkertijd verkoopt de gemeente
aan de eigenaar van deze woning
een perceel grond aan de Gramsbergerweg, waar vroeger de christelijke Mavo was gevestigd en waar
nu tijdelijk het Greijdanus College
is gehuisvest. Het betreft overigens
niet het gehele schoolterrein tussen
de Gramsbergerweg en de Parkweg,
maar alleen het voorste gedeelte.
Wat met de rest gaat gebeuren is
nog niet bekend.

Legaal – De eigenaar van een
recreatievoorziening in Bruchterveld heeft zonder vergunning een
groepsaccommodatie gebouwd
aan de Broekdijk. B&W van Hardenberg zijn toch van plan het
bouwwerk te legaliseren, maar wel
onder voorwaarden. Een buurtbewoner heeft een bezwaar tegen
het bouwplan ingediend, omdat
er nu al te weinig parkeerplaatsen
bij de recreatievoorziening zijn,
waardoor op de openbare weg geparkeerd wordt. Verder is er nu al
sprake van geluidsoverlast, vindt
de bezwaarmaker, en wordt hinder
ondervonden door wildplassen
en het achterlaten van afval. De
eigenaar moet nu van de gemeente
voor voldoende parkeerplaatsen op
eigen terrein zorgen. Daardoor zal
de overlast voor de buurt sterk verminderen, verwacht de gemeente.
Prijs – Coen Vermeltfoort uit
Schuinesloot heeft vorige week in
Den Bosch de Gerrie Knetemann
Trofee in ontvangst mogen nemen.
Dat betekent dat hij gezien wordt als
de meest talentvolle wielrenner van
het jaar. wordt gezien als één van de
grootste Nederlandse beloften op
het vlakke. Vermeltfoort toonde zijn
niet geringe sprintcapaciteiten met
sprintzeges in onder meer Olympia’s Tour en de Tour de l’Avenir,
hij won Parijs-Roubaix voor beloften maar liet zien ook solo te kunnen
winnen met zijn zege in de Ronde
van Drenthe.
Teleurgesteld – Het CDA in Hardenberg vindt het vreemd dat de
politici in de krant moesten lezen,
dat de gemeente een fonds vormt
om energiebesparende maatregelen
voor particuliere woningeigenaren
te betalen. De raad had daar dit
voorjaar om gevraagd. Het CDA
is blij met de maatregel, maar had
het chiquer gevonden als eerst de
raad was geïnformeerd en daarna
pas de pers.

redactie@sallander.nl

