Woensdag 9 september 2009

Kortweg
Country - In dorpshuis ‘t Haarschut in Kloosterhaar wordt zaterdag 12 september een grote Country Dansavond gehouden, met live
muziek van Little Montana. Iedereen die het countrydansen en de bijbehorende muziek een warm hart
toedraagt, is van harte welkom. Het
dragen van laarzen met sporen is
niet toegestaan. De dansavond begint om 20.00 uur.
Moeshoek - Maandag 31 augustus
is de eerste bedrijfskavel van het
woon-werkgebied Moeshoek in
Slagharen verkocht. Henri Klok,
eigenaar van Klok Bestratingen en
Grondwerk, heeft dit eerste koopcontract ondertekend. De Moeshoek is aangelegd op het terrein
waar vroeger de parkeerplaatsen en
de kartbaan van de Bonte Wever
lagen. Hier is ruimte voor ongeveer
19 kavels die maximaal 3.500 vierkante meter groot mogen zijn.

Hardenberg wil nieuwe N340
HARDENBERG - Ruim veertig inwoners van Overijssel zijn deze
week naar het provinciehuis in Zwolle afgereisd, om te vertellen wat
zij vinden van de vernieuwde N340, de weg tussen Zwolle en Ommen.
Tijdens twee hoorzittingen hadden zij de gelegenheid hun standpunten nog eens uiteen te zetten voor de leden van Provinciale Staten.
Op het lijstje insprekers stond geen vertegenwoordiger van de gemeente
Hardenberg. B&W vinden dat nou maar eens ander belanghebbenden,
zoals transportonderneming en de Kamer van Koophandel, hun zegje
moeten doen. Hardenberg heeft wel een brief gestuurd aan Provinciale
Staten. Een brief, die de vloer aanveegt met de plannen en vooral de
argumenten van het provinciebestuur.
De opwaardering van de N340 tussen Ommen en Zwolle, om de doorstroming van het verkeer te verbeteren, staat al jarenlang op de politieke
agenda. Eind jaren negentig is al besloten dat de N340 een stroomweg
moet worden. Dit betekent dat de N340 wordt ingericht als een 100 km/

uur autoweg. Gedeputeerde staten (GS) hebben gekozen voor de zogenaamde Combivariant. Dat betekent dat een deel van de weg een 100 km/
uur autoweg wordt met 2 keer 2 rijstroken en een ander deel een 100 km/
uur autoweg met 2 keer 1 rijstrook. Het grootste deel van de weg, tussen
het viaduct bij Varsen (Ommen) en net achter Dalfsen, volgt de huidige
route. Bij Zwolle en bij Ommen wordt een nieuw gedeelte van 2 keer 2
rijstroken aangelegd. Hardenberg vindt dat er een geheel nieuwe weg
moet komen, vanaf de aansluiting van de nieuwe N36 op de N48 ten
noorden van Ommen naar Zwolle. Die weg is korter, goedkoper, veiliger,
toekomstgericht en beter voor het milieu. Allemaal zaken die GS hoog in
het vaandel hebben staan. Maar omdat het provinciebestuur niet weer
een weg erbij wil hebben die het landschap doorsnijdt, kiezen GS voor
een andere oplossing. “Onbegrijpelijk, dat Gedeputeerde Staten niet voor
de beste oplossing kiezen. Het doel van deze hele exercitie was het
opwaarderen van de N340, maar dat hebben GS blijkbaar uit het oog
verloren”, meent wethouder Jannes Janssen. Provinciale Staten nemen
14 oktober een definitief besluit over de tracékeuze.

Terugkeer - Net voor het sluiten
van de officiële overschrijvingstermijn van 31 augustus is Appie
Altunbas weer terug bij de voetbalvereniging HHC uit Hardenberg.
De 20-jarige aanvaller, afkomstig
van zondaghoofdklasse Quick ’20,
zou bij HHC spelen, maar koos voor
een profavontuur bij de Turkse
derdedivisieclub Sariyer. Die club
hield zich echter niet aan de afspraken, zegt Altunbas, vandaar dat hij
alsnog naar Hardenberg komt,
Folders dumpen – Een 17-jarige
knaap uit Hardenberg is vorige
week maandag bekeurd, omdat hij
illegaal folders had gedumpt in de
bosjes aan de Reigerstraat. De jongen kon worden aangehouden na
een melding van buurtbewoners.
Aandelen – De gemeente Hardenberg krijgt minder geld door de verkoop van energiemaatschappij
Essent dan was gedacht. Dat geldt
overigens ook voor de andere aandeelhouders. Het Duitse RWE betaalt minder voor de overname,
omdat de kerncentrale in Borssele
niet langer in het pakket zit. Medeeigenaar Delta wilde Borssele niet
verkopen en stapte naar de rechter.
Die bepaalde dat de kerncentrale
voorlopig in publieke handen moet
blijven. De aandeelhouders ontvangen nu samen geen 9,3 miljard euro
maar 950 miljoen minder.
Vleermuis – Als het oude buitenbad bij zwembad De Marsch in
Hardenberg wordt gesloopt, zal er
geen uitzondering worden gemaakt
voor de badmeesterspost. Vogelaar
Johan Poffers had bedacht dat het
gebouwtje onderdak zou kunnen
bieden aan vleermuizen, bijvoorbeeld in het toekomstige Vechtpark.
Volgens wethouder Douwe Prinsse
hebben deskundigen het hergebruik
afgeraden, omdat vleermuizen er
toch geen gebruik van zullen maken. Bovendien is het een lelijk gebouwtje, meent Prinsse.
Eten – Noaberschap in Kloosterhaar houdt woensdag 16 september
een gezamenlijke maaltijd voor
dorpsbewoners in ’t Haarschut.
Voor het eerst zal hierbij gebruik
worden gemaakt van de nieuwe
keukenuitrusting, die dankzij de
gewonnen prijs in de wedstrijd
Kern met Pit kon worden aangeschaft. De kosten bedragen 7,50
euro. Aanmelden tot 14 september
bij Gerrie Kampman (tel. 0523242173).

