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Sneller investeren
in de toekomst
HARDENBERG - De gemeenteraad van Hardenberg heeft vorige
week dinsdag tijdens de raadsvergadering groen licht gegeven
om investeringen naar voren te halen, teneinde de werkgelegenheid
te stimuleren. Het geld dat beschikbaar gesteld wordt komt uit de reserves die klaar liggen voor de
nieuwe gemeenteraad die in 2010
aantreedt. Door een deel van het
gereserveerde geld in te zetten voor
de investeringen, hoeft er geen
extra belasting betaald te worden
door de inwoners van de gemeente
Hardenberg. De aanpak van de
stationsomgeving in Hardenberg,
het Centrumplan Dedemsvaart en
het Vechtpark zijn enkele projecten, die misschien eerder dan gepland uitgevoerd kunnen worden.
Ook wil de raad dat de oudere wijken aangepakt worden.

Jeugd Mariënberg
blij met skatepark

Het idee voor Funpark Borsele is
om een stuk land te laten opspuiten voor de kerncentrale. Daar wil
Van der Most een pretpark bouwen
met onder andere een wildwaterbaan, waarbij het koelwater van de
kerncentrale wordt gebruikt. Hij gaf
aan nog niet verder gekeken te hebben naar veiligheid, risico’s en procedures en dat hij op dit moment
alleen nog maar ideeën heeft.
Burgemeester Gelok was erg geïnteresseerd in de vernieuwende
ideeën van Hennie van de Most en
is bereid om daar in mee te denken
en de haalbaarheid van het plan te
onderzoeken. De vereniging Redt
de Kaloot noemt de plannen ‘waanzinnig’. Deze club zet zich in voor
het behoud van het enige strand van
Zuid-Beveland, de Kaloot.

VolkerWessels
valt in de prijzen
HARDENBERG
–
Bouwondernemer VolkerWessels valt
twee keer in de prijzen in Hardenberg. De bouwreus, die uit meer dan
100 zelfstandige werkmaatschappijen bestaat, gaat het nieuwe gemeentehuis met parkeergarage bouwen. Samen met Van Dijk Bouw
wordt het gezondheidspark bij het
ziekenhuis gebouwd onder de
combinatienaam ZorgID Hardenberg. Voorwaarde is wel, dat de gemeenteraad akkoord gaat met de
voorstellen. Tijdens de raadsvergadering van 12 mei vraagt het
college aan de raad, om het budget
voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis en de parkeergarage
beschikbaar te stellen.

Barcompetitie - Komen weekeinde
bijten Allard Brunink en Jan
Krikke het spits af, in de barcompetitie van The Old Inn aan De
Voorstraat in Hardenberg. De bedoeling van de 7 deelnemende koppels is zoveel omzet te maken, dat
een groot bedrag kan worden ingezameld voor goede doelen. Vorig
jaar was dat 2000 euro voor drie
landelijke goede doelen. De deelnemers van dit jaar hebben gekozen voor plaatselijke goede doelen.
Gashouder - Na de zomer starten
de werkzaamheden om de Gashouder in Dedemsvaart te restaureren en te verplaatsen. De Gashouder komt bovenop een nieuw te
bouwen kelder te staan. Deze kelder bestaat uit een aantal ruimten
en kan worden gebruikt voor exposities, theatervoorstellingen en
muziekuitvoeringen. De gemeente
Hardenberg heeft 9 april de benodigde contracten ondertekend. De
Gashouder staat op het kalkoventerrein in Dedemsvaart en is de
laatste van dit type, die nog in complete staat is.

Van der Most
is gek op
kerncentrales
BORSELE – Hennie van der Most
heeft iets met kerncentrales. Of hij
tovert ongebruikte om tot een pretpark, zoals in het Duitse Kalkar, of
hij wil een nog werkende centrale
integreren in een funpark, zoals in
het Zeeuwse Borsele. Van der Most
was een paar weken geleden uitgenodigd door burgemeester Gelok
van Borsele voor een helikoptervlucht boven het dorp. Na de rondvlucht toonde Van der Most zich
enthousiast voor een pretpark op de
oever van de Westerschelde. De
gemeenteraad van Borsele reageert
gematigd positief op de eerste plannen. Afgelopen vrijdag werden de
ideeën voor Funpark Borsele gepresenteerd.

Kortweg

MARIËNBERG – De kinderen uit Mariënberg die eind
2006 een handtekeningenactie hebben gehouden voor
de aanleg van een skatebaan in hun dorp, kunnen tevreden zijn. Zaterdag is de baan officieel in gebruik
genomen. Wethouder Jannes Janssen van de gemeente
Hardenberg en voorzitter Roel Warrink van Plaatselijk Belang mochten een lint doorknippen, maar het
‘echte’ werk werd geleverd stuntskater Wouter, die een
grote foto doorkliefde waarop de kinderen stonden afgebeeld die de handtekeningenactie hadden gehouden.
Het skatepark en het naastgelegen trapveld, nabij basisschool De Wissel, zijn voor een groot deel betaald

uit het project Stark Wark. Dit inmiddels ter ziele gegane project hield in, dat wanneer een dorp of wijk
ergens zelf de schouders onder wilde zetten de gemeente zou helpen. De investeringskosten voor een
asfaltplein met twee quarterramps, een drive met rail,
hekwerk en ballenvangers waren 51.000 euro. Met hulp
en steun van gemeente, fondsen en sponsoren is dit
plan gerealiseerd. Leerlingen van de drie basisscholen in de omgeving van het park hebben via sponsoracties 1400 euro gedoneerd en de bestuursleden van
Plaatselijk Belang hebben zelf ook hun handen uit de
mouwen gestoken. Beheer en onderhoud vallen onder
verantwoordelijkheid van de gemeente.

