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Kortweg

Drukte bij Open Dag van de zorg

Haven - De gemeente Hardenberg
krijgt bijna 200.000 euro van de
provincie Overijssel om de insteekhaven op te knappen. Gedeputeerde
Staten willen het vervoer via het
Overijssels kanaal stimuleren en
hebben daarom vorige week besloten dat Hardenberg subsidie krijgt
voor het uitdiepen van de haven en
het vernieuwen van de loswal. Het
project kost een kleine 8 ton. Het
rijk betaalt de helft, de provincie
een kwart en de gemeente Hardenberg ook een kwart.

HARDENBERG – De parkeerplaats
bij
sportpark
De
Kruserbrink, waar nu nog een bord
staat dat hij (gratis) gebruikt mag
worden door bezoekers van het
sportpark en het LOC, krijgt een
andere functie. In de praktijk wordt
de parkeerplaats door jan en alleman gebruikt, onder meer door
winkelpersoneel dat op die manier
gratis de hele dag kan parkeren.
Eigenlijk was hij bedoeld voor het
Alfa-college en AOC De Groene
Welle, die 100 parkeerplaatsen buiten het LOC-gebouw zouden krijgen. Dat gaat nu alsnog gebeuren.
Om de parkeerruimte bij het rozenperkje in het Kruserbrinkpark exclusief te bestemmen voor de beide
scholen, zouden eigenlijk slagbomen geplaatst moeten worden. Dat
wordt de gemeente te duur, zodat
nu is afgesproken dat het een zone
wordt, waar alleen met een vergunning geparkeerd mag worden. Om
gebruikers van het sportpark (korfbal en honkbal) niet in de weg te
zitten, is het parkeren na 18.00 uur
en in het weekeinde gratis.

Brazilianen - De jeugdkampioen
van Brazilië, Gremio Porto Alegre,
komt naar Nederland. Het voetbalteam speelt dinsdag 18 mei in
Gramsbergen. Tegenstander is een
gemeentelijke selectie, samengesteld uit spelers van de vijftien
voetbalverenigingen in de gemeente Hardenberg. Die selectie
wordt binnekort samengesteld door
Gert Heerkes (in dienst van SC
Heerenveen en lid van SV Gramsbergen) en Michel Jansen (hoofd
opleidingen FC Twente en voormalig HHC-trainer).
Nieuwe speler – Komend seizoen
speelt bij HHC in de Hoofdklasse
de 23-jarige Renco van Eeken. De
linksbenige spits is nu nog actief
bij Oranje Nassau Groningen. Hij
heeft de jeugdopleiding van FC
Groningen en Emmen doorlopen.
Marslanden – Het Hardenberger
college heeft vorige week het bestemmingsplan voor de laatste twee
gebieden uit de woonwijk Marslanden I voor bespreking vrijgegeven. Het plan maakt de bouw mogelijk van circa 267 woningen. De
helft van de woningen valt in goedkopere prijsklassen, een kwart is
starterswoning. De raad behandelt
het voorstel 13 april. Als het bestemmingsplan wordt vastgesteld
kan nog deze zomer met de bouw
worden begonnen.
Draaiorgelgeld - De kinderafdeling van het Röpcke-Zweers ziekenhuis in Hardenberg heeft dinsdag
16 maart een gift van 800 euro ontvangen van de familie De Wilde uit
Ommen. Jan en Minie de Wilde
zijn in het bezit van een draaiorgel. Hiermee spelen ze muziek in
winkelstraten, maar ook bijvoorbeeld tijdens openingen of jubilea.
Het geld dat ze hiermee verdienen
schenken ze jaarlijks aan een goed
doel. Het ziekenhuis besteedt het
geld aan spelmateriaal voor de
nieuwe afdeling in de nieuwbouw.
Gratis compost – Inwoners van de
gemeente Hardenberg en nog 11
andere gemeenten delen 27 maart
gratis compost uit. In Hardenberg
gebeurt dat in samenwerking met
vuilverwerker
Rova.
De
Hardenbergers kunnen zolang de
voorraad strekt maximaal 2 zakken
van 30 liter halen op het milieubrengstation Het Bovenveld, tussen
9.00 en 13.00 uur. De actie geldt
alleen voor particulieren.
Ballen – B&W van Hardenberg
hebben zaterdag Euregio-ballen
overhandigd aan de 15 Hardenberger voetbalverenigingen. Deze actie is een initiatief van de Euregioraad, het Nederlands-Duitse
samenwerkingsverband van 131
gemeenten en Kreise. Het doel van
de gift is het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking, bijvoorbeeld het houden van een
‘interland’ tussen clubs uit het
Euregio-gebied.

redactie@sallander.nl

Parkeren alleen
voor scholen

Onderhandelingen voor
het eerst openbaar

HARDENBRG – Een ‘bottenchirurg’ moet tegenwoordig een halve metaalbewerker zijn om alle menselijke
ledematen nog een beetje in het fatsoen te krijgen. Dat
kon je zaterdag zien in het Röpcke-Zweers ziekenhuis
in Hardenberg, waar bij de operatiekamer hamers, zagen en tangen lagen uitgestald die gebruikt worden
om heupen, enkels en knieën weer in het gelid te krijgen. Het ziekenhuis deed samen met de andere onderdelen van de Saxenburg Groep mee aan de landelijke

Open Dag van de Zorg. Vele tientallen medewerkers
en vrijwilligers waren een groot deel van de dag in
touw om belangstellenden kennis te laten maken met
hun werk. Daarnaast was de Open Dag bedoeld om
nieuwe vrijwilligers en nieuwe werknemers aan te trekken. Spectaculaire onderdelen van het programma
waren twee kijkoperaties, die door het publiek op afstand gevolgd konden worden.
© Roel Gritter

