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Kortweg
Kamers – Een voormalige agrariër
aan de Geert Migchelsweg in Slagharen wil zijn varkensstal ombouwen tot logeerruimte. In het gebouw
van ongeveer 490m2 worden vier
zogenoemde boerderijkamers gemaakt met in totaal 16 slaapplaatsen. Om het plan uit te kunnen voeren moet het bestemmingsplan
worden gewijzigd. De gemeente wil
in principe wel meewerken, als de
ondernemer maar een goed concept-bestemmingsplan laat maken.

Echte bikkels in de Oldemeijer

Groot bouwen – Aan de Polenweg
in Heemserveen wordt een bestaande woning flink vergroot. De
eigenaar wil zijn woning eigenlijk
groter maken dan is toegestaan.
Volgens de huidige regels mag de
woning 660 m3 worden, maar de
eigenaar wil uitbreiding tot
1200m3. De aanvraag past echter
prima bij het gemeentelijk uitgangspunt dat groter bouwen mag,
als het landschap maar niet wordt
aangetast. In dit geval wordt de
kwaliteit van de omgeving zelfs
verbeterd, meent landbouwwethouder Jannes Janssen, zodat
B&W van plan zijn toestemming
te verlenen.
Sportparken – De sportparken in
Bergentheim, Kloosterhaar en
Balkbrug worden met gemeentelijk
geld opgeknapt. Op sportpark
Moscou in Bergentheim wordt de
trainingsverlichting vervangen en
de beregeningspomp wordt verplaatst. In Balkbrug worden de twee
dug-outs op sportpark De Balk vervangen en in Kloosterhaar krijgt
sportpark De Polderhoek nieuw
straatwerk bij de inrit. Deze
opknapronde kost de gemeente
bijna 20.000 euro.
Flessen - De vrouwelijke leden van
sportvereniging Gramsbergen hebben in de laatste week van 2010
voor een bedrag van 650 euro aan
statiegeldflessen opgehaald. Het
jaar daarvoor was de opbrengst 750
euro. De voorgaande keren werden
de flessen na Oud & Nieuw opgehaald, dit keer gebeurde dat na de
‘drie kerstdagen’. De opbrengst van
de flessenactie is bestemd voor het
internationaal vrouwenvoetbaltoernooi dat in juni in Gramsbergen
wordt gehouden.
Lampen – Het pas opgeknapte
kunstwerk Verzameling retour bij
het station van Gramsbergen is in
het donker niet zichtbaar. Daar gaat
de gemeente Hardenberg iets aan
doen. Er komen drie spotlampen in
de grond, zodat het werk van kunstenares Tine van den Weyer beter
tot zijn recht komt.
Kunstgras – De voetballers van
Mariënberg komen waarschijnlijk
op een niet-alledaagse manier aan
een nieuw kunstgrasveld. Bij een
grondruil tussen de gemeente
Ommen (eigenaar van sportpark
Westerpark) en buurman Hutten
Vastgoed gaat een deel van het
sportpark over naar Hutten en levert het bedrijf een perceel grond
naast het sportpark, waar Hutten
een nieuw voetbalveld van natuurgras zal aanleggen. De twee partijen plus Hardenberg (mede-investeerder in het sportpark) bedachten
later dat het ook wel handig zou
zijn nu een kunstgrasveld aan te
leggen. Ommen en Hardenberg betalen elk 180.000 euro en Hutten
Vastgoed zorgt voor de aanleg volgens NOC*NSF-normen. De gemeente ‘wint’ op deze manier zo’n
halve ton.
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HARDENBERG – De Nieuwjaarsduik op 1 januari begint eindelijk een
beetje vorm te krijgen in Hardenberg. Enkele jaren geleden waren het
telkens niet meer dan twee of drie personen, die een duik in de Vecht
namen, maar hun pogingen trokken alleen maar publiek en geen navolgers. Twee jaar geleden probeerden leden van zwemclub De Grunte het
evenement nieuw leven in te blazen bij recreatieplas De Oldemeijer. Tien
leden renden die eerste keer van het talud naar het water om een koude
duik te nemen. Verleden jaar werd de zaak professioneler aangepakt, maar

toen werd de duik afgelast omdat de ijslaag op de recreatieplas te dik was.
Dit jaar kon met enige hulp wel een stukje Oldemeijer ijsvrij worden
gemaakt. Volgens de organisatoren waren er dit keer maar liefst 60 stoere
mannen en vrouwen, die de kou durfden te trotseren. “De echte bikkels
staan hier en niet in Scheveningen”, meende de speaker, “want daar is
het water zeven graden boven nul en hier rond het vriespunt.” De ongeveer 100 kleumende toeschouwers zullen het daar vast en zeker mee eens
zijn geweest.
© Roel Gritter

Verzet tegen fietspad over Vechtdijk

Subsidie voor Canon van Hardenberg

HARDENBERG – Een hele rits
natuurliefhebbers verzet zich tegen de gemeentelijke plannen om
een fiets- en wandelpad aan te
leggen over de Vechtdijk tussen
Hardenberg en Gramsbergen,
maar zij vormen niet het grootste obstakel. Tot nu toe is het
vooral de provincie Overijssel die
roet in het eten gooit.

