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OpKoers.nu, zeg maar de boerenpartij van Hardenberg, blijkt drie
maanden geleden krokodillentranen gehuild te hebben. Deze partij ging nogal fel tekeer tegen de
aanleg van een robuuste
verbindingszone ten zuiden van
Hardenberg. Landbouwgrond moet
wijken voor natuur, zei de partij,
en dat kan niet. De boeren in dat

gebied worden in hun bestaan bedreigd en bovendien is het zonde
om kostbare landbouwgrond op te
offeren nu er een wereldwijde
voedselcrisis voor de deur staat.
Vorige week kwam de aanleg van
een nieuwe N340 in de raadsvergadering ter sprake. De provincie wil de oude weg tussen Ommen
en Zwolle opkalefateren, B&W van
Hardenberg willen liever een lange
omleiding, als het ware een nieuwe
weg ten noorden van de huidige.
Op twee partijen na steunde de raad
deze visie. Dat kost landbouwgrond, en diverse kavels worden
doorsneden, maar dat moet dan
maar, was de teneur. En wat zei
raadslid Annie Kelder van
OpKoers.nu? Wij staan achter de
brief die B&W willen sturen, maar

wees wel een beetje lief voor de
boeren die nu wonen op de plek
waar de nieuwe weg komt. Dus
landbouwgrond opofferen voor natuur mag niet, maar landbouwgrond opofferen voor asfalt mag
wel. Alsof er opeens geen sprake
meer is van boeren die hun grond
kwijtraken en alsof de wereldwijde
voedselcrisis als bij toverslag is
opgelost. Maar ach, denk ik dan een
beetje vals, ze zal vast en zeker gedacht hebben: het zijn tenslotte niet
onze boeren maar die van Ommen
en Dalfsen.
Albert Schipper van de VVD stond
ook vierkant achter de brief van
B&W. Maar hij wilde voor de
schone schijn nog wel, dat er een
zinnetje aan de brief zou worden
toegevoegd. Iets in de trant van

“kies voor een nieuwe weg, maar
ga wel zorgvuldig met de boeren
om”. Dus, om in de stijl te blijven
die Schipper altijd hanteert: U zegt
dat we de boeren een dreun voor
hun harsens moeten geven, maar
wel met een handschoen aan? Nee,
nu snap ik het. U wilt liever meer
asfalt dan twee minuten in de file
staan? Nee, nu is het mij duidelijk.
U weigert te kiezen voor het milieu, de duurzaamheid, de toekomst
van onze kinderen, de leefbaarheid
in Noord-Overijssel? Nee, nu begrijp ik het. En ik weet nu ook
waarom deze stijl wordt gehanteerd. Want het is natuurlijk niet de
bedoeling dat het zorgvuldig opgebouwde beeld van onbekwame
raadsleden met verstandige opmerkingen wordt afgebroken.

Gemeente geeft ondernemers duw in de rug
HARDENBERG – Buurgemeente Ommen heeft zichzelf
de naam ‘zelfstandig en uniek’
gegeven, maar sinds vorige
week kan Hardenberg dat laatste deel met recht dragen. De
gemeente is uniek, omdat het
iets probeert te doen aan de
economische crisis dat andere
gemeenten niet doen.

De Slagharense ‘captains of industry’ Henric Bemboom (r) en Hennie van der Most waren present om hun
bijdrage te leveren tijdens het ‘crisisontbijt’.
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daarom een IKH-bijeenkomst belegd, waar zaken werden aangedragen die tijdens de tweede sessie op
woensdag besproken moesten worden. Eén van die onderwerpen was
het ontwikkelen van een
mobiliteitscentrum. “Tot nu was het
zo dat bedrijven ‘overbodige werk-

fabriek aan het Overijssels kanaal.
Omdat het een smalle weg is, die
bovendien door veel scholieren
wordt gebruikt, levert dit regelmatig gevaarlijke situaties op, meent
de PvdA. In een brief aan B&W
vraagt de partij om een snelle oplossing van dit probleem.

