Woensdag 3 februari 2010

Kortweg
Raad van State – De gemeente
Hardenberg heeft terecht de bouwvergunning ingetrokken van een
inwoner van Ommen, die het niet
voor elkaar kreeg zijn woning in
de wijk Baalder af te bouwen. Dat
heeft de Raad van State onlangs
bepaald. Het gevolg van dat besluit
was, dat de niet-afgebouwde woning moest worden gesloopt. De
redenatie van de gemeente, dat er
nu ook geen nieuwe woning meer
mag worden gebouwd deugt volgens de Raad van State niet. Als de
eigenaar een plan indient dat aan alle
voorwaarden voldoet kan de gemeente de aanvraag niet weigeren.

Elzenhof is de naam weer waardig

Clubhuis – Korfbalvereniging
Juventa uit Hardenberg heeft in
2007 een bouwaanvraag ingediend
voor uitbreiding van het clubhuis
op sportpark De Kruserbrink. In de
nieuwbouw worden onder meer
kleedkamers, behandelkamers en
een bestuurskamer ondergebracht.
De gemeente is van plan vrijstelling te geven van het geldende bestemmingsplan.
Kerk – De hervormde kerk Ichtus
in Bruchterveld wordt verkocht, nu
de gereformeerde kerk en hervormde gemeente zijn gefuseerd.
Het gebouw aan de Broekdijk en de
naastgelegen parkeerplaats mogen
van de gemeente plaats maken voor
twee woningen.
Bomen – In natuurcentrum De
Koppel in Hardenberg wordt zondag 7 februari twee keer de film
Bomen vertoond. Dat gebeurt om
14.00 en 15.00 uur. De film duurt
30 minuten.
Jazz – In de foyer van theater De
Voorveghter treedt zondag 7 februari van 16.00 tot 18.00 het trio
Oale Jaz Plus op. Dat is een regionaal jazztrio, dat voor deze gelegenheid wordt uitgebreid met een
vierde muzikant. Donateurs van de
Jazzclub Hardenberg hebben gratis toegang, anderen betalen 5 euro.
Brandblusser – GS van Overijssel
hebben op basis van het verslag van
het inspectiebezoek aan het
gemeentearchief van Hardenberg
op 26 november 2009 geconstateerd, dat in de archiefdepots
brandblussers dienen te worden aangebracht en dataloggers om het klimaat te kunnen monitoren. Voor het
overige is de zorg voor en het beheer
van het gemeentearchief op orde.
Extra ritten – Overijssel gaat samen met Drenthe een aantal extra
ritten bestellen voor de treindienst
Zwolle-Emmen. Het gaat om extra
ritten in de avonduren op dinsdag
en woensdag. Daardoor ontstaat op
die avonden een halfuurdienst tot
22.00 uur. Dit komt overeen met de
donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond. De bijbestelling geldt vanaf
februari 2010 voor de periode 20102012. Eind 2012 gaat een nieuwe
vervoersconcessie in, waarvoor onlangs de aanbestedingsprocedure is
gestart.
Castratie - De Dierenbescherming
in Noord-Overijssel organiseert samen met enkele dierenartsen vanaf
Valentijnsdag t/m 28 februari een
kortingsactie op de castratie en sterilisatie van katten. Daarnaast is er
een chipactie voor de registratie van
katten, waarvoor ook een korting
geldt. Op de site van de Dierenbescherming (zie: twitter.com/
sallander) zijn de dierenartsen te
vinden die met de actie meedoen.

redactie@sallander.nl

Het terrein naast de Elzenhof wordt bouwrijp gemaakt voor de komst van tien starterswoningen.
BAALDER – Op de plek van de
voormalige speelplaats van basisschool de Elzenhof in de Hardenberger wijk Baalder, wordt op dit
moment de grond geschikt gemaakt
voor de bouw van tien woningen.
“Er verdwijnt waardevolle natuur,
de verkeersveiligheid neemt af, de
plek wordt gebruik door steenmarters, een speelterrein wordt opgeofferd voor woningbouw waardoor de jeugd minder beweegt, de
kans bestaat dat voor leegstand
wordt gebouwd en de zeldzame
appelvink
mist
nu
een
fourageplek.” Dat waren in 2008 de

bezwaren van omwonenden tegen
de bouwplannen, maar eerst de gemeente en later Gedeputeerde Staten verwezen een jaar geleden hun
bezwaren naar de prullenbak.
Toch is er de afgelopen weken iets
karakteristieks verdwenen, namelijk een groepje elzen. Omdat de
school haar naam dankt aan die
bomen vroeg GroenLinks-raadslid
Kees Slingerland vorige week tijdens de raadsvergadering van de
gemeente Hardenberg, of er twee
nieuwe bomen geplant kunnen worden. Het kappen van de bomen

moet voor grote trauma’s in de
buurt hebben gezorgd, want volgens Slingerland zou het plaatsen
van twee bomen een compensatie
kunnen zijn voor het door leerlingen, leerkrachten, oud-leerlingen
en omwonenden geleden verlies.

