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Kortweg
Rodedijk – Volgens het bestemmingsplan van de gemeente
Hardenberg mag er geen woning
gebouw worden aan de Rodedijk in
Baalder, maar B&W willen daarvoor toch toestemming geven. De
beoogde bewoner moet plaats maken voor uitbreiding van het
bedrijventerrein Broeklanden. Hij
heeft aan de Rodedijk een
compensatiekavel gevonden, die
eigenlijk bedoeld is als agrarisch
gebied. B&W vinden dat ze de aanvraag niet kunnen weigeren.

Wandelen voor winterkost

Minder geld - HHC stopt de plannen voor uitbreiding van clubhuis
De Trefhoek weer terug in de ijskast. Er komen financieel mindere
tijden aan en dus moet de hand op
de knip worden gehouden, vertelde
voorzitter Bert Nijboer donderdag
14 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van de club. De sportieve
ambities worden echter niet verminderd. HHC hoopt nog dit jaar
een tweede KNVB-ster te krijgen
voor de jeugdopleiding, wat vrij
uniek is voor een amateurvereniging. Ook voor het eerste
team zijn de doelstellingen niet bijgesteld: de club wil nog steeds proberen dit jaar de nieuwe Topklasse
te bereiken.
Samen – Net als vier jaar geleden
gaan de PvdA en GroenLinks in
Hardenberg een lijstverbinding aan.
Het zijn verschillende partijen met
verschillende speerpunten, zo laten
de voorzitters Van Nuil (PvdA) en
Van den Assem (GroenLinks) weten, en voor de komende gemeenteraadsverkiezingen hebben ze een
eigen verkiezingsprogramma, maar
beide partijen voelen wel verwantschap en daarom willen ze liever
elkaar steunen dan restzetels aan
andere partijen te gunnen.
Wildmolens - In de gemeente
Hardenberg worden langs gemeentelijke wegen ruim 100 bewegende
wildspiegels geplaatst door leden
van wildbeheereenheden in de regio. Deze zogenoemde wildmolens
moeten ongelukken met overstekend reewild helpen voorkomen.
Wethouder Jannes Janssen heeft
vrijdag 15 januari de eerste wildmolen geplaatst aan de Kerkdijk in
Collendoorn.
Kerk – Eeuwenlang was de kerk
leidinggevend in het publieke debat. Hoe die rol tegenwoordig is bespreekt politicoloog en filosoof
Govert Buijs woensdag 3 februari
vanaf 20.00 uur in gebouw De
Schakel in Hardenberg. Na de lezing van Buijs zal Marco van
Baardwijk – voorzitter van de wijkkerkenraad van Baalderveld en
werkzaam als facilitair manager bij
de Saxenburgh Groep – zijn visie
geven op de positie van de kerk in
de Hardenberger gemeenschap.

DIFFELEN – De gemeente Hardenberg is de strijd om wandelaars te
trekken begonnen met het uitdelen van snert en spek, bereid van regionale producten. Woensdag 13 januari kon een groep genodigden
de eerste Winterkostwandeling meemaken onder leiding van boswachter Nico Arkes.
Hardenberg wil wandelen aantrekkelijker maken. Om die reden is afgelopen december begonnen met de aanleg van het eerste deel van het 550
kilometer lange gemeentelijke wandelnetwerk. Een andere manier om
het wandelen te promoten is het bedenken van speciale wandelthema’s.

Hardenberg wacht magere jaren
HARDENBERG – Hoeveel de gemeente Hardenberg moet bezuinigen (6 tot 9 miljoen euro op een begroting van 130 miljoen, denken
B&W) en waarop is nog niet bekend. Het college heeft wel een plan
van aanpak vastgesteld.
Andere tijden vragen om andere wetten, meent de gemeente, en dus is
niets heilig in de zoektocht naar bezuinigingen. Alleen de kwetsbare groepen zullen zoveel mogelijk worden ontzien. “Maar de burgers moeten
begrijpen dat de magere jaren eraan komen”, vertelt wethouder Jannes
Janssen. De gemeente gaat kijken welke taken teruggegeven kunnen worden aan de burgers, of welke taken op een lager niveau uitgevoerd kunnen worden. “Daarnaast willen we proberen zoveel mogelijk zaken kostendekkend uit te voeren. We doen dat al bij de afvalverwerking, de grafrechten
en de riolering, maar er zijn nog meer zaken denkbaar”, meent Janssen.
Hij sluit ook niet uit dat er bijvoorbeeld minder subsidie uitgetrokken zal
worden voor sport, bibliotheek of zwembad. Janssen: “Het is lastig dat de
verkiezingstijd nadert, maar we kunnen en mogen de mensen geen gouden bergen beloven. Aan de andere kant is het soms goed dat je een paar
magere jaren krijgt, want dan kun je zaken die eigenlijk overbodig zijn
makkelijker schrappen. Dat verbetert de efficiency en dus ook de kwaliteit van de dienstverlening.”

