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Kortweg

Ouderwets ploegen in Brucht

Bedrijfstheater - Overijssel opent
in april het culturele zomerseizoen
met de bijzondere voorstelling
Eloge du Poil. Compagnie BAL uit
Frankrijk laat in dit stuk onder
meer een vrouw met een baard opdraven. De voorstelling wordt op
ongebruikelijke plekken gespeeld,
onder meer op 22 en 23 april in het
pand van Obo banden op het industrieterrein Broeklanden in Hardenberg. Doordat het gezelschap alle
spullen zelf meeneemt, inclusief
een tribune voor 200 personen, is
het mogelijk van de gebruikelijke
culturele locaties af te wijken. In
de voorstelling wordt een beetje
Frans gesproken, de vertaling
wordt simultaan geprojecteerd.
Asfalt - De Witte de Withstraat in
Hardenberg was tijdens het
paasweekend even open voor het
verkeer, maar 8 en 9 april wordt
deze weg in het centrum weer afgesloten voor het verkeer, omdat er
een nieuwe asfaltlaag wordt aangebracht. Daarna komt de belijning
aan bod en worden bomen, lichtmasten en borden geplaatst.
Praam – In Slagharen is maandag
29 maart begonnen met de bouw
van de nieuwe Praam aan de Dr.
Willemslaan. De start is op symbolische en feestelijke wijze gevierd.
Zo hebben directeur Gerrit Teunis
en wethouder Douwe Prinsse samen met betrokken partijen als de
Bibliotheek, Carinova, Peuterspeelzaal de Rollebol, ProKind
Kinderopvang, de Saxenburgh
Groep en Stichting De Stuw een
eerste symbolische paal geslagen.
Viaduct - Rijkswaterstaat legt een
nieuwe autoweg aan tussen Witte
Paal (kruising N34/N36) en de N48
(Ommerkanaal Oost). Als onderdeel hiervan wordt vanaf vrijdag 9
april het nieuwe viaduct ter hoogte
van het Zwarte Pad geopend voor
het verkeer. Een paar weken later,
uiterlijk vrijdag 7 mei, volgt de
opening van het nieuwe viaduct aan
de Schapendijk.
Nieuwbouw - Wethouder Jannes
Janssen geeft donderdag 8 april
rond 11.00 uur het officiële startsein voor de bouw van de meest
duurzame gemeentewerf van Nederland. Hij doet dat door het eerste spant te zetten op de bouwlocatie
aan de Kruiwiel op bedrijvenpark
Haardijk. De werf wordt het onderkomen voor de afdeling Beheer
Openbare Ruimte. Deze afdeling is
verantwoordelijk voor het beheer en
onderhoud van wegen, groen en
openbare eigendommen in de gemeente. De gemeentewerf wordt
eind 2010 opgeleverd.
Steenuilen - De werkgroep Steenuilen van het IVN heeft in de voormalige gemeenten Hardenberg en
Gramsbergen in de loop der jaren
ruim 150 nestkasten geplaatst voor
deze vogelsoort. Omdat de eerste
eilegging van de steenuilen eind
april plaatsvindt organiseert de
werkgroep vooraf twee bijeenkomsten in natuurcentrum De Koppel
in Hardenberg. Donderdag 8 april
worden vanaf 20.00 uur de regio’s
opnieuw ingedeel. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich dan nog aanmelden. Zij zullen zoveel mogelijk bij
de controles worden betrokken.
Woensdag 14 april, aanvang 20.00
uur, komt Henk van der Aa uit Hoge
Hexel in De Koppel een avond verzorgen over uilen in het algemeen
en steenuilen in het bijzonder.

redactie@sallander.nl

Raad stopt met
plaatsvervangers
HARDENBERG – Jeroen Spoor, in
de vorige raadsperiode plaatsvervangend raadslid van de OPV in
Hardenberg en overgestapt naar
Liberaal Hardenberg omdat hij
meende daar kans te maken op een
raadszetel, is helemaal buiten
beeld. Liberaal Hardenberg kreeg
maar één zetel en de meerderheid
van de nieuwe gemeenteraad wil
niet langer dat ‘éénpitters’ een
plaatsvervanger naar de oriënterende raadsvergadering kunnen
sturen. Hierdoor kan Spoor niet als
plaatsvervanger van Petra Baarslag
optreden, en dus is Liberaal
Hardenberg bij de helft van alle
vergaderingen niet vertegenwoordigd.

