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Kortweg
Stembus
Nu er (voorlopig) in Nederland niet
meer elektronisch gestemd mag
worden, zitten veel gemeenten met
een financiële strop. Er moet geld
worden uitgetrokken voor de aanschaf van stemhokjes en stembussen, terwijl de stemmachines versneld afgeschreven moeten worden.
De gemeenten hebben nu bericht
gekregen, dat de Rijksoverheid
meebetaalt. Hardenberg ontvangt
52.000 euro om de machines uit de
boeken te laten verdwijnen.
Nieuw woongebouw
De stichting Baalderborg is van
plan nieuwe woonruimte te bouwen

aan de Vlasakkerkamp in Baalderveld. De oudere gebouwen zijn aangepast aan nieuwe inzichten over
de inrichting van zorgwoningen,
wat inhoudt dat er meer ruimte is
gecreëerd voor de bewoners. Het
gevolg hiervan is, dat er nu ruimtegebrek is ontstaan. De nieuwe
woonruimte, bestemd voor 24 patiënten met meervoudige handicaps, moet dit probleem oplossen.
Groot onderhoud
De gemeente Hardenberg wil een
potje vormen, waaruit groot onderhoud van buurt- en dorpshuizen
betaald kan worden. In de meeste
gevallen helpen de woningcorporaties Beter Wonen en De
Veste de dorpen en buurten met het
opknappen van hun dorpshuis,

maar op plekken waar de corporaties geen huurders hebben wil de
gemeente bijspringen. De buurtbewoners moeten wel zelf de handen
uit de mouwen steken, en de normale exploitatie van het gebouw
moet er gezond uitzien. Hardenberg
vult de pot met 30.000 euro.
Jonge mantelzorgers
De stichting Vrijwillige Thuiszorg
Overijssel heeft voor vijf projecten
subsidie aangevraagd bij de gemeente Hardenberg. De lokale
overheid wil niet alles subsidiëren,
maar de activiteiten voor Jonge
Mantelzorgers worden wel financieel gesteund. Dit project is enkele
jaren geleden van start gegaan met
geld van de provincie. Per 1 september is de subsidie gestopt. De

gemeente Hardenberg heeft besloten eenmalig de kosten van deze
activiteiten te betalen.
Rioolzuivering
Er worden geen woningen gebouwd
op het terrein van de voormalige
rioolzuivering in Dedemsvaart.
Waterschap Velt en Vecht heeft in
2001 het terrein verlaten, waarbij
de afspraak met de gemeente is gemaakt dat die zich inzet om iets
anders met het terrein te doen. Een
plan voor woningbouw op dit terrein en het naastgelegen park werd
door de gemeenteraad in 2007 afgeschoten. Nieuw onderzoek heeft
duidelijk gemaakt, dat eigenlijk
niets mogelijk is om de bestaande
bedrijven niet te hinderen. Het
waterschap erkent dat de gemeente

zich maximaal heeft ingespannen
om nog iets met het terrein te kunnen doen. Over de toekomst van het
gebied kan nu nog niets meegedeeld worden.
Hulp voor De Norden
Wijkvereniging De Norden krijgt
4.000 euro van de gemeente om een
soort doorstart te maken en de begroting van 2008 sluitend te maken. Samen met De Stuw worden
nieuwe vrijwilligers gezocht en
wordt het aantal activiteiten uitgebreid. In januari wordt een plan van
aanpak aan de buurt gepresenteerd.
Daarin zal in elk geval iets staan
over prijzen voor drank en verhuur
en een voorstel om de contributie
met 2 euro te verhogen. Ook wordt
het sluitingsuur vervroegd.

Gramsbergen, maandag 29 december, 14.10 uur.
Goed, het kost een
paar centen, maar
dan heb je ook een
ijsbaan die als eerste in de regio het
toegangshek kan
openen. De nieuwe
schaats- en skeelerbaan in Gramsbergen heeft aan enkele
centimeters water
en een paar dagen
vorst genoeg, om de
eerste schaatsers te
kunnen ontvangen.
Maandag 29 december om 14.00 uur
mochten ze het ijs
op. Voor veel kinderen was het de eerste kennismaking
met een bevroren
watermassa. Voor
ijsclub Ons Genoegen een test, of de
baan zich goed
houdt. Volgend jaar
wil Gramsbergen
een rol spelen in de
strijd om het organiseren van de eerste
marathon op natuurijs.

Het begint zo langzamerhand op
een echte hetze te lijken, die pogingen om de tegel van hardloper
Simon Vroemen uit de Walk of
Fame in Hardenberg te verwijderen.
De eerste keer was toen de atleet
enkele maanden geleden beschuldigd werd van het gebruik van doping. Meteen werd hij aan de
schandpaal genageld, zonder dat er
bewijs was geleverd. Nu pas geleden dat bewijs wel is geleverd,
wordt een nieuwe poging ondernomen. Hoewel, doping? Er is nu geconstateerd dat Vroemen in 2006
zelf een herstelinfuus heeft genomen. In 2004 mocht dat nog, in
2006 niet meer. Maar goed, het is
tegen de regels, en dus zit de tegelcommissie met de handen in het
haar.
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Plan voor windturbines Buitenwegen te smal
moet terug in de la
RHEEZERVEEN – Wacht even
met een beslissing nemen over het
plaatsen van windturbines in de
gemeente Hardenberg. Dat vindt
de stichting Boldor, die het open
landschap tussen Dedemsvaart,
Ommen en Rheezerveen wil behouden. B&W gaan in haar ogen
iets te voortvarend te werk.
Drie jaar geleden werd het plan om
windturbines in Dedemsvaart-Zuid
te plaatsen, op verzoek van de raad,
even in de la gelegd. Nu hebben
B&W besloten de draad weer op te
pakken. “Te vroeg”, vindt Boldor.
“Er is onderzoek gedaan naar de

