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Kortweg
Groter – Sinds kort is het in de gemeente Hardenberg mogelijk woningen te bouwen in het buitengebied die groter zijn dan de 750m3
die nu als maximum geldt. Een bewoner van het Rheezerend in
Dedemsvaart wil van de nieuwe
regel gebruik maken. Zijn woning
krijgt een inhoud van maar liefst
1500m3. De gemeente staat achter
het plan, maar wil nog wel even
overleg met de provincie.

Aftrap vaccinatiegolf in Hardenberg

Trainer - Hennie Haverkort uit
Slagharen wordt komend seizoen
de nieuwe trainer van vv
Mariënberg. Hij wordt daarmee de
opvolger van Jeroen Booijink. De
59e jarige Haverkort was als speler
onder meer actief voor EMMS,
Germanicus en HHC. Als trainer
was hij werkzaam bij Zuidwolde,
Hollandscheveld, Kloosterhaar en
OVC’21. De laatste jaren was hij
trainer bij zijn oude liefde , EMMS
uit Slagharen.
Politiek - Liberaal Hardenberg, de
partij van raadslid Petra Baarslag,
doet volgend jaar mee aan de
gemeenteraadsverkiezingen. Als
start heeft de partij de naam officieel laten vastleggen. Nu wordt er
gewerkt aan een verkiezingsprogramma. Belangrijke onderwerpen: geen geld voor kunst maar
voor plaatselijke werkgelegenheid,
iedereen moet over van alles zijn
mening kunnen zeggen en de gemeente moet daar wat mee doen,
het gemeentehuis moet goedkoper
worden gebouwd, parkeren moet
niet betaald worden door de
parkeerders maar door iedereen en
er moeten geen windmolens worden geplaatst.
Cadeaus - Diverse afdelingen van
het Röpcke-Zweers ziekenhuis in
Hardenberg hebben cadeaus gekregen van de Vrienden van de
Saxenburgh Groep. Zo kreeg de
bibliotheek van het ziekenhuis een
daisyspeler voor luisterboeken en
een serie grootletter boeken, neurologie kreeg een collectie prentenboeken, de afdeling interne drie
radio/Cd-spelers, de poli van de
gynaecologie een kinderspeeltafel
en de kinderafdeling een groot aantal Dvd’s. De spoedeisende hulp
kreeg een groot aantal troostberen,
dat zijn knuffelberen voor gewonde
kinderen.
Potjes – Kloosterhaar heeft voldoende glazen potjes voor de
winterwandeling bij kaarslicht op
20 december in de Engbertsdijksvenen. Jeugdige dorpsbewoners
zijn vrijdag 27 november het dorp
doorgetrokken om de potjes op te
halen. De inzameling verliep zo
vlot, dat al na een uur meer dan het
benodigde aantal was ingezameld.
Hierdoor kwamen enkele straten in
het dorp niet meer aan bod.
Imker – In natuurcentrum De Koppel in Hardenberg wordt dinsdag 8
december van 19.30 tot 22.00 uur
een informatieavond gehouden
over bij en imker. Gastspreker is
Kees van Holland van het imkersbedrijf De Werkbij in Rhenen, een
bedrijf met een kleine 400 bijenvolken. De toegang is gratis.
Oude films – Streekmuseum
Ommen heeft van alle beschikbare
historische films over Ommen
korte samenvattingen gemaakt. Ze
zijn te zien op de internetsite
www.oudommen.nl. Een van de
topstukken laat beelden zien van
Krishnamurti en zijn Sterkampen.

redactie@sallander.nl

HARDENBERG – De GGD IJsselland is maandag 23 november in
Hardenberg begonnen met de vaccinatiecampagne tegen Nieuwe Influenza
A (de Mexicaanse griep). Kampen sloot de rij op vrijdag. In totaal waren
ongeveer 30.000 inwoners uit Noord- en West-Overijssel uitgenodigd,
een operatie die in zeer korte tijd voorbereid moest worden.
In Hardenberg ging de uitvoering van een leien dakje. Hier waren ongeveer 5.000 kleintjes (en in sommige gevallen hun huisgenoten) uitgeno-

digd, afkomstig uit de gemeenten Hardenberg en Ommen. Aan het eind
van de dag bleek dat ruim 79 procent aan de oproep gehoor had gegeven.
De gemeente Hardenberg heeft de actie ondersteund door een clown te
sponsoren, die met het uitdelen van ballonfiguren de traantjes wist weg te
werken. Over twee weken staat de tweede ronde op het programma. De
tijden en locaties zijn dan hetzelfde.
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Centrum gaat op slot Eerste woon-zorggebouw
HARDENBERG – Het centrum
van Hardenberg-stad wordt volgend jaar met beweegbare palen
(zogenoemde pollers) afgesloten
voor het gemotoriseerd verkeer.
Daarmee wordt het centrum een
echt voetgangersgebied, waar
overigens voorlopig nog wel fietsers zijn toegestaan.
De gemeente wil het centrum van
Hardenberg aantrekkelijker maken
voor bezoekers. Daarom wordt gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk geweerd buiten de venstertijden, dat zijn de tijden waarop de
winkels bevoorraad mogen worden.
Uit een telling die de gemeente
heeft laten uitvoeren blijkt echter
dat er dagelijks tientallen overtredingen zijn. Auto’s, vrachtwagens
en busjes rijden buiten de venstertijden door het voetgangersgebied.
Dit zorgt voor onveilige situaties
voor het winkelend publiek en hin-