SV Gramsbergen veilt goederen en diensten
GRAMSBERGEN – De voetbalverenging van Gramsbergen heeft een
nieuwe kantine nodig. Om het benodigde geld bijeen te brengen worden allerlei activiteiten door de club georganiseerd. De eerste is een
veiling van goederen en diensten, bijvoorbeeld als voetbalteam een
training krijgen van Heracles-trainer Gert Heerkes. Het is de eerste
van vele unieke kavels die Sportvereniging Gramsbergen woensdag
17 juni onder de hamer brengt. Dat gebeurt in een grote tent op de
parkeerplaats van sportpark ‘t Hoge Holt.
Bestuur, supportersvereniging en
sponsorcommissie gaan de komende weken een groot aantal bijzondere en minder bijzondere
kavels bijeen zien te brengen. Naast
de training van Heerkes kan wellicht worden geboden op een
huiskamerconcert van Erik
Hulzebosch of Erik van ‘t Holt
(doelman van het eerste elftal en lid
van de band The Heinoos), een aantal avondjes dineren, een jaar lang
iedere week tien eieren, een rondvlucht boven Gramsbergen, een kok

aan huis en gesigneerde shirts van
Ajax, PSV en Feyenoord. Verder zal
het
aanbod
bestaan
uit
(sport)kleding, taarten, groente,
fruit- en vleespakketten, huishoudelijke artikelen, huisraad, wijn,
bier en concertkaarten. Maar ook
door teams en individuele leden van
de voetbalvereniging uit te voeren
werkzaamheden. Daarbij gaat het
onder meer om timmerwerk, het
leggen van straten en het snoeien
van struiken en bomen.
De aangeboden kavels worden ver-

meld op de website van SV Gramsbergen. Op de veilingdag zijn ze
een uur voor het begin van de veiling te bezichtigen en worden ze
daarna bij opbod verkocht. Wie op
17 juni mee wil bieden kan via een
inschrijfformulier een kopersnummer en veilingbordje verwerven. De veiling wordt geleid door
veilingmeester Albert Prins, voormalig medewerker van Notariskantoor Hardenberg. De veiling is
een avondvullend programma, met
naast de verkoop ook enkele muzikale optredens. Aan de veiling is
verder een prijsvraag verbonden.
Iedere bezoeker mag gratis een
voorspelling doen over de verkoopopbrengst. Wie het bedrag raadt of
er het dichtste bij zit, krijgt 1 procent uitgekeerd. De overige 99 procent wordt door SV Gramsbergen
gestopt in de bouw van het nieuwe
clubhuis.

Dierenambulance – De dierenbescherming in Noord-Overijssel
heeft tijdens de jaarvergadering in
Ommen besloten, dat er vanaf juni
van dit jaar een dierenambulance
gaat rijden in het Vechtdal. De leden keurden ook een fusie goed met
de afdeling Steenwijk.
Schoolavond - Basisschool
Cantecleer in Kloosterhaar houdt
donderdagavond 23 april haar
tweejaarlijkse Grote Schoolavond.
Plaats van handeling is een grote
feesttent op het zwembadterrein.
Alle groepen zullen die avond het
podium betreden om iets te zingen,
te dansen of om een schetsje op te
voeren. Het thema van de avond is
Sprookjes. Iedereen is van harte
welkom, de entree is gratis. De
ouderraad zal wel een verloting
houden, om de kosten van deze
avond in de hand te houden. De
feestavond begint rond 19.00 uur
en duurt tot ongeveer 21.00 uur.
Hoofdklasse – Het duel tussen
HHC en Genemuiden had ook wel
in drie kwartier afgehandeld kunnen worden. Pas in de 2e helft werd
het namelijk een echte wedstrijd.
Op het hobbelige veld kwamen
beide ploegen in de eerste helft niet
verder dan een schot op de lat. Nadat Genemuiden via Florencio
Cornelia de leiding had genomen,
kwam de wedstrijd een beetje op
gang. Het bleef echter meer spannend dan goed. HHC wist via
Martijn Berger nog tegen te scoren,
maar daar bleef het verder bij.
Doordat Harkemase Boys wel wist
te winnen is titelprolongatie voor
HHC weer wat verder uit beeld.
Computer - De commissie
Noaberschap houdt vrijdag 24 april
een computermiddag in het dorpshuis in Kloosterhaar. Iedere inwoner van Kloosterhaar die hiervoor
belangstelling heeft, is welkom.
Op het programma staat het maken
van een fotoalbum, dat via een
printservice kan worden afgedrukt.
Van de deelnemers wordt gevraagd
voldoende foto’s mee te nemen op
CD, een USB-stick of een Memory
Card. Wie zelf een laptop heeft
wordt verzocht deze mee te nemen
en de foto’s op de laptop te zetten.
De bijeenkomst begint om 14.30
uur en duurt tot 17.00 uur. Deelname is gratis. Koffie, thee of
drankjes zijn voor eigen rekening.

redactie@sallander.nl

