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Kortweg
Trein - De provincies Overijssel en
Drenthe en de Regio Twente gaan
de spoorlijnen Zwolle-Emmen en
Almelo-Mariënberg samenvoegen
tot de concessie Vechtdallijnen.
Deze lijnen worden Europees aanbesteed. Het is de bedoeling dat de
nieuwe exploitant per december
2012 de sporen in gebruik neemt.
Fruit – In natuurcentrum De Koppel in Hardenberg wordt zaterdag
10 oktober van 13.00 tot 16.00 uur
een fruitmiddag gehouden. De middag staat in het teken van het herkennen van eigen fruit.
Aandelen - De provincie Overijssel heeft vorige week formeel haar
aandelen Essent overgedragen aan
het Duitse RWE. Voor deze overdracht ontvangt de provincie 1,2
miljard euro. Een deel van de opbrengst wordt vastgezet ter compensatie van het dividend in Essent,
een ander deel is beschikbaar voor
investeringen. Ook de gemeente
Hardenberg heeft de aandelen overgedragen. Hardenberg ontvangt
4,28 miljoen euro. Van dit bedrag
wordt 2,78 miljoen gebruikt voor
investeringen na 2010.

Vrachtwagens de stad uit
HARDENBERG - Vrachtwagenchauffeurs uit bijvoorbeeld Schuinesloot mogen binnenkort hun wagen niet meer voor de eigen voordeur
zetten, maar moeten afreizen naar een regionale parkeerplaats in
Dedemsvaart of Hardenberg. Dat willen B&W vastleggen in de APV,
de Algemene Plaatselijke Verordening.
De gemeente is de overlast, het lawaai en de onveilige situaties die
vrachtwagens binnen de bebouwde
kom veroorzaken zat. Om parkeren langs de openbare weg te kunnen verbieden moet er wel een alternatief voor de chauffeurs komen.
In Hardenberg wordt nog naar een
oplossing gezocht, in Dedemsvaart
is die gevonden. De firma Oegema
wil daar op eigen bedrijfsterrein
parkeerplaatsen aanleggen die verhuurd gaan worden. Het terrein
wordt bewaakt, van camera’s voorzien en is alleen toegankelijk door
gebruik te maken van een chiplezer.
Omdat dit systeem niet kostendekkend kan worden gemaakt zal
de gemeente Hardenberg mee-

betalen. Naar schatting bedragen de
kosten 40.000 euro per jaar en de
opbrengsten 20.000 euro, zodat de
gemeente ook 20.000 per jaar zal
betalen. Voor de stad Hardenberg
wordt aan iets soortgelijks gedacht,
maar daar wordt nog met twee particuliere ondernemer onderhandeld.
Tenslotte moet ook nog de APV
worden aangepast, zodat opgetreden kan worden tegen chauffeurs
die toch in woonwijken of op
bedrijventerreinen parkeren. Hoe
die nieuwe APV eruit moet zien is
nog onbekend. Andere gemeentes
om een voorbeeld vragen is niet
mogelijk, omdat Hardenberg de

eerste gemeente in ons land is die
een verbod gaat instellen op parkeren van grote voertuigen zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

De Handelsvereniging Hardenberg
vindt het onacceptabel als misschien, eventueel, ooit, in elk geval vóór 2012 de parkeertarieven in
Hardenberg worden verhoogd. Eigenlijk is betaald parkeren maar
niks, vinden de winkeliers, want ze
verdienen er minder door. Denken
ze. De andere ondernemersclub in
Hardenberg, de VCH, lacht in haar
vuistje. “De VCH waarschuwde al
in 2004 dat betaald parkeren cata-

woensdag 30 september 2009, 19.33 uur

strofaal zou zijn voor Hardenberg.
Er werd toen niet geluisterd.
Hardenberg werd door de Handelsvereniging altijd vergeleken met
Zwolle, Utrecht en andere grote steden. Men had hier een veel te grote
broek aan. De Handelsvereniging
zou excuses moeten aanbieden aan
de leden van de VCH. Ze hebben
allemaal boter op het hoofd”, zo
schrijft een VCH-fan op de site van
Hardenberg.Nu. Overigens was dit
bericht twee dagen later van de site
verwijderd, maar het geheugen van
Google doet wonderen! “Mogen de
lezers niet weten welke dubieuze rol
het bestuur van de Handelsvereniging gespeeld heeft bij het tot
stand komen van het centrumplan?
Ze hebben overal mee ingestemd en
nu doen ze net alsof hun neus
bloedt”, noteert twee dagen later
diezelfde VCH-fan. Vet cool clubje,
die middenstanders in Hardenberg.
Rollebollend over straat? Ik rijd
meteen naar het centrum, daar wil
ik wel een euro parkeergeld extra
aan uitgeven.
© Roel Gritter