HARDENBERG - De canons
van… springen de pan uit. Eerst
was er de Canon van Nederland,
met de vijftig hoogtepunten uit de
Nederlandse geschiedenis en cultuur. Aanvankelijk bedoeld als verplichte kost voor scholieren, maar
dat plan is inmiddels in de prullenbak beland. Vervolgens gingen
hobbyisten aan de slag met onder
meer de canon van de sport, van de
muziek, van de wiskunde en van
de kindertelevisie, gevolgd door
regionale en lokale canons (de canon van Amsterdam, de canon van
Limburg). De IJsselacademie
meende dat Overijssel niet kon achterblijven en activeerde diverse historische verenigingen om ook een
canon te produceren, die samen de
Canon van Overijssel vormen.

Nieuwleusen is de eerste die gereed
is, de andere volgen dit jaar.
Hardenberg doet ook mee. De gemeente is gevraagd het 375.000
euro kostende project te subsidiëren. B&W zijn van plan de gevraagde 6400 euro te betalen. Niet
alleen om een Canon van Hardenberg te krijgen, maar ook om de
gemeentelijke historische verenigingen te laten samenwerken. Een
deel van het geld wordt door de
IJsselacademie gebruikt om de canon te bewerken voor leerlingen
van 8 tot 14 jaar, hoewel niet uit de
plannen blijkt dat het onderwijs
daarom heeft gevraagd of erbij is
betrokken. Ook is de canon niet
verheven tot verplichte lesstof, zoals de IJsselacademie wel aangeeft
in het projectplan.

Zonne-energie

Liberaal Hardenberg heeft
kandidatenlijst rond

De gemeente Hardenberg is van
plan een verhard fiets- en wandelpad aan te leggen over de Vechtdijk, om de rivier meer in het zicht
te krijgen. Het pad moet lopen van
het centrum naar de Zwieseborg in
Loozen en daarna de Vecht oversteken naar de Pothofweg. Met
waterschap Velt en Vecht is al afgesproken, dat het de brug aanlegt.
Ook mag van het waterschap de
dijk gebruikt worden, maar er moet
nog met enkele grondeigenaren
gepraat worden, omdat de dijk voor
een deel in particuliere handen is.
Vanaf de Pothofweg kunnen de
wandelaars en fietsers via een tunnel de N34 passeren. Tenminste,

dat was het plan nadat provincie en
gemeente afspraken hadden gemaakt om van de N34 tussen de
Witte Paal en de Drentse grens een
100 km-weg te maken. De provincie vindt nu dat de minimumoplossing om van de N34 een veilige weg te maken te duur is en wil
op de uitvoering beknibbelen. Dat
betekent voorlopig dat er geen tunnel onder de N34 komt om van de
Pothofweg naar het Engelandse bos
te gaan. De gemeente wil dat de
provincie zich aan de afspraak
houdt en probeert alsnog de tunnel
te realiseren.
De natuurliefhebbers die zich tegen
de plannen verzetten, zien met
name problemen voor de wulp. Zij
willen dat de gemeente dit keer
kiest voor natuur en niet voor recreatie, omdat de kans anders bestaat dat de wulp uit het Vechtdal
verdwijnt. Voorlopig belanden hun
‘protestbrieven’ in een diepe lade,
omdat de plannen voor de aanleg
van het fietspad niet op korte termijn verder worden uitgewerkt

Onderzoek naar koopgedrag
HARDENBERG - Waar gaan de Hardenbergers winkelen, naar welke
winkelcentra reizen mensen uit omliggende gemeenten en waar worden
de dagelijkse boodschappen gedaan. Dat zijn enkele vragen die komend
voorjaar aan het winkelend publiek in Hardenberg, Dedemsvaart, Gramsbergen, Balkbrug, Bergentheim en Slagharen worden gesteld. De oostelijke Kamers van Koophandel willen samen met de gemeenten in Overijssel en Drenthe een koopstromenonderzoek houden. B&W van
Hardenberg willen wel meedoen, Op die manier komen ze erachter hoe
bijvoorbeeld het centrum van Hardenberg presteert, vergeleken met 5 jaar
geleden. Of ze kunnen het Centrumplan voor Dedemsvaart grootser aanpakken, als blijkt dat meer mensen deze kern bezoeken. Eind 2010 worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.

WILSUM – Bij de firma WKS
Textielveredeling in het Duitse
dorp Wilsum, vlak over de grens
bij Venebrugge, is dinsdag voor
Kerst een van de grootste zonneenergiecentrales in de regio in
bedrijf genomen.
Op de daken van de ongeveer twee
hectare grote fabrieks- hallen zijn
een kleine 4000 zonnepanelen
geïnstalleerd, goed voor voldoende
stroom voor 220 gezinnen. Dit
moet een besparing opleveren van
420 ton aan CO2-uitstoot per jaar.
Het zonnedak is overigens niet aangelegd door WKS zelf, maar door
twee ondernemers die het dak hebben gepacht. Het project kost zo’n
3 miljoen euro.

HARDENBERG - Politiek Hardenberg is nog niet af van Jeroen Spoor.
Dat hadden de meesten al gedacht,
toen ze na het opstappen van de 2e
man van de OPV opeens ontdekten, dat de schriftelijke vragen van
Liberaal Hardenberg verdacht veel
leken op wat de OPV voorheen produceerde. Sinds vorige week is het
ook officieel. De partij, een
afsplitsing van de VVD, heeft de
kandidatenlijst gepresenteerd en
Jeroen Spoor staat nummer twee op
die lijst. Lijstaanvoerder is het huidige raadslid Petra Baarslag. Haar
echtgenoot Bert Baarslag, die van
1989 tot 2006 namens de VVD in
de raad van Hardenberg zat, staat
als ‘lijstduwer’ op plaats tien.