BRUCHT - Menvereniging Het Gareel uit Ommen heeft zaterdag een ploegwedstrijd gehouden op het land van
Gerrit Beniers aan de Kanaalweg-west in Brucht. Naast deelnemers van Het Gareel waren leden van de verenigingen Harp en de Sallandmenners en een enkele individuele deelnemer actief. De jury lette bij het jureren
onder meer op het in- en uitzetten van de ploeg, de aansluiting van de voren en of de voren wel recht waren.
© Roel Gritter

Over enkele dagen presentatie
nieuwe gemeenteregering
HARDENBERG - Aanstaande vrijdag worden de wethouders van de
gemeente Hardenberg gepresenteerd, zo is de bedoeling. ‘s Middags gaan de zes politieke partijen
die hebben meegepraat over het regeerakkoord de laatste ronde in.
Net als de afgelopen drie vrijdagen
komen ze bijeen in theater De
Voorveghter, om onder leiding van
voorzitter Jaap Dijkstra de politieke
toekomst van Hardenberg te bespreken. Nadat afgelopen vrijdag het
collegeprogramma definitief is
vastgesteld heeft het CDA, als
grootste partij, zich in het
paasweekeinde beraden over de formatie van een gemeenteregering.
Naar verwachting zullen het CDA,
de ChristenUnie en de PvdA opnieuw een coalitie vormen. Beoogde wethouders zijn Douwe

Prinsse (CDA), Jannes Janssen
(ChristenUnie) en René de Vent
(PvdA). De portefeuilleverdeling
kan nog wel verrassingen opleveren, omdat mogelijk rekening
wordt gehouden met het vertrek van
burgemeester Bert Meulman over
niet al te lange tijd.
Het VVD staat volgens fractievoorzitter Albert Schipper achter het
regeerakkoord en zal dat ook ondertekenen, maar de partij zal niet
aan het college kunnen deelnemen.
De liberale partij heeft zichzelf buiten het college geplaatst door een
eerdere opmerking van Schipper,
dat anderen zich misschien druk
maken over solidariteit, maar dat
dit begrip niet past bij een liberale
samenleving. GroenLinks is het
ook in grote lijnen eens met de in-

houd van het collegeprogramma,
maar op onderdelen staan er zoveel
zaken in waar de partij anders over
denkt dan CDA, PvdA, CU en
VVD, dat deze partij geen handtekening zet, vertelde het nieuwe GLraadslid Sonja Rasenberg. OpKoers
liet bij monde van Annie Kelder
weten dat die partij het akkoord ook
niet ondertekent, om dezelfde reden als die van GroenLinks. “Bovendien werd vrijdagmiddag duidelijk dat het CDA wel even zal
bepalen wie straks mag meepraten
over een coalitie. Door de stellingname van deze partij bedanken wij
voor de eer. Wij houden liever de
handen helemaal vrij om oppositie
te kunnen voeren.” Liberaal
Hardenberg wilde niet meepraten
en kan het akkoord dus ook niet
ondertekenen.

Geen roekenloze camperplaatsen
HARDENBERG – Hoe voorkom je dat plekken die voor campers zijn
bedoeld door anderen worden ingenomen? En hoeven bezitters van
campers niet te betalen voor een parkeerplaats bij het
Kruserbrinkpark in Hardenberg, en de buurtbewoners wel? Trouwens, hoe zorg je ervoor dat campereigenaars geen rommeltje maken
van het park? Vragen van de bewoners van de flats aan de Parkweg
in Hardenberg, die bang zijn dat hun buurtparkje zal verloederen.
Terwijl de gemeente, het waterschap en woningstichting Beter Wonen nu juist flink wat geld uittrekken om het park op te knappen. Het
onderwerp gaf vorige week dinsdag heel wat stof tot praten tijdens de
raadsvergadering.
Wie alleen zijn informatie haalt uit
het live-verslag van de raadsvergadering, mist nogal wat. Die
ziet niet de emotie van de bewoners
van de Parkweg tijdens hun
inspreekbeurt of nadat het raadsbesluit is genomen. Krijgen we zigeuners op de camperplaats? Als er een
toiletgebouw komt, wordt hij dan
volgeklad met graffiti? Of als er
geen toiletgebouw komt, kiepert
men dan het chemisch toilet leeg
in de sloten rond het park?
Niet alleen de buurtbewoners had-