Jazz - De Jazzclub Hardenberg
heeft het winterprogramma rond.
Het eerste optreden wordt verzorgd
door Douce Ambiance, een kwintet
dat bekend staat om swingende
zigeunerjazz. Het optreden vindt
plaats op zondag 18 oktober van
16.00 tot 18.00 uur in de foyer van
theater De Voorveghter.
Sloop - Beter Wonen is begonnen
met de sloop van De Praam in Slagharen. De sloop was eerder gepland, maar werd uitgesteld omdat
onderzocht moest worden of er
vleermuizen in het wooncomplex
voor ouderen leefden. Dat blijkt niet
het geval. In de nieuwe Praam komen 24 appartementen voor senioren en voorzieningen als een bibliotheek, buurtkamer, kinderopvang,
peuterspeelzaal, dagbesteding en
consultatiebureau. Begin 2010
wordt gestart met de nieuwbouw.
Kantine – Voetbalvereniging
Mariënberg krijgt drie nieuwe
kleedkamers en een vernieuwde
kantine, zo werd vorige week tijdens de ledenvergadering bekend
gemaakt. Over een jaar is de kantine het centrale punt op sportpark
het Westerpark, van waaruit alle
velden van de voetbalclub te zien
zullen zijn.
Verkeer – Deze week nemen 800
leerlingen van groep 7 en 8 van 25
scholen in de gemeente Hardenberg
deel aan de Verkeersweek. Het project moet de leerlingen bewust maken van het gevaar van de dode
hoek.
HHC – Hoofdklasser HHC heeft
zichzelf een goede dienst bewezen
door in Harkema met 0-3 te winnen van de kampioen van het afgelopen seizoen. In tegenstelling tot
eerdere wedstrijden hadden de
Hardenbergers dit keer over geluk
niet te klagen. De spitsen van
Harkemase Boys hadden de
wonderschoenen thuis gelaten, terwijl HHC uit bijna elke kans
scoorde. Daarnaast leek het alsof
HHC-keeper Sander Danes in het
bezit was van vier armen. Bij rust
was de eindstand al bereikt. Na rust
stopte Danes nog een strafschop.

redactie@sallander.nl
www.sallander.nl

Badmeester Albert van der Veen, hier te zien tijdens het eeuwfeestconcert
van Crescendo, is één van de 123 leden van de muziekvereniging die het
eeuwfeest van deze harmonie uit Gramsbergen heeft meegemaakt. Woensdag 30 september werd herdacht dat precies 100 jaar daarvoor Studiosa
Omnia Vincit was opgericht, het geesteskind van meester Jan Hendrik
Bonkes. Zo’n 10 jaar na de oprichting werd de Latijnse naam met de
betekenis Studie overwint alles verandert in Cresendo. Toen nog een fanfare, dus met koperblazers, saxofoons en slagwerk. Zo’n 20 jaar na de
oprichting werd Crescendo een harmonie, omdat er houtblazers bijkwa-

men. En dat is het nog steeds. Al deze gegevens zijn te vinden in een boek
dat ter ere van het eeuwfeest woensdag werd gepresenteerd in gebouw De
Vlaswiek. Uren, dagen, maanden en (bijna) jaren is er aan het boek gewerkt. Speurwerk in archieven, oude kranten napluizen, interviews houden en daarna nog alles uitwerken, een team van vijf personen onder
leiding van muzikant/dirigent Joan Reinders is het afgelopen jaar druk
bezig geweest het bijna 200 bladzijden dikke boek op tijd klaar te hebben.
Het eerste exemplaar werd tijdens de viering binnengebracht door postbode (en Crescendo-lid) Henk Boonstra.

Kortverslag

moet zijn, meende hij. En hij vond
het lelijk van Petra dat die suggereerde, dat er in achterkamertjes
van alles was bekokstoofd. Bovendien had de raad al enige tijd geleden afgesproken dat er geen beleid
van “eigen volk eerst” wordt gevoerd. Want als iedere gemeente dat
doet kan geen bouwer uit Hardenberg nog ergens anders bouwen,
dan kan geen vervoerder uit
Hardenberg nog spullen uit andere
plaatsen halen en dan winkelen binnenkort alleen nog Hardenbergers
in het nieuwe winkelcentrum.
Maar de burgemeester was niet alleen boos, hij was ook een beetje
verdrietig. Hij wilde zo graag dat
de raad unaniem koos voor een
monument en unaniem voor de
kunstenaar Verkade, en nu gooide

Liever een Ten Kate uit
Dedemsvaart dan een Verkade uit
Monaco. Voor Liberaal Hardenberg
was het vorige week dinsdag tijdens
de raadsvergadering wel duidelijk:
eigen volk eerst. Petra Baarslag van
Liberaal Hardenberg was niet tegen
het plaatsen van een oorlogsmonument in het nieuw aan te leggen stadspark in Hardenberg, maar
ze had liever gezien dat een plaatselijke kunstenaar hiervoor was
gevraagd. In deze barre tijdens voor
kunstenaars moet je in je eigen regio investeren, vond Baarslag. Zij
wilde overigens nog wel even weten waarom burgemeester
Meulman niet wenste te antwoor-

den op haar vraag, waarom voor
Verkade was gekozen. “Omdat dat
al in het presidium is besproken,
maar daar bent u niet verschenen”,
reageerde Meulman een beetje
pissig. Nou èn, zei Baarslag, het
was toch geen probleem dat ze niet
geweest was, ze had het wel in het
verslag kunnen lezen. Tenminste,
als dat verslag er was geweest, want
zij had nergens kunnen lezen hoe
Hardenberg en Verkade elkaar hadden gevonden. Niet transparant,
riep Baarslag, een slechte procedure en dus is Liberaal Hardenberg
tegen.
Waarschijnlijk begon het bloed van
Meulman toen te koken, want hij
kon zich maar met moeite beheersen. Baarslag is er nooit als ze er

Liberaal Hardenberg roet in het
eten. Overigens was er nog een dissident, namelijk Annie Kelder van
OpKoers. Zij was niet tegen het
plaatsen van een monument en ook
niet tegen de keus voor Verkade,
nee, Annie was er tegen dat de 12
replica’s van het monument niet
worden verkocht (voor een bedrag
van 75.000 euro), maar in bruikleen worden gegeven. Nergens voor
nodig, te duur, meende Annie, die
dan ook tegen dat deel van het voorstel stemde. Omdat Liberaal
Hardenberg tegen het hele voorstel
stemde, kon de griffier niet noteren dat er een unaniem besluit was
genomen. En zo werd van het herdenken van de slachtoffers van
WO-2 toch nog een politiek nummer gemaakt.
Roel Gritter

