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Kortweg

Veilig fietsen van Noord naar school

Gift - De bewoners van De
Meander in Hardenberg zijn donderdag 18 februari verrast met een
cheque van Vrouwen van Nu, de
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling Hardenberg/
Radewijk. De Meander is een kleinschalige woonvorm die gevestigd is
aan de Burgemeester Bramerstraat.
De dames Huisjes en Ter Wijlen van
Vrouwen van Nu kwamen de opbrengst van hun jaarlijkse collecte
voor een goed doel persoonlijk
overhandigen. Met het geld, ongeveer 240 euro, worden twee bankjes aangeschaft voor het dakterras.
Brandweer - De wervingscampagne van de brandweer in de gemeente Hardenberg heeft zeven
nieuwe vrijwilligers opgeleverd,
waaronder twee dames. Vier vrijwilligers gaan aan de slag in
Hardenberg en drie in Dedemsvaart. Brandweercommandant
Martin Cuperus heeft dinsdag 16
februari vijf nieuwe aspirant brandwachten verwelkomd tijdens de
startbijeenkomst. De twee andere
kandidaten beginnen in september.
Postzegels – Postzegelvereniging
Hardenberg/Coevorden houdt zaterdag 27 februari een beurs met
deelname van zo’n 15 handelaren.
Dat gebeurt van 10.00 tot 16.00 uur
in dorpshuis De Schalm in Steenwijksmoer. Om 14.00 uur wordt een
veiling gehouden met 170 kaders
bestaande uit albums, postzegels en
poststukken. De toegang tot de
beurs is gratis.
Berk - Schrijfster Marjan Berk
geeft donderdag 11 maart, tijdens
de landelijke Boekenweek, een lezing over en uit haar eigen werk.
Dat gebeurt in de bibliotheek aan
de Sportlaan in Hardenberg. Berk
heeft een programma ontwikkeld
dat speciaal gericht is op laaggeletterden, maar de avond is toegankelijk voor iedereen. Aanvang
20.00 uur, gratis toegang.
Winckel – Bedrijventerrein De
Steenmaat in Gramsbergen is uitgebreid met een nieuwe straat, die
tot nu toe nog geen naam had.
B&W hebben daar vorige week verandering in gebracht. Tussen de
Doorbraakweg en de Steenmaat
rijdt en fietst men voortaan over de
Winckelmaat. De naam Winckel is
een oude veldnaam die vroeger voor
het gebied werd gebruikt.
Kinderfilm – In natuurcentrum De
Koppel in Hardenberg is donderdag
25 februari van 14.00 tot 16.00 uur
de film Fly away home te zien. Kinderen vanaf 6 jaar, hun ouders en
grootouders zijn van harte welkom.
Het is een Nederlands ondertitelde
Amerikaanse familiefilm, met een
belangrijke rol voor ganzen. Toegang een rijksdaalder in euro’s.
Brand - Vrijdagmiddag is brand
uitgebroken bij Obo Banden op het
Hardenberger bedrijventerrein
Broeklanden. Vier personen die in
het pand aanwezig waren toen de
brand uitbrak, zijn door ambulancepersoneel onderzocht. Eén van hen
is met ademhalingsproblemen naar
het ziekenhuis gebracht. Er zijn
geen gevaarlijke stoffen bij de brand
vrijgekomen. De brandweergroepen uit Bergentheim en
Hardenberg konden binnen drie
kwartier het sein brand meester
geven.

redactie@sallander.nl

Tot aan de prinses Amaliabrug gaat alles goed, daarna stuiven de scholieren meestal alle kanten op.
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OUD LUTTEN – In gebouw Het Olde Schoeltie in Oud-Lutten is woensdag 17 februari het project Veilig fietsen van Noord naar school afgesloten. Dat gebeurde door wethouder Jannes Janssen, voorzitter van de projectgroep Alex Reiling en twee scholieren. De beide jongeren mochten
als symbolische afsluiting van het project een wegenkaart opvullen met
enkele ontbrekende puzzelstukjes. Het laatste stukje werd door Janssen
aangebracht, die daarmee het project na 11 jaar officieel afsloot, hoewel
nog niet alle knelpunten helemaal zijn opgelost.
In 1999 werd het eerste initiatief genomen door enkele verengingen voor
Plaatselijk Belang en buurtverenigingen, om te komen tot een veilige

fietsroute vanuit het noorden van de gemeente naar scholen in Hardenberg. In 2004 volgde een rapport waarin aanbevelingen stonden om de
fietsroute veiliger te maken. De gemeente Hardenberg heeft de belangrijkste knelpunten in de afgelopen jaren opgelost. Van Schuinesloot loopt
de route via Slagharen, Lutten en Hardenberg-Marslanden naar de Vecht.
Tot daaraan toe een veilige route, maar vanaf de prinses Amaliabrug zorgen de scholieren zelf voor problemen door over voetpaden te rijden, de
Markt schuin over te steken en daarna tussen het winkelend publiek te
verdwijnen richting de scholen voor voortgezet onderwijs. Hoe dat probleem wordt opgelost is nog onderwerp van studie.

