Woensdag 23 september 2009

Kortweg
Insectenhotel - Op de parkeerplaats achter Natuurinformatiecentrum De Wheem heeft Landschap Overijssel woensdag 16
september een insectenhotel geopend. Het hotel bestaat uit verschillende houtsoorten, dakpannen, lege
wijnflessen, riet en stenen. Het
moet onderdak bieden aan
insectensoorten zoals metselbijen
en sluipwespen. Het hotel is gebouwd dankzij een gift van mevrouw Beverwijk uit Balkbrug.
Bouwen – De gemeente Hardenberg wil graag grond verkopen en
bewoners van de kleine kernen willen graag dat er gebouwd wordt
voor de lokale markt. Vandaar dat
de gemeente nieuwe bouwplannen
heeft gemaakt. In Mariënberg
wordt beginnen met de bouw van
30 woningen op 1,5 hectare grond.
Plan de Marke is uitverkocht, zodat er iets nieuws moet komen. Ook
voor andere kleine kernen zijn
bouwplannen gemaakt: 10 woningen in Bruchterveld, 20 woningen
in Sibculo en 20 woningen in
Lutten. Vanaf 2011 kunnen de burgers actie verwachten.

Franse troepen
terug in Loozen
LOOZEN – Ter ere van de opening
van De Loozensche Linie bij
Hardenberg keren zaterdag 26 september troepen van de Franse keizer Napoleon terug in Nederland.
Zij zullen tussen 11.00 en 16.00 uur
hun bivak opslaan op het terrein
van het oude verdedigingswerk. Er
tegenover staat het bivak van de geallieerde troepen waarmee de
Franse soldaten slaags raken. Tweemaal zal er die dag een veldslag
plaatsvinden, om 12.00 en 14.30
uur. De officiële opening is vrijdag
25 september voor genodigden.

In Balkbug is een stuk grond gekocht door het bedrijf Archem &
Eerde (A&E). Dat is gebeurd na
overleg met de gemeente Hardenberg. Na dat overleg heeft A&E
besloten op het stuk grond woningen te bouwen. De helft van Balkbrug is erg blij, de andere helft is
tegen. Liberaal Hardenberg vindt

het achterkamertjespolitiek. Petra
Baarslag van LH stelde een week
voor de raadsvergadering van 15
september allerlei schriftelijke vragen over deze materie aan B&W.
Zij moet nog even op antwoord
wachten, maar wij zijn al in het
bezit van drie van haar Jeroen
Spoor-achtige vragen (naar het lek
wordt nog een onderzoek ingesteld)
en de conceptantwoorden van de
ambtelijke top.
Vraag: Hoe laat was het overleg
tussen A&E en de gemeente
Hardenberg?
Antw.: Om 10 over 9, en dat was
later dan was afgesproken.
Vraag: Welk merk koffie hebt u tij-

zaterdag 19 september 2009, 20.15 uur.

dens het overleg gedronken?
Antw.: Douwe Egberts Roodmerk,
terwijl dat volgens opdracht Max
Havelaar had moeten zijn.
Vraag: Hebt u voor het verslag een
balpen of een vulpen gebruikt?
Antw.: Geen van beide, alles is per
tamtam verzonden. We waren domweg onze pennen vergeten.
Het gaat helaas nog maar om een
deel van de antwoorden, dus het
uiteindelijke resultaat kan er iets
anders uitzien, maar het beeld is
wel duidelijk: mevrouw Baarslag
heeft enkele belangrijke misstanden
aan de kaak gesteld. U hoort binnenkort welke koppen gaan rollen
in het college.
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Landhuis – Het pand Rodeijk 18
in Oud-Baalder moet plaats maken
voor een landhuis van 2000m3. De
vroegere agrarische bedrijfsgebouwen op die plek worden gesloopt. De woning moet zo worden
ontworpen, dat hij goed past in de
landelijke omgeving. De gemeente
wil aan het plan meewerken.
Kapel - De Marinierskapel treedt
vrijdag 9 oktober op in theater De
Voorveghter in Hardenberg. Het
optreden is in feite een cadeau van
de firma Plaggenmarsch vanwege
haar 60-jarig bestaan, want de opbrengst van de kaartverkoop wordt
geschonken aan de stichtingen
Vrienden van de Saxenburghgroep
en Vrienden van de Zwieseborg.

Provincie heeft
minder geld over
voor veiliger N34
HARDENBERG – De vernieuwing van de N34 tussen de Witte
Paal en de Drentse grens wordt
volgens de plannen van de provincie soberder uitgevoerd dan eerst
was bekend gemaakt. Het veiliger
maken van deze weg wordt te
duur. De gemeente Hardenberg
probeert te redden wat er te redden valt en stuurt de provincie een
brief met argumenten.

De vernieuwing van de weg zou
ruim 32 miljoen kosten. Dat blijkt
nu zo’n 9 miljoen teveel te zijn voor
de provincie. Hardenberg begrijpt
dat door de financiële positie van
de provincie niet alles kan en wil
instemmen met een aantal onderdelen, waaronder het minder breed
maken van de weg (8,5 meter i.p.v.
8,7 meter), het op dit moment niet
aanpassen van het viaduct bij Ane
en het verlagen van de kosten voor
vergunningen en leges. Waar de
gemeente absoluut tegen is, is het
schrappen van de tunnel in de Pothofweg bij Gramsbergen omdat er
al vier ongelijkvloerse kruisingen
in de buurt verdwijnen en de aanleg van een tunnel bij sportpark De
Boshoek in Hardenberg. De ideeën
van Hardenberg leveren een besparing van ruim 5 miljoen euro op.
Het moet nog blijken of de provincie dit voldoende vindt.

redactie@sallander.nl

Met een gratis taptoe voor de inwoners is zaterdag het zomerseizoen in Hardenberg afgesloten. Op het marktplein hebben vele honderden liefhebbers
genoten van de optredens van Jubal Dedemsvaart, Graham Lowlanders uit Leeuwarden, EDG Ermelo en het wielrijderskorps Crescendo uit Opende.

