Woensdag 13 januari 2010

Kortweg
Westbroek is back – Oud VVDwethouder Max Westbroek maakt
kans op een comeback, hoewel die
kans door insiders niet erg groot
wordt geacht. Hij was de afgelopen
raadsperiode al achter de schermen
actief voor OpKoers.nu van Annie
Kelder. Sinds vorige week staat hij
officieel op de 3e plaats van deze
partij, op de lijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Annie
Kelder, oprichtster van de partij,
voert ook dit keer de lijst aan. Hans
Botter uit Kloosterhaar staat net als
de vorige keer op de tweede plek.
Jan Hendrik Amsink, de voormalig oprichter en fractievoorzitter
van de OPV, is terug te vinden op
de vierde plaats.

Kerstbomen veranderen
in duurzame energie

Lezen – De bibliotheek in
Bergentheim en zorginstelling
Carinova houden dinsdag 26 januari een informatieochtend met
als thema ‘Lezen begint op schoot’.
Deze ochtend is bedoeld voor
ouders en verzorgers van jonge kinderen (0 – 4 jaar). Plaats van handeling is de bieb aan de Stationsweg in Bergentheim. De
bijeenkomst duurt van 10.00 tot
11.45 uur. Er is oppas aanwezig.
Opgave is mogelijk tot 18 januari
en kan telefonisch via tel. 0900 –
8662 of via www.carinova.nl. De
bijeenkomst is gratis.
Jazz – De Jazzclub Hardenberg
ontvangt zondag 17 januari in theater De Voorveghter de Hot Dogs.
Dit is een zevenmans formatie die
van 16.00 tot 18.00 uur dixieland
speelt.
N340 – Gedeputeerde Staten van
Overijssel willen 1 miljoen euro
vrijmaken voor het plaatsen van
verkeerslichten bij Varsen en
Oudleusen. Dit is volgens GS nodig om de verkeersveiligheid en de
doorstroming te bevorderen. Op de
lange termijn wordt de N 340
(Ommen-Zwolle) opgewaardeerd
tot een 100 km/uur stroomweg. Met
de uitvoering daarvan kan men op
zijn vroegst over 4 jaar beginnen.
Werk – Werkplein Hardenberg
houdt donderdag 14 januari een
Banenmarkt voor toerisme, recreatie en horeca. Iedereen die op zoek
is naar een vaste of vakantiebaan
in deze branches is tussen 15.00 en
20.00 uur welkom in het LOC aan
de Parkweg in Hardenberg.
Concert - Traditiegetrouw geeft
Harmonie Crescendo Gramsbergen
in de eerste maand van het nieuwe
jaar een nieuwjaarsconcert. Het Aen het B-orkest treden zondagmiddag 17 januari vanaf 15.30 uur
op in de grote zaal van het Dorpshuis. De toegang is gratis.

Fietspaden
krijgen naam
BAALDER – Op verzoek van de
nooddiensten (ambulance, brandweer) gaat de gemeente Hardenberg
zes fietspaden in de wijk Baalder
een officiële naam geven. Het rode
fietspad dat door heel Baalder loopt,
vanaf de Gramsbergerweg langs de
singelberg tot aan de Rodedijk,
krijgt de toepasselijke naam Rodepad. Andere name die worden gebruikt zijn Geugiedsijk, Weversdijk
en Binnehof, namen die ook al voor
enkele wegen in Baalder worden
gebruikt.

redactie@sallander.nl

HARDENBERG – Bij sommige mensen kan de gemeente Hardenberg
niets goed doen. Is er een keer de mogelijkheid gratis van groenafval af te
komen, wordt er gemopperd over de datum en het tijdstip. Net als verleden jaar konden de inwoners in de eerste week van januari op diverse
plekken in de gemeente hun kerstbomen inleveren. Gratis, welteverstaan.
De ingezamelde kerstbomen worden versnipperd en als biomassa gebruikt
voor de toepassing van duurzame energie. Maar daar is niet iedereen
tevreden over.
Op de reactiepagina van De Stentor staan tegenwoordig de berichten van
de mopperaars die niet meer op de internetpagina’s van Hardenberg.nu
terecht kunnen, omdat daar strengere regels gelden. Een greep uit de
opmerkingen: “Onze boom blijft altijd tot na Driekoningen in de kamer

staan, dus het inleveren van kerstbomen is te vroeg.” En: “Er zijn mensen die overdag moeten werken, zorg voor inleverplaatsen waar men een
paar dagen terecht kan.”
Daarnaast zijn er mensen die vrezen dat ze achteraf toch nog moeten
betalen, want “van alles wat deze gemeente gratis ophaalt, krijg je als
inwoner later letterlijk de rekening gepresenteerd.”
Een groot deel van de Hardenbergers was echter wel tevreden, want de
gemeentewerkers zoals de heer Bos (zie foto) hebben heel wat bomen
opgehaald. In Balkbrug en Dedemsvaart wat minder, maar in de
Hardenberger wijken Baalder en Baalderveld moesten de vrachtwagentjes te hulp schieten omdat de grote containers vol zaten.