De oorzaak van de discussie was,
dat er meer behoefte aan geld voor
sportaccommodaties was dan de
gemeente in de pot had gestopt,
overigens met goedkeuring van de
raad. Leen maar wat geld van de
nieuwe raad, vond het CDA. Met
dat geld kunnen ook de overgebleven aanvragen worden goedgekeurd. Dat is goed voor de werkgelegenheid en daarnaast hebben de
vrijwilligers van de sportclubs iets
om handen, nu door de crisis velen
werkloos zijn geworden, aldus de
Christendemocraten.

Verbazingwekkend, het lijkt wel
verkiezingstijd, reageerde de
ChristenUnie, die het idee meteen
afwees. Ook de PvdA, de belangrijkste partner om de motie erdoor
te krijgen, hield de boot af. Voor
een deel, omdat men van niets wist.
In plaats van op tijd medestanders
voor het plan te vinden kwam het
CDA een dag voor de raadsvergadering met een berichtje in de
mailbox. Alsof het idee pas was
geboren aan de koffietafel tijdens
de aftrap van de verkiezingscampagne. De eigen wethouder Douwe

Wethouder Douwe Prinsse noemde
de suggestie ‘sympathiek’. Hij beloofde niet meteen dat er bomen
geplaatst zullen worden, maar in
overleg met bouwer Rotij zal bekeken worden of en waar een stukje
natuur teruggeplaatst kan worden.

Collecte voor Moldavië - Hulporganisatie Dorcas houdt van 14 t/m 21
februari een huis-aan-huiscollecte in de gemeente Hardenberg. De opbrengst van deze actie is bestemd voor het project Familiebedrijfjes in
Moldavië. In 2010 wil Dorcas zestig kansrijke starters selecteren die een
training ontvangen over het starten en managen van een eigen bedrijf. Zij
schrijven daarna hun eigen bedrijfsplan. Nadat hun bedrijfsplan is beoordeeld worden 32 levensvatbare plannen genomineerd, die financiële steun
krijgen om te kunnen starten en het bedrijf verder te ontwikkelen.

Raad geeft geen cadeautjes
weg in verkiezingstijd
HARDENBERG - Hij had het een paar weken nog zo duidelijk
gezegd, wethouder Jannes Janssen: “Het is lastig dat de
verkiezingstijd nadert, maar we kunnen en mogen de mensen geen
gouden bergen beloven.” Toch probeerde het CDA vorige week
munt te slaan uit een lege subsidiepot, volgens de tegenstanders.
De grootste regeringspartij in de Hardenberger gemeenteraad
dacht daar zelf wat anders over. Volgens de christendemocraten
vraagt deze crisistijd om onorthodoxe maatregelen. Om die reden diende CDA-raadslid Henk Dogger een motie in, om alle
sportclubs die met hulp van de gemeente hun accommodatie wilden verbeteren, financieel te steunen.
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Prinsse kon zijn partijgenoten bestuurlijk niet volgen en raadde de
motie af. “Dit soort zaken hoort
thuis in de Voorjaarsnota, waarbij
je zaken tegen elkaar kunt afwegen”, meende Prinsse. “Bovendien
zijn er sportclubs geweest die hoorden dat er teveel aanvragen waren
en toen geen aanvraag meer hebben ingediend. Die zou je dan eigenlijk ook weer bij deze zaak moeten betrekken.” Het antwoord van
Prinsse was tot tevredenheid van de
PvdA, die nu de coalitiepartner
CDA niet meer hoefde te steunen.
De andere regeringspartij, de
ChristenUnie, zei bij monde van
fractieleider Mettina Grimmerink
dat men niet hield van deze manier
van politiek bedrijven, en dat het
geen pas gaf het gras voor de voeten van de nieuwe raad weg te
maaien. “Bestuurlijk een vette onvoldoende”, zei VVD-er Albert
Schipper. Dat vonden er blijkbaar
meer, want de motie werd afgewezen met 17 stemmen tegen en 9
CDA-stemmen voor.

Munitieterrein
Stegeren wordt
zorglandgoed
STEGEREN - Het voormalige
munitieterrein Stegerveld, aan de
N34 tussen Hardenberg en Ommen,
krijgt een nieuwe bestemming als
zorglandgoed. Op het zorglandgoed
worden voorzieningen getroffen om
24 mensen met een verstandelijke
beperking te huisvesten, waarvoor
tot op heden in de regio geen geschikte woonlocatie te vinden was.
De groep gehandicapten krijgt een
rustige, gestructureerde omgeving
met veel ruimte en groen. Bij de
inrichting van het terrein van ruim
13 hectare groot wordt het militaire
erfgoed uit de Koude Oorlog voor
een deel behouden. In het project
wordt onder meer samengewerkt
door zorgcentrum Baalderborg en
woningcorporatie De Veste. De
projectpartijen nodigen nu drie
architectenbureaus uit om een ontwerp te maken voor het zorglandgoed. Het natuurgebied blijft
deels vrij toegankelijk voor publiek
en zal worden beheerd door cliënten en medewerkers van zorginstelling Baalderborg Groep.

