Woensdag 16 september 2009

Kortweg
Invloed - In de nacht van donderdag 10 op vrijdag 11 september zijn
aan de Vlasakkerkamp in Hardenberg twee jongen automobilisten
aangehouden. Nadat de politie een
stopteken had gegeven begon de
auto volgens de agenten vreemd te
slingeren. De auto werd bestuurd
door een 18-jarige inwoner van
Hardenberg. Hij werd staande gehouden voor een alcoholcontrole.
Bij de controle bleek dat de knaap
geen rijbewijs had. Daarnaast werd
uit de blaasproef duidelijk dat hij
zoveel alcohol had gedronken, dat
hij een hij een rijverbod van drie
uur kreeg. De man werd opgehaald
door een 18-jarige vriend. Deze
reed met de auto weg, maar bleek
ook onder invloed van alcohol te
verkeren. Bovendien gaf hij een
valse naam op.
Trouwzaal plat - Maandag is gestart met de sloop van de carillontoren op het Stephanusplein en de
gemeentelijke trouwzaal . De gebouwen moeten gesloopt worden
om de bouw van het nieuwe gemeentehuis mogelijk te maken.
Begin september is het sloopbedrijf
Boverhoff begonnen met het leegmaken van het terrein. Dat werk is
zover gevorderd dat toren en trouwzaal verwijderd kunnen worden.
Nadat de tijdelijke hoofdingang aan
de Admiraal Helfrichstraat op 21
september in gebruik is genomen,
wordt ook het gedeelte naast de
huidige hoofdingang gesloopt. De
sloopwerkzaamheden duren tot
eind november 2009.

Onderscheiding voor Barend Rooseboom
DEDEMSVAART – Als één Dedemsvaarter een Koninklijke onderscheiding verdient is het Barend Rooseboom wel. Die uitspraak
is met enige regelmaat te horen in het voormalige turfdorp.
Dat heeft het gemeentebestuur van Hardenberg zich goed in de
oren geknoopt. Rooseboom is dan ook jongstleden zaterdag, ter
gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Historische Vereniging Avereest (HVA), onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje
Nassau.
Barend Rooseboom was oprichter
van een damclub in Dedemsvaart,
hij was een van de initiatiefnemers
van de aanleg van tennisbanen in
het dorp, voorzitter van de plaatselijke wereldwinkel en hij is al
vijfentwintig jaar voorzitter van
HVA. In de loop der jaren heeft de
historische vereniging onder zijn
leiding fraaie resultaten geboekt. Zo
zijn de voor Dedemsvaart beeldbepalende kalkovens gerestaureerd,
is een museum annex oudheidkamer opgericht en ingericht, is een

turfschuur herbouwd en is een turfschip aangekocht, waarin een permanente expositie over de geschiedenis van het kanaal de
Dedemsvaart is opgesteld.
De afgelopen tijd heeft hij zich sterk
gemaakt voor het behoud van de
unieke gashouder op het kalkoventerrein, die momenteel wordt verbouwd. Vanwege zijn langdurige
inspanningen voor de samenleving
heeft hij 12 september de versierselen opgespeld gekregen door burgemeester Bert Meulman.

Gemeenteambtenaren lopen wel
degelijk af en toe hard. Zelfs te
hard. Bewoners van de Willebrandt
van Oldenburgstraat in Hardenberg
hebben zo’n vier weken geleden
een brief ontvangen, waarin stond
dat er geen wandelpad tussen hun
tuin en de Vecht wordt aangelegd.
Dat was maar beter ook, want anders had de gemeente een langdurige, kostbare onteigeningsprocedure moeten beginnen. De
dijk langs de Vecht is namelijk eigendom van de bewoners. Alleen
een meter aan de onderkant is niet
van hen. De bewoners willen abso-

luut niet dat er een pad komt, om
aantasting van hun privacy en vandalisme te voorkomen. De gemeente heeft dat begrepen, en heeft
de plannen ingetrokken. Tegen de
raad werd onder meer gezegd dat
de aanleg van het pad te duur wordt
en dat de bewoners tegenstribbelen.
Datzelfde bericht kregen de bewoners ook te horen. Alleen….. moest
de raad nog wel een besluit nemen.
Met name Dogger van het CDA
wilde niet zomaar accepteren dat de
aanleg niet doorgaat en vroeg om
meer uitleg en betere cijfers. De
meerderheid van de raad was het
met Dogger eens, zodat het nu weer
mogelijk is geworden, dat het pad
er wel komt. En dus zijn de bewoners blij gemaakt met een dooie
mus. Fout van overhaaste ambtenaren? Of misschien toch van
B&W, die te vroeg opdracht hebben gegeven de brief te sturen?
Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Monumentendag knallend van start

