Woensdag 14 januari 2009

Kortweg
Cabaret
Misschien is het leuk om in de
Sallander aandacht te besteden aan
de stand-upcomedyshow van Lambert-Jan Koops, schreef de pr-dame
van SBS. Het programma
Dedemsvaart, uw aandacht waard,
wordt maandag 19 januari op tv
uitgezonden. Niet bij SBS maar bij
Veronica, want deze Zweedse omroep heeft meer ijzers in het vuur.
Nou vooruit, bij deze dan. Cabaretier Koops vertelt in zijn show op
grappige en sarcastische manier
alles over zijn dagelijkse bezigheden. Hij is geboren en getogen in
Dedemsvaart, een dorpje waar naar

eigen zeggen zo weinig te doen is,
dat je als kind vanzelf een goede
fantasie gaat ontwikkelen om de
stilte te overleven. Dit blijken de
juiste ingrediënten te zijn voor een
avondvullend cabaretprogramma,
denkt men bij Veronica. Vanaf
22.00 uur voor de buis voor deze
gemeentelijke cabaretheld.
Verlenging
De korfballers van Juventa uit
Hardenberg zijn tevreden over Huib
Burchartz. Deze trainer uit Borne
staat dit jaar voor het eerst voor de
ploeg, maar het klikt zo goed tussen spelers, trainer en bestuur dat
het contract met een jaar is verlengd. Dat was trouwens ook al de
bedoeling, toen beide partijen de

eerste keer hun handtekening onder een overeenkomst plaatsten.
Het eerste team van Juventa is momenteel zowel op het veld als in de
zaal Eerste Klasser.
Spoorlijn
De keuzes voor de toekomst van het
treinvervoer in Overijssel zijn gemaakt, denkt het provinciale CDA.
Nog geen bestuurlijke keuzes, maar
keuzes “in het hoofd”. De lokale en
provinciale CDA’ers gaan zich inzetten voor een treinverbinding van
Almelo naar Hardenberg. Goed
voor de inwoners van Drenthe,
goed voor de inwoners van Hardenberg en ook goed voor ieder ander
die naar het noorden moet reizen,
want nu kan de verbinding tussen

Zwolle en Noord_Nederland een
beetje ontlast worden, meent het
CDA. De partij zal CDA-gedeputeerden, CDA-wethouders en CDAraadsleden de komende tijd mobiliseren om actie te ondernemen.
Bestuurders en ProRail moeten nu
snel om de tafel, zodat er aan de
uitvoering gewerkt kan worden,
menen de christendemocraten.
Uitkeringen
Het aantal uitkeringsgerechtigden
in de gemeente Hardenberg is in
2008 gedaald. In 2007 telde de gemeente nog 530 uitkeringsgerechtigden, vorig jaar waren dat er
400. De sterke daling had te maken met de goede economische situatie. Door de kredietcrisis ver-

wacht de gemeente dat het aantal
aanvragen voor uitkeringen weer
toe zal nemen. Met onder meer
sollicitatiecursussen en gesubsidieerde werkplekken hoopt Hardenberg de stijging te beperken.
Fusie
Burgemeester Kok van Ommen zou
het toejuichen als de gemeenten
Ommen en Dalfsen een fusie zouden bespreken. Hij zei dat tijdens
zijn nieuwjaarstoespraak. De fusiegemeente zou beter dan nu in staat
zijn de concurrentie aan te gaan
met Zwolle en Hardenberg, op het
gebied van wonen en werken. Zijn
Dalfser collega Elfers reageerde
met de opmerking, dat een fusie het
bespreken waard is.

Baalderveld, woensdag 7 januari, 13.06 uur.

De protestantse kerken van Balkbrug en Oud Avereest zijn gefuseerd. Zondag 4 januari zijn de papieren ondertekend en nu is het een
Protestantse Gemeente. Zoals er
vele honderden in ons land zijn,
maar de Balkbruggers voelen zich
speciaal: zij vinden het namelijk
een uniek moment in de lokale
kerkgeschiedenis. Ja, dat dank je de
koekoek. Als je zo’n kleine gemeenschap vormt is elke splitsing of fusie uniek, maar landelijk, regionaal
en zelfs gemeentelijk gezien is het
niets bijzonders. Misschien wel dat
het zo lang geduurd heeft voor de
handtekeningen zijn gezet. Al in
1968 zijn de eerste voorzichtige
stappen gezet op het pad van samenwerking, maar daarna heeft het
nog meer dan veertig jaar geduurd
eer de expeditie ten einde was.
Mozes zou er korter over gedaan
hebben, maar ja, die had dan ook
ervaring met langeafstandstochten.