Raadslid leest verkeerde stukken

Gemeente wil geld van Van der Most

HARDENBERG – Woningcorporatie De Veste mag de voormalige Albert Heijn in De Mulderij
in Hardenberg verbouwen voor de
stichting Limor. Dat is een landelijke stichting die werkt voor mensen, die moeilijkheden hebben met
het onderhouden of opbouwen van
een eigen bestaan, of die het moeilijk vinden een thuis te maken. In
de vroegere supermarkt worden 21
kleine wooneenheden gemaakt.
Vorige week dinsdag nam de gemeenteraad een besluit over het

SLAGHAREN – De gemeente
Hardenberg heeft in 2003 het terrein van de voormalige Bonte Wever in Slagharen gekocht, om het
dorp een extra impuls te geven,
onder meer door woningbouw. In
oktober 2004 kwam voor het eerst
naar buiten, dat het terrein ernstiger verontreinigd was dan men
eerst had gedacht. Dat gebeurde bij
de start van de opruimwerkzaamheden van het afgebrande congres- en recreatiecentrum. De kosten van het
schoonmaken en opruimen vielen
daardoor veel hoger uit dan was
gedacht. In april 2005 concludeerde
het onderzoeksbureau Geofox –
Lexmond uit Oldenzaal, dat de gemeente een verkeerde start had gemaakt. “Er is een standaardprocedure in gang gezet, terwijl een
bijzondere behandeling op z’n
plaats was geweest”, meende het
bureau.

Het college had al eerder de voormalige eigenaar, Hennie van der
Most, aansprakelijk gesteld voor
alle saneringskosten. B&W vonden
dat de voormalige eigenaar een
informatieplicht had als het gaat
om de vervuiling. “Van der Most
had op de hoogte moeten zijn van
de vervuiling en hij had dat moeten melden”, meende het college.
Van der Most heeft dat altijd bestreden.

Steeds minder
raamposters

Of dat je die ene VVD-er in
Mariënberg kon vinden tussen alle
GPV-ers. Het lijkt wel of de mensen zich een beetje schamen om te
laten zien waar ze bijhoren. Of misschien horen ze ook wel nergens
meer bij, want het ledenaantal van
bijna alle politieke partijen daalt
nog steeds. Hoe dan ook, wie nog
wel een poster voor de ramen heeft
kan die sturen naar de site
www.hardenbergkiest.nl, waar ze
een plekje op de site zullen vinden.

vaststellen van het bestemmingsplan. Op één stem na werd het plan
unaniem goedgekeurd. Die ene
tegenstem kwam van Petra Baarslag van Liberaal Hardenberg. Uit
de vraagstelling aan B&W bleek,
dat ze het verkeerde stuk had gelezen. Toen haar dat door haar collega’s duidelijk was gemaakt kon ze
alleen nog maar meedelen, dat ze
dan tegen zou stemmen. Onder
hoongelach werd vervolgens het bestemmingsplan door de rest van de
raadsleden goedgekeurd.

Windesheim krijgt opnieuw
geld van gemeenteraad
HARDENBERG – Hogeschool
Windesheim uit Zwolle krijgt opnieuw geld van de gemeente voor
een steunpunt in Hardenberg. Dat
steunpunt, het HBO-centrum, is
gevestigd in het LOC aan de Parkweg. Die financiële steun kreeg de
hogeschool vorige week dinsdag
overigens niet zomaar van de geHotel - De Hardenberger gemeenteraad heeft vorige week het bestemmingsplan Evenementenhal
Hardenberg 2009 en het bijbehorende beeldkwaliteitplan vastgesteld. Dankzij het nieuwe bestemmingsplan kan de Evenementenhal
worden uitgebreid met een hotel en
een nieuwe hal.

meenteraad. Windesheim heeft bij
de start in 2007 samen met de gemeente doelen gesteld tot 2010.Het
blijkt dat die doelen niet allemaal
zijn gehaald. Om de investering
niet zinloos te maken heeft de raad
vorige week 70.000 euro beschikbaar gesteld. Maar dat gebeurde wel
met frisse tegenzin, zoals PvdA en
CDA aangaven. Het HBO-centrum
moet ervoor zorgen dat meer scholieren het HBO gaan bezoeken, dat
het bedrijfsleven cursussen op maat
krijgt aangeboden en dat hulp
wordt geboden bij het op poten zetten van het nieuwe Regionaal Techniek Centrum, dat waarschijnlijk
een plek krijgt op het terrein tussen de Wavin en de Weitkamplaan.

HARDENBERG – Ze behoren zo
langzamerhand tot het verdwijnend
cultureel erfgoed, de verkiezingsposters voor de ramen van de kiezers. Het beeld dat hele straten in
Kloosterhaar volhingen met PvdAposters en een enkel CDA-raambiljet daartussen zie je niet meer.

Rechter inschakelen
In totaal kostte de sanering zo’n zes
ton, waarvan de helft voor rekening
van Van der Most zou moeten komen. Nu beide partijen er na veel
heen en weer geschrijf niet zijn uitgekomen, heeft de gemeente de
zaak in handen gegeven van de
huisadvocaat. Die zal nog een uiterste poging doen om er samen uit
te komen. Mocht dat niet lukken
dat wordt de rechter ingeschakeld.