Herdenkingsbeeldjes
gratis naar scholen
HARDENBERG - Soms moeten
B&W zich het spuug uit de keel
praten, om een paar euro van de
gemeenteraad los te peuteren.
Een andere keer vragen ze niets
en geeft de raad zomaar 75.000
euro weg. Dat laatste gebeurde
vorige week dinsdag tijdens de
oriënterende raadsvergadering.
De beroemde Nederlander Kees
Verkade (nee, niet van de koekjes
maar van de kunst) mag van de
gemeente een herdenkingsmonument maken in het nieuwe
park bij het gemeentehuis. “Een
mooi beeld, de gedacht erachter
vinden we prachtig, het wordt gedragen door het 4-mei comité, dus
doen”, was de mening van vrijwel
de voltallige raad. Alleen Liberaal
Hardenberg had bedenkingen. Niet
tegen de plaatsing van een monument, maar tegen de kunstenaar en
het geldbedrag. Waarom is geen
plaatselijke kunstenaar gevraagd,
en waarom wordt er zoveel geld
uitgetrokken terwijl aan de andere
kant moeilijk wordt gedaan als de
veteranen iets willen hebben, zo
verwoordde Petra Baarslag haar

gevoelens. Dat laatste was volgens
burgemeester Bert Meulman onzin.
“De veteranendag kost de gemeente
aan dienstverlening en materiaal
een kleine 10.000 euro per jaar. Het
beeld van Verkade, dat minimaal 50
jaar kan meegaan, kost ons 5.000
euro per jaar.” Waarom voor Verkade was gekozen en niet voor een
plaatselijke kunstenaar wilde
Meulman niet nog een keer uitleggen. “U komt niet op vergaderingen waar ik uitleg hebt gegeven en
u geeft geen bericht van verhindering. U moet uw informatie nou
maar ergens anders vandaan halen”, vond de burgemeester.
De raad stond dus vrijwel unaniem
achter het voorstel, dat 275.000
euro gaat kosten. Eerst zou de gemeente 75.000 euro kunnen terugverdienen door 12 replica’s te verkopen, maar dat wilde de raad niet.
Op voorstel van Juurlink (PvdA) en
Grimmerink (CU) worden de replica’s geschonken aan scholen en
instellingen. Om dit mogelijk te
maken moet het raadsvoorstel worden aangepast. Dinsdag 29 september volgt het definitieve besluit.

Einde aan wandelklucht
HARDENBERG – Eerst wilde de politiek dat er een wandelpromenade
in Hardenberg zou komen van de Voorstraatbrug naar de prins Bernhardbrug, toen weer niet omdat het te duur en te ingewikkeld zou
zijn, vervolgens moesten B&W in opdracht van de raad onderzoeken
hoeveel duurder de zaak zou worden omdat de raad eigenlijk wel
voor aanleg was en vorige week dinsdag stemde uiteindelijk de hele
gemeenteraad tegen de aanleg.
In de oriënterende raadsvergadering van 1 september bleek dat
met name Henk Dogger (CDA) en
Rein Jonkhans (PvdA) moeite hadden met het afstel. B&W moesten
eerst maar eens beter uitleggen,
waarom de aanleg van de wandelpromenade niet mogelijk was, vond
Dogger. Dinsdag bleek dat B&W
dat niet hadden gedaan. Toch
stemde de CDA-fractie nu wèl voor
het collegevoorstel, om de wandelpromenade niet aan te leggen. Op
de vraag aan Henk Dogger wat er
was gebeurd dat het CDA 180 graden was gedraaid was het antwoord: voortschrijdend inzicht.
Wat door fractievoorzitter Henk
Meulink werd aangevuld met de
opmerking dat er ook een fractievergadering was geweest. Meestal
wil dat laatste zeggen dat de verantwoordelijk wethouder, die lid is
van dezelfde partij, en de fractievoorzitter de rest ervan hebben
overtuigd dat het verstandiger zou

zijn om vóór afstel te stemmen. “En
er is een alternatief geboden, namelijk een wandelpad aanleggen
aan de overkant van de Vecht, zodat een rondje gemaakt kan worden”, zei Dogger. Maar dat plan lag
er twee weken eerder ook al, zodat
dit geen teken van voortschrijdend
inzicht kan zijn.
Toen even later ook de PvdA en de
ChristenUnie zeiden dat er voldoende argumenten waren om tegen de aanleg te zijn, was het plecht
beslecht. Vreemd genoeg bleek
geen enkele oppositiepartij geïnteresseerd te zijn in de vraag, waarom
het CDA een draai van 180 graden
had gemaakt. Voor de bewoners van
de Willebrandt van Oldenburgstraat, de straat tussen de Voorstraatbrug en de prins Bernhardbrug, was dat ook volkomen
oninteressant. Zij verlieten de publieke tribune met een tevreden
gevoel, omdat hun privacy voorlopig niet zal worden aangetast.