De gemeente Hardenberg heeft vorige week voor het eerst door de hele
gemeente grote containers geplaatst om kerstbomen in te zamelen. In
totaal is op twintig plekken zo’n 200 kuub aan gestampte kerstbomen
opgehaald. Het gemiddelde van 10 kuub per locatie is ruim overtroffen
door De Krim en de Hardenberger wijken Baalder en Baalderveld. De

ingezamelde kerstbomen zijn afgeleverd bij vuilstortplaats Bovenveld,
waarna ROVA er biomassa van laat maken. Naar goed gebruik wordt de
actie uitvoerig geëvalueerd (is er voldoende opgehaald, wat waren de kosten, is het milieu er werkelijk mee gediend), waarna wordt besloten of er
volgend jaar een vervolg komt.
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Rheezerveen gunt zichzelf de ruimte
RHEEZERVEEN – Het is niet ondenkbaar, dat over een paar jaar
acht windturbines staan in het gebied tussen Rheezerveen en
Dedemsvaart-Zuid. Een gebied dat
nu al volgebouwd is met
hoogspanningsmasten en een vuilnisbelt en waar binnenkort de rondweg om Ommen bijkomt. Het kunnen er echter ook meer dan acht
worden, omdat het provinciale
Streekplan vervangen wordt door
een Omgevingsvisie, en daarin
kunnen andere aantallen komen te
staan. Wat in elk geval niet kan is,
dat de gemeenteraad van Hardenberg deze maand beslist dat er daadwerkelijk windturbines in dat gebied komen. En dat was wel wat
sommige bezoekers van de
informatieavond in gebouw De Samenkomst in Rheezerveen vorige
week woensdag dachten. Het enige
dat de gemeenteraad deze maand
kan beslissen is, dat onderzocht

moet worden of een plan voor de
bouw van een windmolenpark kans
van slagen heeft.
Gun jezelf de ruimte, de hit in spe
van Erik Hulzebosch, bezingt de
ruimte die je in de gemeente
Hardenberg nog hebt. De tegenstanders van windturbines in
Rheezerveen gebruikten het lied als
intro tijdens de informatieavond in
De Samenkomst. Om duidelijk te
maken dat zij die ruimte graag willen behouden. Het lied was in dubbel opzicht bruikbaar, omdat het
ook aangaf dat het gebouw veel te
klein was om alle belangstellenden
onderdak te bieden. Er waren ruim
100 aanwezigen, waarvan de helft
geen zitplaats kon bemachtigen. Zij
kregen om te beginnen een opsomming te horen van zaken, die de
stichting Boldor (stichting tot Behoud van het Open Landschap tussen Dedemsvaart, Ommen en

Rheezerveen) tot nu toe gedaan
heeft om de plaatsing van
windturbines tegen te houden.
Daarna werd uitgelegd wat de laatste troefkaart van de tegenstanders
is die nog uitgespeeld kan worden,
namelijk geluidsoverlast, die kan
leiden tot gezondheidsproblemen.
De effecten van laag frequent geluid, een bijna onhoorbaar zoevend
gebrom, is voor sommigen fysiek
zo bedreigend dat ze last krijgen
van slaapgebrek, irritaties en stress.
In Nederland mag daarom in een
gebied van 4 keer de ashoogte van
een windturbine rond een woning
niet gebouwd worden. Met de huidige ashoogtes betekent dit 400
meter. In Duitsland is dat 1500
meter, in Engeland 2 kilometer. Er
zijn plannen om de geluidsnormen
in heel Europa gelijk te trekken.
Minister Cramer zal daartoe binnenkort maatregelen nemen. Stich-

ting Boldor gaf woensdag aan, dat
de gemeenteraad nu moet besluiten
dat deze nieuwe regels ook voor
Rheezerveen zullen gelden.
Andere acties dan het uitspelen van
de troefkaart ‘gezondheid’ staan
niet op de agenda van Boldor. Tot
verdriet van een enkele bezoekers,
die vonden dat er hardere acties
gehouden moeten worden. Daar wil
Boldor echter niets van weten. “Besluiten worden democratisch genomen, en daar willen wij ons aan
houden. Wat wij wel kunnen doen
is ons laten horen. Op 13 januari
tijdens de oriënterende raadsvergadering en op 20 januari, als
een besluit wordt genomen over het
voorstel van B&W”, vertelde voorzitter Martin Koopman van de
stichting. Gezien de grote betrokkenheid van de inwoners van
Rheezerveen en omgeving kan de
gemeentebode vast beginnen met
het plaatsen van extra stoelen.

Buiten Balkbrug stelt zo’n fusie niet
zo gek veel voor, maar de Balkbruggers zelf zitten er vol van. Ze
kunnen dan ook niet begrijpen, dat
B&W van de gemeente Hardenberg
niet bij de ondertekening aanwezig
waren. Echt, dat ging hun verstand
te boven. Gelukkig heeft het college wel begrepen, dat we in Nederland al een paar jaar een scheiding tussen staat en kerk hebben
(sinds 1795, om precies te zijn).
Dus als de kerken van Balkbrug en
Oud Avereest denken dat het gemeentebestuur zou moeten opdraven bij hun feestje, hebben ze het
mis. Het zou trouwens ook niet kunnen, want hoeveel fusies van verenigingen, bedrijven, scholen en instellingen zijn er jaarlijks niet.
Teveel om allemaal te bezoeken. En
dat zou wel moeten als je naar Balkbrug was afgereisd, want gelijke
monniken, gelijke kappen. De organisatie ervoer het als een gemis,
liet een zegsman weten. Nou, mooi
laten ervaren. En nou weer aan het
werk!

foto’s uit de krant
zijn te vinden op
foto.sallander.nl
Theater - Het Vestzaktheater in
Gramsbergen heet met ingang van
2009 Podium de Bezantijn. Het eerste concert van dit jaar wordt verzorgd door de Hardenberger formatie Dim Triplet. Op 25 januari
speelt dit trio bekende jazzklassiekers. Aanvang 14.30 uur.