redactie@sallander.nl

Sibyl Heijnen gebruikt niet-alledaagse materialen als rubber en koeienhuid voor haar kunstwerken.

Kijken naar Sibyl
HARDENBERG - Haar werk was al te zien in Borne en Ootmarsum,
binnenkort is Almelo aan de beurt en op dit moment staat Hardenberg
centraal: Sibyl Heijnen laat dit jaar in Oost-Overijssel zien dat ze een
veelzijdige kunstenares is. Ze begon ooit als textielkunstenares, maar dat
stempel is ze inmiddels kwijt. Ze gebruikt tegenwoordig materialen als

Kortverslag
Je bent als bewoner van de Willebrandt van Oldenburgstraat in
Hardenberg mooi klaar met een
gemeenteraad als de huidige. Eerst
hebben de vroede vaderen de mooie
entree van de straat naar de knoppen geholpen met de bouw van de
Anna Charlottehof en nu willen ze
met alle geweld het enige fraaie wat
de buurt rest, namelijk een ongestoorde blik over de Vecht, naar de
Filistijnen helpen.
Vorige week bleek tijdens de raadsvergadering dat een raadsmeerderheid wil, dat er een wandelpromenade langs de Vecht komt.
Een wandelpad tussen de tuinen
van de bewoners en de rivier, van

de Voorstraatbrug naar de prins
Bernhardbrug en het liefst nog verder. By the way: het lijkt wel alsof
de gemeente vooral ambtenaren in
dienst heeft die van Hardenberg
alleen maar de weg naar het gemeentehuis kennen. Dit keer stond
namelijk in het raadsvoorstel dat er
een wandelpad moet komen tussen
de Voorstraatbrug en de Europabrug. Voor de duidelijkheid: die
laatste brug bestaat helemaal niet.
Maar goed, de raad wil dat er een
wandelpad komt. Dat wilden B&W
aanvankelijk ook, maar het college
is daarvan teruggekomen. De wortels van de bomen bij de prins Bernhardbrug leveren moeilijkheden op.
Beschadiging is onvermijdelijk, aldus een boomdeskundige. Bovendien blijkt dat de afstand tussen
Europaweg (kijk, daar komt het
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plastic, rubber, kunstgras en zelfs koeienhuid om haar plezier in kleur en
tekening zichtbaar te maken. De tentoonstelling ‘Recent werk’ ging zaterdag in de Kunstsuper in Hardenberg van start.
De opening was onderdeel van de Kunstmarkt op het Wilhelminaplein.
Groter en grootser dan andere jaren, met meer kunstuitingen (o.a. audioen videokunst) en volop muziek. De Big Band van het Zwolse Meander
College blies bijkans de kramen met schilderijen, foto’s, textiel en sieraden omver. Het Wilhelminaplein moet een cultuurplein worden, vinden
de organisatrices van de Kunstmarkt. Zaterdag is een forse stap in de
goede richting gezet.

misverstand van die ambtenaren
met hun Europabrug vandaan) en
het pad te stijl is. Niet toegankelijk
voor mensen die slecht ter been
zijn. En omdat er van dat soort
nogal veel wonen in het centrum,
is een pad overbodig. Hoezo, vroeg
PvdA-er Jonkhans zich af. Als het
pad voor één groep niet toegankelijk is hoef je toch niet de anderen
daarvan de dupe te laten worden
door de zaak dan maar helemaal af
te blazen? Kan zijn, reageerden
B&W, maar er is wel meer aan de
hand. De buurt is namelijk tegen,
zodat je ellenlange juridische procedures kunt verwachten. En dat is
niet verwonderlijk. Stel je voor dat
je een pad voor je tuin langs krijgt,
waar de bezoekers van café De
Troubadour regelmatig gebruik van
zullen maken. Piesen op je gazon,

glas op het wandelpad (Hardenberg
lijkt nu in het weekend al op De
Glazen Stad), gelal onder je
slaapkamerraam. Afijn, het college
wilde de pijp aan Maarten geven.
Komt opeens CDA-raadslid
Dogger met het voorstel op de proppen om B&W toch alles uit te laten
zoeken. Zet maar op papier wat de
technische problemen zijn en wat
de aanpassing van het plan kost,
was zijn idee. Vreemd genoeg bleef
het daarbij, en was het welzijn van
de buurtbewoners geen onderwerp
van gesprek. Tijdens de raadsvergadering van 15 september
wordt gestemd over het voorstel van
B&W, om de zaak te laten rusten.
Het moet al gek lopen, als de buurtbewoners dan niet op de een of andere manier van zich laten horen.
Roel Gritter