Schakel tussen ziekenhuis en verpleeghuis
HARDENBERG – Voor patiënten
die het ziekenhuis kunnen verlaten,
maar voor wie nog even geen plek
is in een verzorgings- of verpleeghuis heeft de Saxenburgh Groep een
oplossing bedacht. Voor hen is een
speciale afdeling ingericht in het
zorgcentrum Clara Feyoena Heem,

waar in totaal tien patiënten kunnen verblijven met lichamelijke
beperkingen. Hier overbruggen zij
de tijd totdat er plaats voor hen is
in een zorgcentrum in Hardenberg
of elders. De afdeling is 6 maart in
gebruik genomen. Binnen een week
waren alle tien bedden bezet.

Chiel Schepers wint NK CAD-tekenen
HARDENBERG - Chiel Schepers,
leerling van de vmbo-examenklas
van het Vechtdal College in
Hardenberg, is Nederlands kampioen CAD-tekenen geworden bij
de junioren. Dat gebeurde vrijdag

Ontwikkelingshulp – B&W van
Hardenberg willen de 35.000 euro
die jaarlijks beschikbaar is voor
ontwikkelingshulp over meer groepen verdelen. Het geld is afkomstig
uit de erfenis van de gebroeders
Markfluwer uit Balderhaar. Het
maximale subsidiebedrag wordt
verlaagd van 3.500 naar 2.500 euro.
Hierdoor kunnen veertien in plaats
van tien projecten worden gesteund. Verder wil het college de
regels zo veranderen, dat een project niet vaker dan twee jaar achter
elkaar subsidie kan krijgen. De
nieuwe regeling gaat in per 1 mei.

Gashouder – In Dedemsvaart kan
de vlag uit. Gedeputeerde Staten
van Overijssel hebben besloten subsidie te geven voor de renovatie van
de voormalige gashouder in het
dorp. Na de renovatie krijgt het industrieel monument de functie van
vestzaktheater en museum.

Hoogenweg heeft last van vrachtwagens
HOOGENWEG –Volgens de PvdA
in de gemeente Hardenberg rijden
er nog steeds vrachtwagens door
het dorp Hoogenweg, terwijl juist
voor hen enkele jaren geleden de
Duitslandweg is aangelegd. Het
gaat vooral om vrachtwagens met
als eindbestemming de beton-

Wens - Leerlingen van basisschool
De Regenboog in Slagharen hebben vorige week een cheque van
250 euro overhandigd aan de stichting Doen Een Wens. Het bedrag is
de opbrengst van de in december
gehouden kerstmarkt. Doe Een
Wens vervult al twintig jaar wensen van jongeren met een levensbedreigende ziekte.

Ontslagen - Calduran Kalkzandsteen in Kloosterhaar wil met de
vakbonden praten over een andere
maatregel dan het op straat zetten
van 55 werknemers. Het bedrijf was
van plan de productie over te hevelen van Kloosterhaar naar Harderwijk en Bovensmilde. Hierdoor
zouden 55 van de 70 werknemers
in Kloosterhaar ontslagen worden.
Op verzoek van het CNV wordt nu
naar alternatieven gekeken, bijvoorbeeld het verdelen van de pijn
over alle vestigingen.

Elke gemeente is bezig met plannen maken, met investeringen vervroegen en alvast het geld verdelen dat nog ontvangen moeten
worden door de verkoop van
Essent-aandelen. Hardenberg is
echter uniek, omdat het bedrijfsleven bij de zaak betrokken wordt.
Vorige week dinsdag en woensdag
hield de gemeente zogenoemde
crisisontbijten in de foyer van theater De Voorveghter.
Een inleiding, een situatieschets
van de gemeentelijke financiën en
de groei van het werkzoekenden en
daarna in groepen uiteen om ideeën
aan te dragen wat de ondernemers
aan de crisis kunnen doen en wat
de gemeente aan mogelijkheden
heeft. En de opbrengst? De verwachte oplossingen als investeringen naar voren halen en zorgen
voor minder regels. Maar ook een
bijzonder reactie van de Industriële
Kring Hardenberg (IKH). Enkele
leden van deze club waren dinsdag
aanwezig, maar vonden van zichzelf dat ze zich niet goed genoeg
hadden voorbereid. ’s Avonds werd

Kortweg

tijdens de finalewedstrijden in
Breda. Zijn klasgenoot Stefan
Rijstenberg werd vierde. De deelnemers moesten met een computerprogramma een technische tekening maken van een loopfiets.

nemers’ over de schutting van het
Arbeidsbureau gooiden, die dan de
zaak maar moest oplossen. Een
mobiliteitscentrum zorgt zelf voor
die mensen, zij kunnen tijdelijk bij
andere bedrijven aan het werk maar
blijven de binding met hun oude
bedrijf houden”, vertelde IKH-se-

cretaris Henk Brink. Meer nog dan
andere plannen en ideeën was dat
de winst van de bijeenkomst: de
gemeente als aanjager en de bedrijven als bedenkers en uitvoerders.
Rond de zomervakantie krijgt het
crisisontbijt een vervolg, beloofde
burgemeester Bert Meulman.

