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Kortweg
Hondenclub – Kynologenclub
Hardenberg krijgt 35.000 euro subsidie van de gemeente Hardenberg
om (voor de zoveelste maal) een
tijdelijke locatie gebruiksklaar te
maken. De nieuwe plek is nabij het
Engelandsebos in Anervelde. Vijf
buurtbewoners hadden bezwaar tegen de tijdelijke vestiging, omdat
ze vreesden voor parkeeroverlast.
Die vrees is weggenomen tijdens
een gesprek tussen club, bewoners
en gemeente, zodat de hondenclub
tijdelijk ontheffing van het bestemmingsplan krijgt. De kynologenclub is al jaren op zoek naar een
permanente plek, maar is daar, ondanks hulp van veel instanties, nog
niet in geslaagd.
Knstspr – De Kunstsuper aan het
Wilhelminaplein in Hardenberg
krijgt de komende 3 jaar in totaal
45.000 euro subsidie van de gemeente Hardenberg, als het aan
B&W ligt. “Het nieuwe bestuur
heeft de afgelopen anderhalf jaar
laten zien dat de instelling de
moeite waard is om te behouden”,
meent wethouder Joost Liese. “Hopelijk kan de komende jaren duidelijk worden gemaakt of de instelling op eigen benen kan staan, of
dat er altijd subsidie nodig zal zijn
om te kunnen overleven. Als dat
laatste het geval is moet de gemeenteraad aangeven of ze die steun ook
wil geven.”

Minder geld voor
Kringloopbedrijf
HARDENBERG – Het Kringloopbedrijf Hardenberg krijgt op termijn
50.000 euro minder van de gemeente Hardenberg. Uit onderzoek
door afvalverwerker ROVA blijkt,
dat Hardenberg tot nu toe altijd
bovengemiddeld heeft betaald voor
haar inzamelcontract. Om de tarieven in het ROVA-gebied gelijk te
trekken, zal de gemeente Hardenberg minder gaan betalen. Dat gebeurt niet in één keer, maar in enkele etappes. Het kringloopbedrijf
zal daardoor niet meteen in de rode
cijfers belanden, want uit de jaarcijfers over 2008 blijkt dat het een
financieel gezond bedrijf is.
Het kringloopbedrijf heeft twee vestigingen: een breng- en haalbedrijf
aan de Burgemeester Schuitestraat,
dat waarschijnlijk na 2015 moet
verhuizen, en een winkel aan de
Bruchterweg. Het bedrijf heeft 17
personen in vaste dienst, die samen
11 volle banen bezetten.

Verdwenen chemie. Het zou de titel van een boek kunnen zijn. En
dat is het ook, een literaire thriller
van Deventenaar Almar Otten.
Maar je komt de woordcombinatie
het vaakst tegen in een persbericht
van een voetbalclub. De chemie in
de spelersgroep is verdwenen of
(nog vaker), er is geen chemie meer
tussen trainer en spelers. Opvallend
is dat de uitdrukking vrijwel uitsluitend wordt gebruikt wanneer de
resultaten tegenvallen en nooit
wanneer een club meer punten
haalt dan was verwacht. Verdwenen chemie. Het is verhullend taalgebruik, want er wordt niet verteld
wat er werkelijk aan de hand is.
Waren de spelers de strakke hand