Half miljoen voor sloop in centrum
HARDENBERG – Het college van
B&W in Hardenberg wil geld van
de gemeenteraad voor de sloop van
enkele panden. Aan de Gramsbergerweg gaat de oude Mulo tegen de vlakte. De school wordt nu
nog gebruikt door het Greijdanus,
maar die vertrekt volgens afspraak
vóór 1 juli. Na de sloop wordt op 1
september 2010 een deel van de
locatie in bouwrijpe staat opgeleverd aan de nieuwe eigenaar Muller, wiens huis een paar honderd
meter verderop moest plaatsmaken
voor de nieuwe weg van de

Stationsstraat naar de Parkweg.
Aan de Marslaan en Sportlaan worden ook enkele panden gesloopt. De
vroegere huishoudschool Clara
Feyoena wordt in de tweede helft
van 2010 afgebroken, net als de
voormalige gemeentelijke gymzaal.
De school wordt tegenwoordig gebruikt door het Greijdanus en in de
gymzaal was de stichting De Stuw
gevestigd. Beide panden stammen
uit de jaren ’50. Ze moeten plaats
maken voor woningen die D&H
ontwikkeling uit Zwolle er laat bouwen. Met D&H is afgesproken dat

het terrein bouwrijp wordt opgeleverd op 31 december 2010.
Tenslotte hebben B&W geld nodig
om de Stationsstraat, tussen de
Sallandsestraat en het OLC, af te
sluiten voor doorgaand verkeer en
de straat geschikt te maken voor
fietsers en wandelaars. En er is geld
nodig om het westelijk deel van de
Parkweg smaller te maken, omdat
daar minder verkeer langs gaat als
de nieuwe centrumroute Stationsstraat-Parkweg klaar is.
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De eerste is de Winterkostwandeling. Afgelopen weekeinde kon dat voor
het eerst en 30 en 31 januari kan dat opnieuw. Ook op andere dagen kan
er uiteraard gewandeld worden, maar dan wordt er geen winterkost geserveerd. De wandeling start en eindigt bij Camping de Klashorst in
Diffelen. Het bedrijf De Uitdaging in Ebbenbroek van Dick Altena zorgt
halverwege de wandeling voor black kettle coffee of warme cacao. Aan
het eind van de wandeling staan voor de deelnemers erwtensoep en pannenkoeken klaar. Geïnteresseerden kunnen de websites van de Winterkostwandeling en de Uitdaging vinden op twitter.com/sallander.
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Deel winkeliers wil meer ruimte
om producten uit te stallen
HARDENBERG – Niet alle winkeliers in Hardenberg-centrum hoeven de ruimte om hun spullen buiten uit te stallen in te krimpen.
Vorig jaar hebben B&W besloten,
dat niemand meer ruimte krijgt dan
90 centimeter. De heer Noppert,
van bloemenwinkel De Lelie aan
het Oosteinde, was het daar niet
mee eens. Hij gebruikt al sinds
1983 de dubbele afstand om zijn
producten uit etstallen, onder zijn
eigen luifel van 1.80 meter. Er zijn
nooit op- of aanmerkingen geweest,
hulpdiensten, fietsers en wandelaars kunnen gemakkelijk passeren,
dus is de beperking in zijn geval
niet nodig, vindt Noppers. De Commissie Bezwaarschriften is het met
Noppers eens. Het kleiner maken
van de ruimte was bedoeld om een
mooier straatbeeld te krijgen en de
verkeersveiligheid te vergroten.
Geen van beide zijn in het geval van

Weg later klaar
HARDENBERG – Het duurt wat
langer dan gedacht voordat de
centrumroute van de Stationsstraat
naar de Parkweg in Hardenberg
wordt aangelegd. Volgens de planning zou aannemer Roelofs deze
week met het werk beginnen, maar
het winterweer gooit roet in het
eten. Het was de bedoeling dat de
weg eind maart klaar zou zijn, maar
dat wordt waarschijnlijk wel een
week of twee later.

De Lelie van toepassing, vindt de
commissie. B&W nemen het advies
van de commissie over, zodat
Noppert de ruimte om zijn planten
en bloemen uit te stallen niet hoeft
terug te brengen tot 90 centimeter
uit de gevel.
De eigenaar van Kamst Mode aan
de Voorstraat heeft ook een bezwaar
ingediend, maar hij krijgt van de
commissie geen gelijk. Kamst vindt
de Voorstraat te breed zonder uitstalling, klanten blijven weg
(Kamst heeft nu al 25 procent minder omzet, die niet door de economische crisis is veroorzaakt, beweert hijzelf), winkels komen leeg
te staan en de Voorstraat en het
Oosteinde zullen verpauperen. Bovendien houden veel winkeliers
zich niet aan de regels van de gemeente, dus waarom zou hij dat wel
moeten doen.
De Commissie Bezwaarschriften is
niet erg onder de indruk van zijn
verhaal. De commissieleden begrijpen wel dat het terras van het naastgelegen horecabedrijf de winkel
van Kamst een beetje in de luwte
zet, maar daar kan iets aan worden
gedaan. Verplaats het terrasschot
naar de andere kant en verwijder
het in de winter als het terras niet
gebruikt wordt, is het advies. B&W
nemen ook dit advies van de Commissie Bezwaarschriften over. Of ze
het advies opvolgen, dat overtreders
aangepakt moeten worden, staat
niet in hun besluitenlijst.