Monument krijgt tijdelijke plek

Sibculo wil fietspad langs Kloosterdijk

HARDENBERG – Het monument
dat Kees Verkade maakt voor
Hardenberg, krijgt waarschijnlijk
een plek op de nog aan te leggen
rotonde
op
de
kruising
Bruchterweg / Europaweg. Er
wordt in ieder geval serieus naar
deze mogelijkheid gekeken, zo laat
de gemeente weten. Als het monument ter herdenking van de Tweede
Wereldoorlog klaar is, kan het nog
niet op de definitieve plek worden
gezet. Dat is namelijk in het park
dat bij het nieuwe gemeentehuis
wordt aangelegd. De rotonde is een
mogelijke optie, maar ook het
Badhuisplein is een plek die in aanmerking komt als tijdelijke locatie.
De beeldengroep exclusief sokkel
weegt zo’n 600 kg, zodat in ieder
geval onderzocht wordt of het
draagvermogen van de tijdelijke
plek groot genoeg is.
Eind januari gaat een gemeentelijke
delegatie naar Nice om het monument-in-wording te beoordelen.
Daarin hebben zitting Gert Weitkamp, als voorzitter van het 4 mei
comité, raadslid René de Vent en
burgemeester Bert Meulman. Als
alles naar wens verloopt is de

beeldengroep in Hardenberg vóór
de dodenherdenking op 4 mei.
Scholieren van groep 8 van de basisscholen krijgen dan een boekje
over het monument en de Tweede
Wereldoorlog, zo is de bedoeling.

De Vent kandidaat
wethouderszetel
HARDENBERG – Als de PvdA de
komende raadsperiode een wethouder mag leveren, moet dat Slagharenaar René de Vent worden, vinden de PvdA-leden. Hij wordt dan
de opvolger van Joost Liese, die
zich niet herkiesbaar stelt. De leden volgen daarmee het advies op
van een commissie van wijzen onder voorzitterschap van de
Coevorder wethouder Truus Pot. De
Vent had concurrentie van de huidige fractievoorzitter Ria Juurlink
en de voormalige raadsleden Herman Postma en Riekele Bron. Als
De Vent wethouder wordt zal hij de
eerste inwoner van Slagharen zijn,
die plaats neemt in het dagelijks
bestuur van deze of de vorige gemeente Hardenberg.
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SIBCULO – Plaatselijk Belang Sibculo maakt zich zorgen over de
verkeersveiligheid op de Kloosterdijk, dat is de weg tussen Sibculo en de
brug over het Overijssels kanaal in Beerzerveld. Vooral fietsers lopen
meer gevaar dan vroeger, omdat met name het vracht- en landbouwverkeer
op de Kloosterdijk sterk is toegenomen. Dat schrijft PB in een brief aan
bestuurders en raadsleden in Hardenberg en Ommen.
Het weggedeelte tussen Beerzerveld en Mariënberg is een stuk veiliger
geworden. Door de aanleg van een fietspad langs de Kloosterdijk zouden
fietsers helemaal veilig van Sibculo naar Mariënberg kunnen fietsen, denkt
PB. Nu de provincie Overijssel onlangs heeft besloten dat het Overijssels
kanaal geschikt wordt gemaakt voor grotere schepen, is er een kans om
twee vliegen in één klap te slaan. De brug in de Kloosterdijk moet namelijk vervangen worden, om de grotere schepen te laten passeren. “Een
unieke mogelijkheid om de brug ook geschikt te maken voor fiets- en
wandelverkeer, door een gescheiden fietspad op de nieuwe brug aan te
leggen”, zo schrijft Plaatselijk Belang.

Wandeljaar begint met winterkostwandeling
HARDENBERG – Voor de gemeente Hardenberg is 2010 het
Wandeljaar. De komende maanden
moet het hele wandelnetwerk in de
gemeente zijn beschreven en
bewegwijzerd. Het netwerk bestaat
uit rondwandelingen van minimaal
3 kilometer, die via start- en keuzepunten met elkaar verbonden zijn,
waardoor wandelaars hun eigen
wandeling kunnen uitstippelen.
Om het netwerk te promoten houdt
de gemeente elke maand een
themawandeling. Deze maand is

dat de winterkostwandeling. Op het
programma staan verder onder
meer een zakelijke lunchwandeling
in maart, de Aaltje Kraak stadswandeling in mei, een grensoverschrijdende wandeling in september en een kerstwandeling in
december. Alle wandelingen en
wandelactiviteiten zijn te vinden op
de site www.gunjezelfderuimte.nl.
Het wandeljaar gaat woensdag 13
januari officieel van start met een
activiteit bij camping De Klashorst
in Diffelen.

