Woensdag 4 maart 2009

Raad discussieert over toekomst landbouw
HARDENBERG – De gemeenteraad van Hardenberg buigt zich
de komende tijd over de toekomst van de landbouw. B&W hebben een discussienota samengesteld, die volgende week dinsdag
tijdens de oriënterende raad wordt besproken. Daarna kan de
bevolking zich erover uitspreken, waarna B&W weer aan zet zijn
met het maken van voorstellen over de ontwikkeling van de landbouw. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad over die voorstellen
een besluit.
De nota is bedoeld om te weten te
komen, hoe volgens de raad de toekomst van de landbouw in de gemeente Hardenberg eruit moet komen zien. Die ideeën vormen dan
de basis voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. Er wordt
onder meer gesproken over waar en
hoe bedrijven zich kunnen uitbrei-

den, waar aan mestvergisting kan
worden gedaan, welke rol de natuur
krijgt en – het hete hangijzer – of
er megabedrijven mogen komen.
Als de raad vindt dat die er mogen
komen, dan kunnen die volgens
B&W alleen een plek krijgen in de
Landbouw Ontwikkelings Gebieden (LOG’s). Dat zijn de grootscha-

lige heide- en veenontginningen in
de gemeente Hardenberg. Die gebieden zijn te vinden in het Westerhuizingerveld bij Balkbrug,
Dedemsvaart-zuid, tussen Slagharen en De Krim en tussen
Bergentheim en Kloosterhaar. Alleen van de PvdA is al bekend hoe
die partij over de komst van
megabedrijven denkt. Deze partij
heeft al twee keer voor haar beurt
gesproken tijdens raadsvergaderingen en aangegeven, dat er in de
gemeente Hardenberg geen plaats
is voor ‘varkensflats’. De bespreking van de discussienota moet
duidelijk maken, hoe de rest van de
raad erover denkt.

Zoektocht naar mobieltje eindigt in vijver

HARDENBERG – Zo zit je onder je autostoel te zoeken naar je mobieltje, en zo lig je met je auto in een
vijver. Dat overkwam vrijdagmiddag een inwoner van
de Hardenberger wijk Baalder. Er was alleen sprake

van materiële schade, de chauffeur was met de schrik
vrijgekomen. Overigens schijnt het mobieltje de klap
niet overleefd te hebben.

genomen, en dat dit misschien de
druppel was geweest die de emmer
had doen overlopen. Hoe dan ook,
dit soort verhalen hoor je dus alleen in de wandelgangen, van de
raadsleden zelf. En dat moet in het
nieuwe gemeentehuis natuurlijk zo
blijven.

Helaas ben ik er te laat achtergekomen, dat er een bijeenkomst
zou worden gehouden met informatie over de bouw van het nieuwe
gemeentehuis in Hardenberg. Als
ik wel op tijd bericht had ontvangen, was ik even langsgegaan, om
te vragen of er wel voldoende wandelgangen in het gebouw worden
aangelegd. Want die zijn broodnodig, om te horen wat er achter
de schermen gebeurt. Vorige week
was in de wandelgangen van de
oude raadszaal te horen dat Endi
Schaub, het reserveraadslid van
Liberaal Hardenberg, was opgestapt
omdat ze trammelant had met de
andere partijen. Een minder fraaie
e-mailwisseling tussen haar en de
rest moet het geweest zijn. Over iemand die de raad wilde vertellen,
hoe het nieuwe gemeentehuis nog
duurzamer dan duurzaam gebouwd
kan worden en die door Schaub
schriftelijk was afgebrand. Officieel reageerden de andere partijen
met de opmerking, dat mevrouw
Schaub het besluit om op te stappen waarschijnlijk al eerder had

