Woensdag 14 oktober 2009

Kortweg
Jeugd & Gezin - De eerste vestigingen van het Centrum voor Jeugd
en Gezin in Hardenberg zijn donderdag 1 oktober van start gegaan.
Dat gebeurde in Dedemsvaart en
Heemse. Het is de bedoeling dat 1
januari 2010 alle zes CJG vestigingen in de gemeente Hardenberg
actief zijn. In een CJG-vestiging
kunnen alle inwoners van Hardenberg terecht met vragen over opvoeding en opgroeien. Dat kan tijdens
inloopspreekuren van de centra, het
kan telefonisch (088-0030060) en
via de site www.cjghardenberg.nl.
Vogels – Natuurcentrum De Koppel houdt dinsdag 20 oktober samen met het IVN een kindermiddag, waarbij het om vogels
draait. Kinderen van 6 t/m 12 jaar
zijn van harte welkom. Boswachter Wiebe Tolman laat in een
PowerPoint-presentatie allerlei
soorten vogels zien, die in de omgeving van Hardenberg voorkomen. Ook neemt hij 5 soorten uilen
mee en nog wat andere opgezette
vogels, waarover hij vertelt. Er is
alle ruimte voor vragen. De kindermiddag begint om 14.00 uur en eindigt rond 16.00 uur. De toegang
voor IVN-jeugdleden is gratis.

Actieweek voor alcoholmatiging
HARDENBERG - De gemeente Hardenberg besteedt deze week
extra aandacht aan alcoholmatiging. Van 12 t/m 16 oktober is het
de actieweek van het regionale alcoholmatigingsproject Minder
Drank Meer Scoren. Alle deelnemende gemeentes vragen deze
week met publieksactiviteiten aandacht voor alcoholmatiging. In
Hardenberg concentreren de activiteiten zich in het LOC.
Tactus Verslavingszorg heeft een
nieuwe tentoonstelling over
alcoholgebruik, de gemeente
Hardenberg mag als eerste gemeente de informatiepanelen tonen. De panelen zijn van maandag
12 oktober tot en met vrijdag 23
oktober in het LOC opgesteld.
In samenwerking met het Alfa-college, AOC de Groene Welle en
ROC Deltion hebben Tactus
Verslavingszorg en de gemeente

Hardenberg een programma opgezet voor de scholieren van het LOC.
Van 11.30 tot 13.00 uur wordt een
pauzeprogramma voor scholieren
gehouden. Met een quiz maken zij
kans op een kaartje voor het optreden van de Edwin Evers band op
17 december in Theater de
Voorveghter. In het Grand café kunnen zij Caribbean Cocktails ophalen, die door de studenten van het
Alfa-college zijn gemaakt in een
gastles over alcoholmatiging.

Soms kan een voordeel veranderen
in een nadeel. En dat is geen flauwe
Cruijffiaanse parafrase, want dit is
een serieuze zaak. Jaren geleden,
toen de woonwijk Baalder in
Hardenberg werd aangelegd, bedacht men dat het toch wel een hele
klus was voor fietsers om eerst de
Kellerlaan over te steken en daarna
de Gramsbergerweg, om de wijk te
bereiken. Twee keer voor een verkeerslicht wachten, dat was teveel
van het goede. Bovendien zouden
met name jongeren, die vanwege

hun leeftijd ongeduldig van aard
zijn, en daarnaast onvolwassen volwassenen misschien wel door rood
gaan rijden, met alle gevolgen van
dien. Nee, het beste was met één
druk op de knop de beide wegen in
één keer over te steken. En zo geschiedde. Als fietser moest je een
beetje langer wachten, maar daarna
kon je dan ook lekker doorrijden.
Dat laatste is niet meer het geval.
Dat ‘beetje’ langer wachten is veranderd in erg lang wachten, omdat
de verkeersdrukte de afgelopen 25
jaar ter plaatse erg is toegenomen.
Fietsers willen niet zo lang wachten en gebruiken daarom illegaal
het fietspad aan de linkerkant van
de Parkweg naar Baalder. Dan hoeven ze namelijk minder lang te
wachten om één weg over te steken.
Mensen zoeken bijna altijd de kortste weg om hun doel te bereiken. Inwoners van Baalder zijn niet anders.