HARDENBERG - Voor het eerst in
de geschiedenis van Hardenberg
zijn de coalitieonderhandelingen in
het openbaar gevoerd. Ook nieuw
was dat dit gebeurde onder leiding
van een informateur, de voormalige Groninger gedeputeerde Jaap
van Dijk. In theater de Voorveghter konden vrijdagmiddag belangstellenden meeluisteren en
meekijken met de onderhandelaars.
Dat waren vertegenwoordigers van
alle politieke partijen, op één na.
Liberaal Hardenberg was, zoals de
afgelopen jaren wel vaker is gebeurd, de grote afwezige. Raadslid
Petra Baarslag had een brief gestuurd naar de informateur waarin
ze schreef dat ze geen punten voor
de onderhandelingen wilde inbrengen en dat ze niet bij de besprekingen aanwezig wilde zijn. Een reden
hiervoor werd in de brief niet vermeld. De onderhandelingen worden vrijdag 26 maart voortgezet,
van 14.00 tot ongeveer 17.30 uur.

Buurt wil nieuwe weg achter Attractiepark
SLAGHAREN – De oproep van burgemeester Meulman aan het adres
van de raadsleden om vooral de boer op te gaan, is nog niet tot iedereen doorgedrongen. Kees Slingerland (GroenLinks) had vorige week
dinsdag tijdens de oriënterende raadsvergadering namelijk zo zijn
eigen ideeën over wanneer het druk is bij een camping, in plaats van
de situatie ter plekke in ogenschouw te nemen of te luisteren naar de
verhalen van buurtbewoners. De bewoners van Keiendorp hebben
last van het vele toeristische verkeer, maar volgens Slingerland moet
dat wel meevallen, omdat campinggasten gewoonlijk op maandag en
vrijdag komen en gaan.
De zaak waar het dinsdag in de raad
om draaide was de drukte op de
Knappersveldweg, tussen Lutten en
Slagharen. Het is de belangrijkste
ontsluitingsweg voor de buurtschap
Keiendorp, maar doordat het
Attractiepark Slagharen steeds
meer uitbreidt en daarbij gebruik
maakt van deze weg, is de Knappersveldweg een probleem geworden voor de buurt. Nu het park dan
ook plannen heeft om aan de zuidzijde van de weg een vakantiedorp
te bouwen, is voor de buurtbewoners de maat vol. Zij hebben zich
officieel tegen de wijziging van het
bestemmingsplan verklaard en zullen dat net zo lang volhouden, tot
de gemeente en het Attractiepark
iets aan de problemen gaan doen

of tot ze door de Raad van State
gedwongen worden hun verzet te
staken.
De Knappersveldweg is volgens de
buurt niet straks een probleem,
maar hij is dat nu al. De achteruitgang van het park wordt steeds vaker gebruikt door campinggasten,
en vrachtwagens rijden af en aan
om de restanten van de gesaneerde
vakantiehuisjes op het park op te
ruimen. “Als daar een vakantiepark
bijkomt wordt de overlast ondraaglijk”, vertelde buurtbewoner Wil
Jaegers, die namens Keiendorp de
bezwaren bij de gemeenteraad toelichtte. “De buurt is altijd coulant
geweest, wij zijn trots op het park
en begrijpen best hoe belangrijk het

Attractiepark is voor Slagharen en
de regio, maar het kan niet zo zijn
dat deze kleine buurtschap de dupe
wordt van deze nieuwe uitbreiding.
Het zou de directie van het park sieren”, vertelde Jaegers, “als ze deze
achterlijke infrastructuur in haar
uitbreidingsplannen betrekt.”
De buurt heeft wel ideeën hierover
en wil graag meepraten. “Als er een
nieuwe ontsluitingsweg voor
Keiendorp wordt aangelegd achter
het Attractiepark, en het eerste deel
van de Knappersveldweg wordt
overgedragen aan het park, dan
hebben alle partijen er baat bij”,
aldus Wil Jaegers.

Tijdelijke tuinkas

Dat er tot nu toe nog geen oplossing is gekomen ligt volgens
Jaegers aan beide partijen. De gemeente wacht op het park en het
park wacht op de gemeente. Nu is
het een publiek geheim dat het
Attractiepark al jaren geld op de
plank heeft liggen voor een betere
infrastructuur, maar omdat aanleg
en onderhoud van wegen een zaak
van de gemeente is, zet het park niet
de eerste stap, want wie het eerst
actie onderneemt zou wel eens het

HARDENBERG – De opleiding
vmbo-groen van het Vechtdal College en AOC De Groene Welle
krijgt de beschikking over een tuinkas aan de Meester Brasweg in
Loozen. De gemeente heeft vorige
week een bouwvergunning afgegeven voor een periode van 5 jaar. In
de tuinkas worden praktijklessen
gegeven. Over enkele jaren wordt
de kas verplaatst naar het nog aan
te leggen Vechtpark of naar zorgboerderij De Zwieseborg.

meeste moeten betalen. Na de bijdrage van Jaegers wilde de raad van
wethouder Jannes Janssen weten,
wat die met de klachten gaat doen.
Volgens Janssen wordt er nu even
pas op de plaats gemaakt met het
uitwerken van het bestemmingsplan. “We willen eerst de verkeerssituatie bespreken en daar een oplossing voor vinden, voordat we
verder gaan. En dat betekent dat we
binnenkort met alle betrokken partijen om de tafel gaan zitten”, beloofde de wethouder.