O ja, nog even over Eddy Bruins,
de opvolger van Endi Schaub. Als
elke vergadering gaat zoals zijn
eerste keer kunnen we nog veel plezier aan hem beleven. Aan het begin van de raadsvergadering werd
zijn benoeming goedgekeurd. Hij
wilde daarna meteen een plekje
zoeken aan de tafels waar de raadsleden zitten, nog wel op de plek van
zijn politieke ‘baas’ Petra Baarslag.
Dat kon natuurlijk niet, want een
reserveraadslid mag alleen meedoen aan de oriënterende vergaderingen. Toen hem dat met enige
moeite duidelijk was gemaakt, ging
hij weer op de publieke tribune zitten. Waarschijnlijk een beetje boos,
want toen hij na de raadsvergadering wel mocht meedoen
aan de oriënterende bijeenkomst
bleef hij zitten waar hij zat, ondanks uitnodigingen om aan tafel
plaats te nemen.
Een fantastische partij, dat Liberaal
Hardenberg. Eén van mijn favorieten, kan ik wel verklappen, want
met dit soort acties zorgen de LHers wel voor wat leven in de brouwerij. Ik ben nu al benieuwd wat
de volgende act zal zijn.
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Fotoboek 1955-1975
HARDENBERG – Over enkele
maanden brengt de Stichting Historische Projecten (SHP) in Hardenberg in een oplage van 2000 exemplaren een boekje uit, met daarin
100 kleurendia’s uit de periode
1955-1975. De titel van het boekje
wordt Toen geluk nog heel gewoon
was. De afbeeldingen zijn afkomstig uit de nalatenschap van de
Heemser dominee Loor en de
Hardenberger schoenmaker Willering. Zaterdag 7 maart zullen de
erfgenamen van de fotografen het
auteursrecht op de beelden officieel overdragen aan de SHP.
Het fotoboekje laat het wonen en
werken zien in Hardenberg en de
omringende buurtschappen, maar
toont ook de overgang van
landbouwdorp naar industriestadje,
met de bijbehorende afbraak en
nieuwbouw. Erwin Wolbink en
Arnout Pullen, de samenstellers
van het vorige jaar verschenen boek
Monumenten in de gemeente
Hardenberg, tekenen voor de samenstelling en de bijbehorende teksten. Na de officiële overdracht van
de auteursrechten in het notariskantoor aan de Scholtensdijk wordt
van 14.30 tot 16.00 uur een inloopmiddag gehouden in gebouw De
Aerninckhoff in Heemse. Belangstellenden kunnen dan meehelpen
met de fotoherkenning van de dia’s
uit de jaren ’50 en ’60.

Kortweg
Bouwpauze – De bouw van winkels en woningen aan de twee uiteinden van Hardenberg-centrum
loopt wat vertraging op. Dat werd
vorige week dinsdag duidelijk tijdens de gemeentelijke raadsvergadering. Aan het Oosteinde en
op het Boumanplein moet wat langer worden gewacht op de stadsvernieuwing dan was gedacht.
“Voorheen werd er nog wel eens
gebouwd als zo’n 50 procent van
de ruimtes was verkocht. Nu wordt
toch al gauw aan 80 procent gedacht”, gaf wethouder Douwe
Prinsse als verklaring.
Reserve – De fractie van Liberaal
Hardenberg heeft een nieuw ‘reserve-raadslid’. Dat is een fractielid, dat eenpersoons fracties mag
vertegenwoordigen tijdens oriënterende rondes. Namens Liberaal
Hardenberg vervulde Endi Schaub
die rol, maar zij is wegens persoonlijke omstandigheden opgestapt.
Schaub wordt opgevolgd door Eddy
Bruins. De fractie van Liberaal
Hardenberg wordt in de raad vertegenwoordigd door Petra Baarslag.
Crisis – De gemeente Hardenberg
heeft het initiatief genomen om tijdens twee ontbijtvergaderingen de
economische crisis te bespreken.
Dat gebeurt op 10 en 11 maart in
De Voorveghter. Per keer zullen
zo’n 60 vertegenwoordigers van
industrie, middenstand, vakbonden, lichamelijke en geestelijke
gezondheidszorg en onderwijs aanschuiven. Eerst zal de gemeente
aangeven hoe de lokale overheidsfinanciën ervoor staan. Daarna zal
met de deelnemers besproken worden wat de (on)mogelijkheden zijn
voor de gemeente om hen te helpen. Hoewel volgens initiatiefnemer burgemeester Bert Meulman de
toestand in Hardenberg nog wel
meevalt, wil men niet wachten tot
er daadwerkelijk ingegrepen moet
worden. De suggesties van de deelnemers kunnen eventueel worden
verwerkt in de gemeentelijke
voorjaarsnota.
Linie – De plannen voor de
Loozensche Linie, een verdedigingswerk in Loozen uit de
Napoleontische tijd, worden aangepast. Na reacties van onder meer
de Historische Vereniging Hardenberg en de stichting Menno van
Coehoorn is besloten, dat er geen
vlonderpaden meer boven op het
bastion worden geplaatst. Waterschap Velt en Vecht heeft dit besloten. De suggestie om het hele
verdedigingswerk weer in originele
staat brengen wordt niet overgeno-