Bewoner vakantiepark wil
plek op woonwagenkamp
RHEEZERVEEN – Of de gemeente
er even voor wil zorgen, dat hij een
plek krijgt op een woonwagenkamp. Dat vraagt een bewoner van
een vakantiewoning in Rheezerveen. De man schrijft dat hij een
woning op een vakantiepark bewoont, omdat hij nergens anders

Juventa gedegradeerd
HARDENBERG – Het eerste zaalteam van korfbalvereniging Juventa
uit Hardenberg is gedegradeerd uit
de eerste klasse. Voor de ploeg erg
teleurstellend, omdat het vrijwel het
gehele seizoen in de middenmoot
bivakkeerde. Alleen in de laatste
drie wedstrijden werd het normale
niveau niet meer gehaald, waardoor
degradatie onvermijdelijk was. Zaterdag werd de beslissende wedstrijd tegen Fortissimo uit
IJsselstein met 10-15 verloren.

terecht kon. Nu de gemeente de
bewoners duidelijk heeft gemaakt
dat een recreatiewoning niet permanent bewoond mag worden is de
man in de financiële problemen
gekomen, want de hypotheekverstrekker wil per direct geld zien.
Omdat hij geen uitweg meer ziet
(blijven wonen is verboden, de woning is onverkoopbaar) vraagt hij
de gemeente zijn recreatiewoning
te kopen. Huurders vinden is volgens de inwoner van Rheezerveen
niet mogelijk, of het moeten OostEuropeanen zijn die hier tijdelijk
werken, “maar die worden door het
slagvaardig college wel van het
park verjaagd”, schrijft hij. Nadat
de gemeente zijn recreatiewoning
heeft gekocht moet de man ergens
anders een plek vinden. “Graag
kom ik in aanmerking voor een
plaats op een woonwagenkamp”, zo
eindigt hij zijn brief. De reactie van
B&W is nog niet bekend.

Concert – Het Sallands Bachkoor
geeft samen met het Orkest van het
Oosten een concert in de
Kandelaarkerk in Heemse. Dat gebeurt op vrijdag 27 maart vanaf
20.00 uur. Op het programma staan
twee romantische werken van
Schubert en Mendelssohn.
Skeeleren - In de maanden maart
en april gaan 80 scholieren in de
gemeente Hardenberg meedoen aan
een skeelercursus. De cursus maakt
deel uit van het programma Kies je
Sport, dat bestemd is voor leerlingen van de bovenbouw van alle
Hardenberger basisscholen. De
cursus wordt georganiseerd door
Hou Streek uit Hardenberg en Ons
Genoegen uit Gramsbergen. Plaats
van handeling is de nieuwe
skeelerbaan in Gramsbergen, de
eerste keer op donderdag 19 maart.
Enten - In natuurcentrum De Koppel in Hardenberg wordt zaterdag
21 maart een entdag gehouden.
Tussen 13.00 en 16.00 uur komen
professionele telers uitleggen, hoe
een oude fruitboom voor nageslacht
kan zorgen. Daarnaast wordt informatie gegeven over bestuiving en
snoeien van hoogstamfruit. Het is
ook mogelijk meegebracht hout van
een oude fruitboom te laten enten.
Textiel – Kici, de stichting die zich
bezighoudt met de inzameling van
kleding voor goede doelen, gaat
opnieuw 5 jaar met de gemeente
Hardenberg in zee. Kici beheert 20
containers in de gemeente, waarmee jaarlijks ongeveer 200.000 kilo
textiel wordt ingezameld. In de
nieuwe overeenkomst staat dat
natuurcentrum De Koppel jaarlijks
5.000 euro uit de opbrengst krijgt.
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