Reünie Papillon
HARDENBERG – Het vroegere
personeel van discotheek De
Papillon in Hardenberg en hun
toenmalige klanten kunnen net als
vorig jaar elkaar ontmoeten tijdens
een reünie. Dat gebeurt op zaterdag 4 april in Het Gebouw aan de
Hoogenweg. Waar de kaarten verkrijgbaar zijn wordt medio maart
bekend gemaakt. Dan is ook duidelijk wat de minimumleeftijd van
de bezoekers moet zijn, om er ook
echt een reünie van te maken.

nadelige gevolgen van het plaatsen
van windturbines voor de gezondheid. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu maak binnenkort bekend, wat dit onderzoek
heeft opgeleverd. En minister
Cramer van VROM werkt aan een
herziening van de geluidsnormen,
die begin 2009 worden bekend gemaakt. Het is een slechte zaak als
de raad vlak voor die uitkomsten
een besluit over de windturbines
gaat nemen”, schrijft Boldor.
De stichting houdt woensdag 7 januari vanaf 20.00 uur een
informatieavond in gebouw De Samenkomst in Rheezerveen.

Einde loopcircuit
HARDENBERG – Na vier edities
stopt het Vechtdalloopcircuit er
mee. Het circuit bestond uit zeven
hardloopwedstrijden in de gemeenten Hardenberg, Ommen en
Dalfsen. Initiatiefnemer Jan Groot
is gestopt met het voorzitterschap
van het organisatiecomité en omdat er geen opvolger is heeft het
bestuur besloten, volgend jaar geen
circuit meer te organiseren. Alle
individuele wedstrijden staan volgend jaar wel gewoon op de
wedstrijdkalender.

ANE – De wegen in het buitengebied van de voormalige gemeente
Gramsbergen moeten dringend verbeterd worden. Dat schrijft Plaatselijk Belang buitengebied Gramsbergen aan B&W en de
gemeenteraad. Met name de weg
tussen Ane en Collendoorn is de
briefschrijvers een doorn in het oog.
“De berm is zo slecht, dat de veiligheid van de gebruikers van deze
weg in het geding is. Vooral de veiligheid van de schoolgaande fiet-

sers.” De weg is op enkele gedeelten 4 meter 60 breed, en dat is volgens Plaatselijk Belang te smal.
Verbreden tot minimaal 6 meter is
in haar ogen de beste oplossing. Dat
de bermen zo slecht zijn komt volgens de briefschrijvers door de
sterke toename van landbouw- en
vrachtverkeer. Het gemeentebestuur wordt gevraagd actie te ondernemen, “want alleen borden
plaatsen die aangeven dat het wegdek slecht is helpen niet.”

Jazzclub Hardenberg gaat van start
HARDENBERG – De groep Les
Quatres Tickets de Swing uit
Zwolle verzorgt zondag 18 januari
de aftrap van de nieuwe Jazzclub
Hardenberg. Tot mei staan vier optredens geprogrammeerd in de
foyer van theater De Voorveghter,

telkens van 16.00 tot 18.00 uur. In
februari komt het Vriezenveense
Trio Oale Jaz naar Hardenberg, in
maart is het de beurt aan Dokter
Jazz & Co en de Almelose band The
Jazzfreaks sluit voorlopig de rij op
zondag 19 april.

Natuurfoto’s rondom de Vecht
HARDENBERG – In natuurcentrum De Koppel is tot eind
maart een fototentoonstelling te
zien van Joke Soer-Wendt uit
Hardenberg. De 13 foto’s hebben
water als thema. Zo zijn er opnames te zien van een broedende fuut
in de Raderwijkerbeek, van de

Vechtmeander bij Beerze, rijp in de
ochtendzon en een jonge lepelaar
in de Vechtcorridor.
Natuurcentrum De Koppel is geopend van dinsdag t/m vrijdag van
13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag
en zondag van 13.00 tot 16.00 uur.

Leedvermaak? Eigenlijk wel. Dat
krijg je er namelijk van als je als
dorpje probeert mee te doen met de
grote jongens. Heb je met veel
bombarie nog maar kort geleden
een heuse wandelweg aangelegd
van sporters die toevallig in
Hardenberg waren, mag je alweer
met de afbraak beginnen. En waar
houdt het op? Als blijkt dat de vader van een van de tegelleggers fout
was in de Tweede Wereldoorlog,
moet je dan ook de tegel verwijderen? Als uitkomt dat de fitnesspartner van Karel Noten, die zich
iets te vrijpostig heeft bemoeid met
jonge knaapjes, daarvan op de
hoogte was? Moet dan de tegel van
Olga Commandeur vernietigd worden?
In feite is er maar één manier om
de huidige en toekomstige problemen het hoofd te bieden: opblazen
die hele Walk of Fame. En zeker
niet vervangen door tegels van
mensen die ‘iets’ voor Hardenberg
hebben betekend, zoals hier en daar
wordt geopperd. Krijg je straks
weer dat na jaren uitkomt, dat de
gelauwerde ondernemer zijn personeel stelselmatig te weinig heeft
betaald. Of dat de bestuurder die
Hardenberg ‘op de kaart’ heeft gezet zijn vrouw en kinderen heeft
mishandeld. Of dat…. en zo kun je
nog wel een paar zaken verzinnen.
Teveel gezeur over die tegel van
Vroemen? Klopt.

de decemberfoto’s van
De Sallander zijn verkrijgbaar via foto.sallander.nl

