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HHC moet wachten op
misstap Harkemase Boys
Een week of twee geleden kreeg ik
een brief in de bus van Ziggo. Bij
die naam denk je in eerste instantie aan een Italiaanse maffiabaas,
of aan een Braziliaanse voetballer,
maar het is gewoon een kabelboer.
Oorspronkelijk leverancier van tvbeelden, maar sinds enkele jaren
ook grootgrutter in internet en
telefonie. Van de inhoud van die
brief - ik kan het niet ontkennen ben ik dagenlang van slag geweest.
De kabelboer had namelijk ontdekt
dat ik alleen naar analoge televisie
kijk en geen digitale ontvanger gebruik. Hoe hij daar achter is gekomen is mij een raadsel, enkele voormalige Stasi-medewerkers hebben
blijkbaar nieuw emplooi gevonden.
Maar goed, hij had dus door dat ik
mij nog niet had opgegeven voor
het televisieparadijs en daarvoor
moest ik worden gestraft. Vanaf 23
april mag ik niet meer analoog kijken naar BBC World, ShopZo-Suus
en TV5. U begrijpt dat voor mij de
wereld even stil stond na die mededeling. Wat zeg ik, het was alsof
de bodem onder mijn bestaan was
weggeslagen. Alles hadden ze van
de buis mogen halen, maar niet
ShopZo-Suus. De kabelboer had
blijkbaar voorzien dat zijn brief de
impact van een raketinslag zou hebben, want hij kwam meteen met een
medicijn voor mijn wonden: ik kon
namelijk met korting een digitale
ontvanger aanschaffen (HD-kwaliteit, 199 euro) met maar liefst 50
euro korting. Nou is mijn huis voorzien van maar liefst drie tv’s, en als
ik ShopZo-Suus, BBC World en
TV5 op alle drie tv’s wil blijven
zien moet ik drie keer een ontvanger kopen, maar die investering
wordt ruimschoots goedgemaakt
door het plezierige gevoel dat ik
deze drie topstations kan blijven
zien in nog betere kwaliteit dan
voorheen.
Hoe ik aan die honderden euro’s
kom om die drie digitale ontvangers aan te kunnen schaffen weet
ik nog niet. Ik had bedacht dat ik
dat geld wel kon sparen, omdat de
maandelijkse rekening van de
kabelboer verlaagd zou worden. Het
lijkt mij namelijk normaal dat wanneer je kabelboer 10 procent minder producten levert de prijs ook
met 10 procent daalt. Navraag
leerde echter dat ik dat niet goed
had gezien. Wèl minder leveren,
niet minder betalen. Ik zal dus iets
anders moeten bedenken om
ShopZo-Suus in leven te laten.
Maar of dat nog via Ziggo gaat
waag ik te betwijfelen. De naam
lijkt niet alleen op een maffiabaas,
hij ruikt er ook naar.

Nieuwe Ome Dries
SLAGHAREN – Café Ome Dries
in Slagharen wordt helemaal vernieuwd. Het huidige pand – een
horecagelegenheid met twee woningen – wordt vervangen door een
nieuw gebouw waarin ruimte is
voor horeca en acht woningen: zes
stuks voor starters en eenpersoonshuishoudens en twee penthouses.
Dat is ook een belangrijke reden
voor de gemeente om aan het plan
mee te werken, omdat het plan niet
‘bijt’ met bestaande woningbouwplannen van de gemeente. Het huidige gebouw is 7,7 meter hoog, het
nieuwe wordt ongeveer 10,5 meter.

HARDENBERG - Harkemase
Boys moet wel kampioen worden
van de Hoofdklasse C. Als de
harekieten liever hun moeder
weggeven dan punten verliezen,
dan zegt dat wel iets over hun
opofferingsbereidheid om de titel
te winnen.
Zaterdag ontving koploper HHC de
‘virtuele leider’ uit Friesland. Niet
verliezen was het devies, zodat voor
de toeschouwers weinig viel te genieten. De grootste kans was voor
HHC-er Gerben Tieltjes, die al in
de eerste minuut tegen de paal
knalde. Meer adembenemende
hoogtepunten waren daarna niet te
zien, van geen van beide teams. De
Friezen kunnen na de 0-0 op eigen
kracht kampioen worden, de
Sallanders uit Hardenberg moeten
wachten op een misstap.
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Raad wil meer woningen voor jongeren