Luchtfoto – Hardenberg heeft in
2002, 2006 en 2008 luchtfoto’s laten maken van het gemeentelijk
grondgebied. Afdelingen die zich
bezig houden met milieu, wegaanleg, bestemmingsplannen en
bouwvergunningen maken hier
dankbaar gebruik van. Van de rijksoverheid hebben de gemeenten opdracht gekregen de gegevens actueel te houden. Sommige gemeenten
laten jaarlijks luchtfoto’s maken,
maar Hardenberg denkt dat dit eens
per twee jaar kan. Voor de fotovlucht in 2010 wordt 50.000 euro
gereserveerd.
N377 dicht - De provincie Overijssel gaat van 14 tot 18 september
dagelijks van 20.00 tot 06.00 uur
de provinciale weg N377 bij Balkbrug afsluiten. Dit geldt ook voor
alle aangesloten zijwegen op dit
weggedeelte, inclusief de op- en
afritten van de N48 bij Balkbrug.
De afsluiting is nodig in verband
met onderhoud aan het asfalt van
de N377 tussen Balkbrug en de aansluiting Industrieweg Rollepaal.
Het wegvak wordt helemaal afgesloten, omdat de weg zo druk bereden wordt dat er anders niet gewerkt kan worden.
Overvraagd – De winkeliersvereniging van Balkbrug wil de
Zwolseweg, volgens de ondernemers “de toegangspoort van de gemeente Hardenberg”, tijdens de
maanden november en december
voorzien van feestverlichting. Uit
een offerte blijkt dat dit 32.000 euro
moet kosten. De winkeliers hebben
hier zelf 5.000 euro voor over
(15%), zodat de gemeente wordt
gevraagd het tekort van 27.000 te
betalen (85%). Dat wil de gemeente
niet. B&W zijn van plan niet meer
dan 10.000 euro bij te dragen. De
rest moeten de middenstanders zelf
maar ophoesten.

redactie@sallander.nl

HARDENBERG – De Open Monumentendag is zaterdag ingeluid door de Vierde compagnie Uelsen van het Bentheimer Landmachtbataljon van
1814. In de uiterwaarden van de Vecht waren enkel kanonnen opgesteld, die met veel kabaal het startsein voor de festiviteiten gaven. Hierna marcheerde de groep naar de Markt, om de officiële ingebruikname van het podium door burgemeester Meulman bij te wonen.
© Roel Gritter

Sloop buitenbad
zwembad de Marsch

Moeizame overwinning HHC

HARDENBERG - Het oude buitenbad van zwembad De Marsch, dat
al jaren niet meer in gebruikt is, wordt gesloopt om de bouw van
woningen mogelijk te maken. De sloopwerkzaamheden zijn 14 september van start gegaan.

HARDENBERG - HHC heeft zaterdag even verdiend als moeizaam met 1-0 gewonnen van
Nunspeet. De zaterdaghoofdklasser uit Hardenberg is door deze
overwinning op de tweede plaats
beland, achter Excelsior Rijssen.

Als onderdeel van het Masterplan
Centrum Hardenberg wordt de wijk
Marsch Kruserbrink grootscheeps
vernieuwd. In het noordwesten van
het gebied komen eengezinswoningen en appartementen. Aan
de Vecht komt de ‘Vechtwachter’,
een appartementengebouw met 18
koopappartementen. Daarnaast
komt De Vechthof, dit zijn 45 koopwoningen. Het gaat hier om eengezinswoningen die twee om twee
worden geschakeld. Naar verwachting wordt aan het einde van dit jaar

Het begin van de wedstrijd tegen
de Nunspeters was veelbelovend,
maar daarna viel er weinig meer te
genieten. Een uur lang sleepte de
wedstrijd zich voort met twee ploegen die niet wilden aanvallen
(Nunspeet) of dat niet konden
(HHC). De Hardenbergers lagen
wel op punten voor, maar het spel
was onnauwkeurig en het tempo te
laag. Pas toen Martijn Berger in de
ploeg kwam werd het spel wat pittiger. Waarom trainer Jan van
Raalte niet vanaf het begin Berger

begonnen met de bouw.
Een van de nieuwe wegen in de
woonwijk Marsch-Kruserbrink
loopt vlak langs het buitenbad van
zwembad De Marsch. Om het trottoir en de parkeerplaatsen aan te
leggen moet het buitenbad worden
gesloopt. De verwachting is dat de
werkzaamheden eind september
2009 zijn afgerond. Nadat het
zwembad is gesloopt kan er gestart
worden met het bouwrijp maken
van het eerste deel van het nieuwbouwplan, de Vechthof.

laat spelen, is voor veel HHC-fans
langs de lijn een raadsel. Alle andere spitsen zijn van mindere kwaliteit, al was het alleen al door de
‘energy boost’ die Berger in het
team brengt. Hoe dan ook, 5 minuten na de komst van de lange spits
was het al raak. Stefan Buitenhuis
verlengde onhoudbaar voor
Nunspeet-goalie Barry Reys een
vrije trap van Kenny Kroeze.
Nunspeet probeerde het daarna nog
wel, maar het was te laat om HHC
nog aan het wankelen te brengen.
Alleen als de Nunspeters de hele
wedstrijd hadden gespeeld als in de
laatste 10 minuten, hadden ze misschien punten mee naar huis kunnen nemen. Nu ging HHC er terecht met de volle buit vandoor.
Zaterdag spelen de Hardenbergers
in Emmeloord tegen Flevo Boys.