zat? Of wilden ze juist strakker
worden aangepakt? Was het voetbal te aanvallend? Of niet aanvallend genoeg? De woorden zijn inmiddels zo vaak gebruikt, dat het
versleten klanken zijn. De bestuursleden van HHC uit Hardenberg
hadden dan ook wel iets creatievers
kunnen bedenken, toen ze vorige
week trainer Jan van Raalte de laan
uitstuurden en dat in een persbericht meedeelden. Je moet erom
vragen, om de echte reden te horen. “De resultaten deugen niet,
maar nog vervelender is, dat het
spel niet deugt. De ploeg speelt te
behoudend. Het is trainer Jan van
Raalte niet gelukt greep te krijgen
op de spelers. Omdat we niet vertrouwden op een verandering ten
goede, is besloten de trainer te ontslaan. HHC wil de Topklasse halen
en dat kon volgens ons op deze
manier niet”, vertelde HHC-voorzitter Bert Nijboer.
En wat vond Jan van Raalte ervan?
“Het woord chemie is door de voorzitter gebruikt, die moet het maar
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uitleggen.” Ook een tweede poging
om een reactie te krijgen lukte niet.
Van Raalte: “Was u niet degene die
ooit een column schreef, waarin
zaken werden genoemd die alleen
maar bekend waren binnen onze
staf?” Er is zelfs nog een derde poging ondernomen, maar hierna is
niets meer van de beste man vernomen. Begrijpelijk, want een gedwongen vertrek is niet iets wat je
langs je koude kleren laat afglijden.
Over dat persbericht van HHC gesproken: het had wel wat uitgebreider mogen zijn. Of worden opgevolgd door een tweede bericht.
Want er was bijvoorbeeld niet vermeld dat de nieuwe trainer Ted
Verdonkschot een contract heeft tot
de winterstop, waarna wordt gekeken of de samenwerking bevalt. Of
dat de trainer uit Haarlem op maandag in een hotel in Hardenberg verblijft zodat hij niet zo vaak hoeft te
reizen. Of dat…. maar ach, eigenlijk hoeft dat ook niet, zo lang de
bronnen binnen de staf maar hun
lekkende werk blijven doen.
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Roke – B&W van Hardenberg willen meewerken aan het plan van
Hof van Roke bv. om 30 recreatiewoningen te plaatsen in Radewijk.
De vakantiehuisjes worden dan geplaatst op het perceel Radewijkerweg 47, waar voorheen camping De
Klaverhof was gevestigd. Deze
camping heeft ook nog een tijdje
als aanvullend asielzoekerscentrum
dienst gedaan.
Rampen - De gemeenten Hardenberg en Coevorden en de Grafschaft
Bentheim gaan elkaar bijstaan bij
grootschalige rampen en zware ongevallen. Maandag is de overeenkomst waarin dit is afgesproken
door de bestuurders getekend. Een
commissie van deskundigen moet
binnen
twee
jaar
een
hulpverleningsplan opstellen. Het
is de bedoeling dat er ook gezamenlijk geoefend wordt.
Oefenen – De brandweer van
Hardenberg-stad kan over enige tijd
nog beter oefenen dan nu al het geval is. Het weiland achter de kazerne aan de Europaweg wordt veranderd in een parkeer- en
oefenterrein. Rond het terrein liggen forse bosgordels die niet aangetast mogen worden. Als aan deze
voorwaarde wordt voldaan wil de
gemeente wel meewerken aan een
herziening van het bestemmingsplan.
Parkeren – Als een parkeerkaartje
in Hardenberg 75 cent per uur kost
loopt de gemeente 450.000 euro per
jaar mis. Als een kaartje 90 cent
kost mist de gemeente 150.000 euro
per jaar. Dat antwoorden B&W op
vragen van CDA-raadslid Henk
Meulink. Het CDA wil de antwoorden betrekken bij de evaluatie van
het parkeerbeleid. De Handelsvereniging Hardenberg pleit al langer voor een goedkoper tarief, omdat de winkeliers denken dat ze
klanten verliezen door het betaald
parkeren.
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De gelukkigen die in aanmerking kwamen voor een raam uit de trouwzaal van het gemeentehuis, waren erg blij met hun nieuwe bezit.
De 77 ronde ramen uit de trouwzaal van het gemeentehuis hebben allemaal een nieuwe plek gevonden. Een paar belanden op de schroothoop,
omdat niet alles heel uit de muur is gekomen, twintig gaan naar de gemeente die kijkt of ze in het nieuwe gemeentehuis gebruikt kunnen worden, twintig gaan naar de historische vereniging, de sloper krijgt een stel
en vorige week donderdag werden twintig stuks overhandigd aan inwoners van Hardenberg. Zij hadden het snelst per mail gereageerd op een
oproep van de gemeente. Twee minuten nadat men kenbaar kon maken

dat men belang had bij een raam waren alle twintig stuks verdwenen.
Volgens de gemeente hadden meer dan 200 personen gereageerd. De een
wilde een raampje omdat de trouwfoto’s voor zo’n raam zijn genomen,
een ander spaart relikwieën van ‘verdwijnend Hardenberg’ en weer een
ander zocht vulling voor een blinde muur in een nog te bouwen garage.
De eersten die zich hadden aangemeld waren Janko en Karla Ekkel. Zij
kregen hun exemplaar als eerste uitgereikt, door wethouder Douwe Prinsse.

Woning op schoolterrein Nieuwe tarieven vuil ophalen
HARDENBERG - Op de plek van
de vroegere Mavo aan de Gramsbergerweg mag de Hardenberger
tandarts H.S. Muller een huis bouwen. Eigenlijk wordt de grond eigendom van zijn vader H.A. Muller, die het perceel heeft geruild met
de gemeente Hardenberg voor het
perceel Gramsbergerweg 12. Deze
grond heeft de gemeente nodig om
een weg van de Stationsstraat naar
de Parkweg aan te leggen. De gemeente wil het bestemmingsplan

wijzigen om de bouw van een woning mogelijk te maken.
Het verzoek om de bouw mogelijk
te maken is al anderhalf jaar geleden ingediend, maar een besluit
had geen haast omdat nu nog het
Greijdanus College in de school is
gevestigd. Pas wanneer die vertrekt
naar de nieuwe school aan de Burgemeester Schuitestraat kan de
oude Mavo worden afgebroken en
de nieuwe woning gebouwd.

HARDENBERG – Afvalverwerker
ROVA heeft bij de gemeente
Hardenberg nieuwe tariefvoorstellen ingediend. De belangrijkste reden hiervoor is het in juni
gestarte inzamelen van plastic. De
grijze container wordt minder vaak
aangeboden, waardoor ROVA minder geld krijgt. Om de inkomsten
op peil te houden moet het tarief
voor het aanbieden van een grijze
container omhoog. Maar, zegt
ROVA, omdat een gemiddeld huishouden voortaan geen 14 keer per

jaar een container aanbiedt maar
waarschijnlijk nog maar 10 keer per
jaar, betaalt men toch iets minder.
Voor de huishoudens waar de praktijk weerbarstiger blijkt dan de
theorie valt de rekening wel hoger
uit, omdat elke lediging 2,30 euro
duurder wordt. Toch zullen zij ook
iets merken van lagere tarieven,
omdat het leegmaken van de groencontainer 75 cent goedkoper wordt
en het vastrecht wordt verlaagd van
113 naar 96 euro.