Wat het gebrek aan ambitie betreft
was CU-raadslid Bertus Kerssies
het helemaal met hem eens. Volgens Jonkhans moet er ook snel iets
gedaan worden aan de spacecabins
in Dedemsvaart. “Ik schaam me rot
dat we op deze manier onze jongeren huisvesten. Bovendien trekken
de wooncontainers problemen aan.
Spacecabins zijn geen alternatief
voor kamerbewoning, dus meteen
weg ermee”, meende het socialistische raadslid. Op de vraag van
CDA-raadslid Henk Dogger welk
alternatief Jonkhans had voor de

spacecabins in Dedemsvaart zei
deze, dat er genoeg leegstand is in
kantoren en dat die wel geschikt
gemaakt kunnen worden voor
jongerenhuisvesting. Kritiek kreeg
het college ook van de OPV (voor
de nieuwe huizen in de Bramerstraat wordt straks 500 euro per
maand gevraagd en dat kunnen jongeren niet betalen) en GroenLinks
(het urgentieprobleem wordt niet
opgelost). Overigens werd aan het
eind van de bespreking het agendapunt gewoon op de lijst met
hamerstukken geplaatst.
Uit de beantwoording van wethouder Prinsse was op te maken, dat
de raadsleden hun uitspraken hadden gedaan zonder voldoende kennis van zaken. “U praat over een
kritieke, urgente situatie? Die hebben we in de gemeente Hardenberg
niet. De woningstichtingen Beter
Wonen en De Veste zijn wat dat
betreft heel duidelijk. Met de

B&W van Hardenberg willen
aandelen Essent verkopen
HARDENBERG – Precies 0,0648
procent van de aandelen van
energieleverancier Essent is in handen van de gemeente Hardenberg.
Het Duitse RWE wil het productieen leveringsbedrijf van Essent kopen en heeft daar miljarden voor
over. Als meer dan 80 procent van
de aandelen worden aangeboden
gaat de verkoop door. De gemeente
Hardenberg telt als mini-aandeelhouder niet echt mee, vandaar dat
B&W van plan zijn de aandelen te

Overschot – De stichting Noodopvang Uitgeprocedeerde Asielzoekers Hardenberg (NUAH) mag
de ruim 46.000 euro die op haar
bankrekening staan teruggeven aan
de gemeente. De stichting heeft 5
jaar mensen geholpen die op straat
waren gezet, omdat ze uitgeprocedeerd waren. Met name
door het landelijke ‘generaal pardon’ is de stichting overbodig geworden. Het geld voor de hulp heeft
de stichting gekregen van de gemeente Hardenberg. Nu de stichting is opgeheven kan het overgebleven geld weer worden
teruggestort. Overigens blijkt dat
het werk van de stichting en haar
vrijwilligers nogal succesvol is geweest. Alle asielzoekers die door
NUAH zijn geholpen mochten uiteindelijk in Nederland blijven.
Sportsymposium – Sportverenigingen in de gemeente
Hardenberg buigen zich vrijdag 17
april in theater De Voorveghter over
de, vraag hoe een club moet omgaan met toptalenten. Deze bijeenkomst is georganiseerd door de gemeente Hardenberg en het
Olympisch netwerk Twente. Eén
van de deelnemers is roeister Helen Tanger, geboren en getogen in
Hardenberg en winnares van Olympisch zilver en brons. Omdat ze die
dag in Hardenberg is krijgt ze een
tegel in de Walk of Fame langs de
Vecht. Samen met zitvolleybalster
Karin van der Haar - brons op de
Paralympics 2008 en daarom vrijdag ook vereeuwigd in het wandelpad - zal ze om ongeveer 17.00 uur
een tegel onthullen.

Waarschijnlijk was de penningmeester van HHC de enige
Hardenberger die na de wedstrijd
met een grote glimlach op zijn gezicht rondliep. Het mooie lenteweer
en het belang van de wedstrijd hadden maar liefst 2500 toeschouwers
naar sportpark De Boshoek gelokt.
De parkeerwachters hebben ongetwijfeld na afloop een buisje aspirine moeten leegeten, want het
duurde nogal even voor de parkeerchaos was opgelost. Mocht HHC
ooit topklasser worden dan is dit
vast en zeker iets waarvoor het clubbestuur snel bij de gemeente aan de
bel zal trekken.