der voor bewoners. Er is niet genoeg personeel om al die overtreders in de kraag te vatten, zodat
besloten is de palen te plaatsen.
Tegelijkertijd wordt het laatste deel
van het Oosteinde, bij café Den
Herdenbergher, ingericht als
voetgangersgebied. Dat betekent
dat de ingang naar het Israel
Emanuelplein - en dus naar de Aldi
- verdwijnt. Ook de ingang naar de
parkeerplaats van Den Herdenbergher verdwijnt, als woningstichting Beter Wonen meewerkt.
De gemeente heeft grondeigenaar
Beter Wonen nodig, om een ingang
naar de parkeerplaats te maken aan
de kant van de Burgemeester
Bramerstraat. Het werk wordt vóór
Pasen of nà de zomer uitgevoerd,
want de gemeente wil niet dat het
centrum in de zomermaanden opnieuw een bouwput wordt. De
werkzaamheden duren naar verwachting zo’n zes weken.

Volgend jaar aanleg wandelpromenade
HARDENBERG – Als de gemeenteraad 650.000 euro beschikbaar
stelt, kan de gemeente Hardenberg
beginnen met het uitbreiden van de
wandelpromenade langs de Vecht
in Hardenberg-stad.
Het eerste deel van die uitbreiding
loopt van de prinses Amaliabrug tot
de eerste Kruserbrinkflat. Ook het
tweede en laatste deel, langs de flats

en de oude Radewijkerbeek, is al
voor een deel uitgewerkt, maar hier
is het wachten op het waterschap
Velt en Vecht. Die is bezig met een
plan om de dijk te verzwaren en de
beek eventueel iets naar het noorden om te buigen, zodat er genoeg
ruimte is voor een wandelpad. Met
de aanleg van het eerste deel wordt
volgens plan in het tweede kwartaal van 2010 begonnen.

Bramerstraat opgeleverd

HARDENBERG – Op de plek
waar voorheen duplexwoningen
stonden aan de Burgemeester
Bramerstraat in Hardenberg,
laat Beter Wonen enkele woonzorgpanden
bouwen.
De
Meander, het gebouw dat het
dichtst bij de Albert Heijn staat,
is als eerste in gebruik genomen.
In het pand zijn 41 appartementen
gebouwd Hiervan zijn 21 appartementen bestemd voor mensen van
55 jaar en ouder, tien appartementen huurt de Saxenburgh Groep
(groepswoningen) en tien appartementen huurt Interakt Contour.
Alle appartementen zijn verhuurd
en de eerste bewoners hebben in-

middels hun intrek genomen. Op
de begane grond komen begin volgend jaar welzijns- en zorgvoorzieningen. Zo krijgt de Buurtkamer een plek in De Meander,
maar ook het ouderenconsultatiebureau van Carinova.
De Meander beschikt over een
ruime binnentuin waar bewoners en
bezoekers van de Buurtkamer gebruik van mogen maken. De tuin
is ontworpen door leerlingen van
de Groene Welle. De andere 3 panden die samen met De Meander het
woonzorggebied vormen zijn De
Overlaat (is al in aanbouw), De
Bleek (14 jongerenappartementen)
en de Bekke (appartementen voor
de Saxenburgh Groep).

Geld voor Vechtpark
HARDENBERG – De gemeente Hardenberg, de provincie Overijssel en
waterschap Velt en Vecht steken flink wat geld in het aanleggen van het
Vechtpark, dat wordt een stadspark tegenover het centrum van Hardenberg, aan de noordkant van de rivier de Vecht. Hardenberg betaalt 2 miljoen, en de provincie betaalt uit de Essentgelden (de opbrengt van de
verkoop van Essent-aandelen) ook 2 miljoen. Hoeveel het waterschap bijdraagt is nog niet bekend, maar volgens de gemeente wordt dat ‘een substantieel bedrag’.
De gemeente Hardenberg werkt samen met waterschap Velt en Vecht aan
een aantrekkelijker Vechtpark. Het park moet een plek worden waar ruimte
is voor ontspanning, vertier, bewegen, varen en kunstuitingen. Daarnaast
biedt het Vechtpark ruimte voor water-berging en natuurontwikkeling.
Door dit te realiseren ontstaat er een park midden in de stad Hardenberg,
die de verschillende wijken met elkaar zal verbinden.