men. Namaken of imiteren heeft
geen zin, is de reactie, omdat de
Loozensche Linie ook een recreatieve functie krijgt.
Potgrond - De Krimse Revue houdt
vrijdag 6 en zaterdag 7 maart haar
jaarlijkse potgrondactie. De opbrengst is bestemd voor de aanschaf
van kleding, muziek en teksten.
Garantie – De tennisvereniging
Slagharen heeft de gemeente
Hardenberg gevraagd, om garant te
staan voor de helft van een lening
van 50.000 euro. Voor de andere
helft staat de stichting Waarborgfonds garant. De tennisvereniging
heeft het geld nodig voor de bouw
van een eigen accommodatie naast
de sporthal in Slagharen. De bouwkosten worden geschat op een bedrag van 175.000 euro. Het grootste deel wordt bijeengebracht door
de vereniging zelf, de gemeente en
sponsors. De gemeente heeft al eerder garant gestaan voor leningen
van Ponyclub Slagharen, voetbalvereniging Hardenberg’85 en de
tennisvereniging Gramsbergen.
Present – De stichting Present
Hardenberg krijgt 1.000 euro startsubsidie van de gemeente. De
nieuwe stichting zet groepen vrijwilligers in bij mensen die hulp
nodig hebben. De enige voorwaarde
is, dat deze mensen niet zelf over
geld, gezondheid en/of het netwerk
beschikken om deze hulp te regelen. De vrijwilligers kunnen onder
meer helpen bij verhuizen, behangen, het opknappen van een tuin of
het schoonmaken van een wijk.
Gebedsdag - De jaarlijkse Wereldgebedsdag wordt in Hardenberg
gehouden op vrijdag 6 maart in de
katholieke Stephanuskapel aan de
Mulderij. Het thema van deze dag
is Vele leden, één lichaam. Aan de
viering, die om 19.30 uur begint,
wordt meegewerkt door het koor
van de Stephanusparochie. Na afloop van de viering is er gelegenheid om samen koffie te drinken.
De viering is dit jaar voorbereid
door vrouwen uit Papoea-Nieuw
Guinea.
Fundance - Zorginstelling Carinova houdt zaterdag 21 maart van
13.30 tot 16.00 uur een middagje
fun- en streetdance voor jonge
mantelzorgers. De dansmiddag is
bestemd voor jongeren tussen de 6
en 12 jaar uit de gemeenten
Hardenberg, Ommen , Dalfsen en
Raalte. Plaats van handeling is
Dansschool Erik in Hardenberg.
Aanmelden kan tot vrijdag 13
maart telefonisch (0900-8662) of
per mail via info@carinova.nl. De
deelname is gratis.

Gemeente heeft alle grond
voor rondweg in handen
HARDENBERG – Alle panden
en percelen die de gemeente
Hardenberg nodig heeft om de
rondweg in Hardenberg-stad te
voltooien, zijn overgenomen zonder ook maar één onteigeningsprocedure. Best iets om tevreden
over te zijn, vinden B&W, want
zo zag het er een paar jaar geleden niet uit.
De gemeente wil een weg aanleggen van de hoek Stationsstraat /
Gramsbergerweg naar de Parkweg.
Het laatste obstakel om dit plan te
kunnen uitvoeren was het voormalige Gammaterrein. Grond en gebouwen zouden voor 1,5 miljoen
euro overgenomen kunnen worden,

was de schatting enkele jaren geleden. Toen het object binnen korte
tijd een paar keer van eigenaar verwisselde, leek het bijna onmogelijk
om zonder problemen tot aankoop
over te gaan. De vraagprijs van de
laatste eigenaar was zo hoog, dat
de gemeente al de voorbereidingen
voor een onteigeningsprocedure
begon. Uiteindelijk werd de koop
net voor de jaarwisseling op 1,7
miljoen euro afgerond. Vorige week
gaf de gemeenteraad ook groen
licht voor de aankoop.

www.sallander.nl
redactie@sallander.nl