HARDENBERG – Op het gebied
van jongerenhuisvesting moet de
gemeente Hardenberg meer ambitie tonen, er moeten meer kamers voor bewoning komen en
meer goedkope huur- en koopwoningen. Dat zei raadslid Rein
Jonkhans (PvdA) vorige week tijdens de raadsvergadering in
Hardenberg.

Kortweg

verkopen, voor een bedrag 4,8 miljoen euro. Als Hardenberg niet wil
verkopen en RWE krijgt toch meer
dan 80 procent in handen krijgt
Hardenberg waarschijnlijk geen
cent dividend meer uitgekeerd.
Door de verkoop loopt Hardenberg
jaarlijks 48.000 euro mis. Als van
de 4,8 miljoen opbrengst 1,1 miljoen op rente wordt gezet kan dat
tekort worden gedekt. De gemeente
wordt dan uiteindelijk 3,7 miljoen
euro beter van de verkoop.

seniorenwoningen in Bergentheim
en Heemse die geschikt gemaakt
worden voor bewoning door jongeren zijn de grootste knelpunten opgelost. En wat de huurprijs voor de
woningen in de Bramerstraat betreft: ik heb andere bedragen gehoord van Beter Wonen.”
Dat de spacecabins op termijn zullen verdwijnen begreep de wethouder ook wel. Volgens hem was het
even om knelpunten op te lossen
en niet bedoeld als structurele
woonplek. Prinsse: “De plek is
goed, ze hadden alleen anders neergezet moet worden. En vergeet niet
dat ze voor de huurders erg goedkoop zijn, een kamer huren is duurder.”
Prinsse bestreed ook dat er veel
leegstand is. Bovendien zijn de
kantoren die wèl leegstaan particulier bezit en de gemeente kan die
niet zomaar aanwijzen als woonruimte voor jongeren. Volgens de
wethouder is alleen in de wijk
Marslanden meer leegstand dan
gebruikelijk, omdat een projectontwikkelaar volgens zijn contract met
Marslanden b.v. moest bouwen,
hoewel hij dat liever op dat moment
niet deed. “Ook de gemeente is daar
niet gelukkig mee, maar juridisch
is er niets tegen te doen”, aldus
Prinsse. Hij deelde verder nog mee
dat de gemeente in onderhandelingen
is met Marslanden b.v. om te kijken
of er meer woningen voor starters
gebouwd kunnen worden, in de prijsklasse 160.000 tot 170.000 euro. “En
we willen kijken of er casco gebouwd
mag worden, zodat mensen zelf een
deel van de woning kunnen afwerken, waardoor de verkoopprijs misschien wel rond de 125.000 euro
komt te liggen.”

Reünie - Sportclub Lutten houdt 20
juni een uitgebreide reünie met aansluitend een feestavond. De reünie
is bestemd voor iedereen die in het
verleden en heden een connectie
had of heeft met de jubilerende
club. Daarbij gaat het niet alleen
om (oud-)spelers, maar ook om vrijwilligers en supporters. Aanmelden
kan via de website van de club
(www.sclutten.nl), waar ook informatie is te vinden over de reüniedag.
Legionella - Een bewoonster van
wooncomplex De Schoutenhof in
Hardenberg-Marslanden die besmet was met de legionellabacterie,
heeft die besmetting niet in het
wooncomplex opgelopen. Volgens
eigenaar Beter Wonen heeft onderzoek van watermonsters dat uitgewezen. De zoektocht naar de bron
van de besmetting wordt nog voortgezet.
Skatepark – Wethouder Jannes
Janssen van de gemeente Hardenberg opent zaterdag 18 april om
14.00 uur het skatepark en het daarnaast gelegen sportveld aan De
Marke in Mariënberg. Kinderen en
andere belangstellenden worden
van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Na de officiële opening geven stuntskaters een demonstratie. Overigens is het park al
sinds september 2008 in gebruik.
Diabetes – Het diabetesteam van
het Röpcke-Zweers ziekenhuis
houdt vrijdag 17 april een contactmiddag voor basisscholieren met
diabetes. Ook hun ouders zijn welkom. Het doel van de bijeenkomst
is het uitwisselen van ervaringen.
De activiteiten worden gehouden
bij Restaurant de Rheezerbelten in
Rheeze, van 16.00 tot 19.30 uur. De
contactmiddag wordt afgesloten
met een pannenkoekenmaaltijd.

redactie@sallander.nl