den problemen met de aanleg van
de camperplaats, ook enkele politieke partijen zagen de komst van
de kampeerwagens niet zitten.
Campers zorgen voor lawaai
(VVD), de roekenkolonie is te lastig voor de eigenaars van de
campers (GroenLinks, OpKoers) en
het park wordt te klein voor de
buurtbewoners (CU). Voor Klaas
Mulder van de ChristenUnie voldoende reden om samen met
GroenLinks een amendement in te
dienen: het parkplan is prima, maar

haal het onderdeel camperplaatsen
eruit. Miny Lohuis (CDA) was
daarentegen een warm voorstander
van het plan, hoewel ze helemaal
niet van campers hield. “We willen het seizoen verbreden, het toerisme promoten en dan is zo’n
plekje voor 5 campers dicht bij het
centrum een goed idee.” Wethouder Janssen was het uiteraard met
Lohuis eens. “We kunnen met deze
eerste camperplaatsen ervaring opdoen. Het kost maar een klein stukje
park en voor de buurt komt er straks
een groot uitloopgebied bij, namelijk het Vechtpark. Het college ontraadt dan ook het amendement”,
reageerde Janssen. Tijdens de
hierop volgende stemming werd het
amendement met 16 (CDA en
PvdA) tegen 14 stemmen verworpen. Vervolgens werd het voorstel
aangenomen met alleen de stemmen van de VVD’ers tegen.
De andere partijen die tegen de
komst van de campers waren maak-

Het CDA, de PvdA en de VVD
waren tegen verlenging van de bestaande constructie. Dat was ingegeven door de ervaringen van de
afgelopen jaren, zeiden CDA en
PvdA, om daar snel aan toe te voegen dat het ook wel om principiële
redenen was. De andere partijen –
ChristenUnie, GroenLinks en
OpKoers – waren voor, hoewel
Mettina Grimmerink van de CU
zich nog wel liet ontvallen dat die
vervangers zich wel bescheiden
zouden moeten opstellen. Liberaal
Hardenberg wil niet aanwezig zijn
bij de collegeonderhandelingen en
kon dus niet laten horen, waarom
de situatie van de afgelopen periode
gehandhaafd moest blijven.

Kloosters en kerken
TWENTE - De kerken lopen leeg,
maar de kapellen vol. Dat is het
beeld dat geschetst wordt door
Twente, toen en nu van uitgeverij
Waanders. Vorige week is boekje
nummer 7 in deze serie gepresenteerd, met als titel In kerk en klooster. Daarin is een hoofdstuk opgenomen over de Mariakapel in
Borne, een ruim 50 jaar oude kapel met een bijzonderheid aan het
begin van het toegangspad: de pilaren die daar staan zijn restanten
van het verdwenen klooster van
Sibculo. Andere hoofdstukken gaan
onder meer over het Stift in
Weerselo, de Schildkerk in Rijssen,
de synagoge van Enschede, de
Plechelmusbasiliek in Oldenzaal en
de meer dan levensgrote standbeelden van de priesters Alphons Ariëns
en Herman Schaepman.
ten daarna weer de traditionele fout
door vóór het voorstel te stemmen,
maar met de aantekening dat ze tegen de komst van de campers waren. Juridisch zinloos, en ook voor
de verslaglegging nutteloos, omdat
ze hun bezwaren al tijdens de stemming over het amendement kenbaar
hadden gemaakt. Burgemeester
Meulman liet ze maar in de waan
en constateerde dat het voorstel
over de herinrichting van het
Kruserbrinkpark met 27 tegen 3
stemmen was aangenomen.

Dijk neemt Cowetra over
BRUCHT - Varkenshandel Dijk in
Brucht is sinds vorige week eigenaar van varkenshandel Cowetra in
Burgum en Buinerveen. Dat bedrijf
was vooral actief in de drie noordelijke provincies. Wegens het gebrek aan opvolging hebben de twee
eigenaren van Cowetra gezocht
naar een partij die de activiteiten
van hun bedrijf kon overnemen.
Voor varkenshandel Dijk betekent
het dat de omzet met 20 tot 25 procent zal toenemen.