zaterdag 10 oktober 2009, 13.42 uur

Park Kruserbrink - De gemeente
Hardenberg werkt aan een plan
voor de herinrichting van het
Kruserbrinkpark in Hardenberg en
de aanleg van een skatevoorziening
in dit park. Het Kruserbrinkpark
ligt naast het sportpark Kruserbrink
aan de Parkweg in Hardenberg. In
maart van dit jaar zijn de plannen
voor de herinrichting van het park
en de skatebaan voor het eerst gepresenteerd in een voorlopig ontwerp. Mede op basis van de reacties op dit ontwerp is een definitief
ontwerp gemaakt. Dit definitieve
ontwerp wordt woensdag 14 oktober tussen 17.00 en 19.00 uur gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis.
De skatevoorziening wordt zo snel
mogelijk aangelegd, de voorbereidende werkzaamheden hiervoor
starten nog dit najaar. Het gaat om
een betonnen skatevoorziening bedoeld voor verschillende categorieën skaters, zowel beginners als
geoefenden. De herinrichting van
het park start in de loop van 2010,
oplevering is eind 2010 gepland.
HHC wint punt – Eigenlijk was
het nauwelijks verdiend, het punt
dat HHC zaterdag op sportpark De
Boshoek behaalde in de voetbalwedstrijd tegen nieuwkomer CSV
Apeldoorn. De Apeldoorners hadden de meeste kansen en raakten
enkele keren lat en paal.
De Hardenbergers zijn het aanvallende voetballen verleerd, lijkt het
wel. Het ‘inzakken’, dat wil zeggen het als een haas naar achteren
rennen en de tegenstander opwachten, is tot kunst verheven.
Druk zetten is er niet meer bij, zodat de “opper-drukker”, aanvoerder
Gerards Kocks, zelfs werd vervangen wegens gebrek aan werk. Een
extra stap zetten voor de trainer is
er ook al niet bij, zo lijkt het, want
sommige spelers moesten regelmatig door het publiek tot actie worden aangespoord. De eindstand
van 1-1 helpt HHC niet veel in de
poging, de Topklasse te bereiken.
Toch was het een gewonnen punt,
kan na afloop worden geconcludeerd. Man van de wedstrijd was
scheidsrechter Serik uit Deventer,
die bijna foutloos floot.

redactie@sallander.nl

Een week voor het begin van de herfstvakantie hebben de Hardenberger
middenstanders hun consumenten alvast in een ‘vakantiestemming’ gebracht. Niet, door de prijzen te verlagen of gratis parkeerkaartjes uit te
delen, maar door te trakteren op straattheater. Zaterdag stond in het centrum van de stad een replica van de Eiffeltoren, waarbij magische trucs
werden uitgehaald. Verder traden de Watermannetjes op, die het publiek
betrokken bij een flipperwedstrijd en bij diepzeeonderzoek, probeerde een
humoristische kok de bezoekers van het centrum op het verkeerde been te

zetten met zijn komische loopact en zorgde het ‘medium’ Silver Star ervoor, dat je bijna ging geloven dat er zoiets bestaat als gedachtelezen.
Ook komende zaterdag heeft Hardenberg de bezoekers iets extra’s te bieden. Dan komen de Koninklijke Steltenlopers van Merchtem. Deze
Belgische groep bestaat uit zo’n 50 personen, waaronder een 30-tal steltenlopers. Ze zullen ‘s middags in het centrum van Hardenberg te zien zijn.
De hoogte van de stelten varieert van 1 tot 4 meter. Een kleine muziekselectie begeleidt de steltenlopers.
© Roel Gritter

Poffersweg gaat op slot Mastebroek wil ruimte
COLLENDOORN – Landschap
Overijssel wil graag dat de
Poffersweg in Collendoorn wordt
afgesloten voor het verkeer. Deze
zandweg ligt tussen de Kerkdijk en
de Luggersweg en maakt deel uit
van het Natuurterrein Collendoorn.
Dit terrein is eigendom van vuilverwerker ROVA (het terrein was
vroeger een vuilnisbelt) en wordt
beheerd door Landschap Overijssel.
Boswachter Wiebe Tolman heeft al
zo vaak melding gemaakt van illegale vuilstortingen langs deze weg,
dat Landschap Overijssel graag de
weg wil afsluiten.
“Het storten langs de Poffersweg
gebeurt vrij frequent, zeg maar
maandelijks”, vertelt Tolman.
“Deze weg is volgens mij bij ille-

gale storters in trek omdat je zo
door kunt rijden. Je kiepert het spul
van een aanhanger en rijdt zo het
bos weer uit. Als je moet draaien
en terugrijden is de kans op ontdekking groter. Vorig jaar lagen er
onder meer twintig kruiwagens vol
afval uit een wietkwekerij, zakken
met allerlei afval en een nog half
gevuld waterbed.” Dit jaar is de
oogst van Tolman zelfs nog iets
meer divers: een wc-pot met bril,
een dressoir, een computerstoel en
veel tuinafval. Tolman: “Momenteel ligt er nog een grote hoeveelheid laurier, dat moet afkomstig
zijn van een behoorlijk grote heg.
Het is er kennelijk met een
kiepwagen naartoe gereden.” Omdat de weg eigendom is van de gemeente Hardenberg is aan B&W

houden om uit te breiden

HEEMSE – Autobedrijf Mastebroek aan de Haardijk in Heemse
is niet blij met de herziening van
het Bestemmingsplan Heemse. Volgens de herziene versie kan de huigevraagd de weg aan de openbaarheid te onttrekken. De gemeente wil
dat wel, maar er moet één familie
toegang blijven houden, omdat zij
een perceel grasland bezit dat alleen via de Poffersweg bereikt kan
worden. Als de ambtelijke weg is
afgelegd, de raad een besluit heeft
genomen en er geen bezwaren zijn
ontvangen wordt de weg over enkele maanden met afsluitbomen
ontoegankelijk gemaakt.

dige showroom van het garagebedrijf niet worden uitgebreid. En
dat is nou net wel de bedoeling. In
ieder geval heeft Mastebroek het
recht van eerste koop op het pand
van Varwijk aan de Hessenweg om,
als het nodig is, zijn bedrijf uit te
breiden. Ook uitbreiding op eigen
grond van de showroom en het
tankstation wil hij open houden.
De uitsluiting van detailhandel in
volumineuze goederen en detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke stoffen moet daarom
van tafel, vindt Mastebroek. De
brief van de garagehouder staat 17
november op de agenda van de gemeenteraad.

