Woensdag 21 april 2010

Kortweg
Prijs – In de raadzaal van het gemeentehuis in Hardenberg worden
vrijdag 23 april de winnaars bekendgemaakt van de Frits de
Zwerverprijzen 2010. Voor deze
tiende prijsuitreiking is als gastspreker uitgenodigd schrijver en
oud-politicus Jan Terlouw. Hij
houdt een toespraak houdt met de
titel Het hart van de taal. Juryvoorzitter Jan Slomp leest het juryrapport voor, waarna burgemeester
Bert Meulman de prijzen uitreikt
aan de winnaars. Het programma
wordt muzikaal opgeluisterd door
het koperensemble van muziekvereniging Jubal uit Dedemsvaart.
Vorig jaar kon de jury een keus
maken uit 14 inzendingen. Dit jaar
hebben 35 schrijvers tussen 14 en
18 jaar een essay ingestuurd.
Lezen – Tien scholieren van de
groepen 7 en 8 van Overijsselse
basisscholen strijden vandaag,
woensdag 21 april, om de titel Provinciale Voorleeskampioen 2010.
Dat gebeurt in het ZiNiN theater
in Nijverdal. Deelnemers zijn onder meer Elly Dollenkamp van
CNBS de Wegwijzer uit Schuinesloot en Quin Kievit van de CBS
de Wiekslag uit Bruchterveld. De
winnaar van de provinciale finale
krijgt naast een oorkonde en enkele
prijzen een uitnodiging voor de landelijke finale op 19 mei in Utrecht.

Gemeente dreigt provincie met juridische stappen

Provincie wil pas op de plaats
met robuuste verbindingszone
HARDENBERG – De provincie Overijssel lijkt niet meer van
plan te zijn geld uit te trekken om de robuuste verbindingszones
aan te leggen. Dat zijn stukken groen die natuurgebieden verbinden. De rijksoverheid wil deze zones graag, de provincie zou het
geld voorschieten en de gemeente Hardenberg wilde het voortouw nemen om de regie in eigen handen te houden. Maar kort
geleden hebben Gedeputeerde Staten aangegeven, dat ze niet meer
van plan te zijn het geld voor te schieten dat nodig is om grond
aan te kopen of boerenbedrijven te verplaatsen.
De lokale politieke partij OpKoers,
altijd al tegenstander van de robuuste verbindingszone, heeft in
een brief aan B&W gevraagd,
waarom de gemeente zich niet net
zo terughoudend heeft opgesteld als
het Rijk en de provincie. “Wat was
de reden dat voor de troepen uit
moest worden gelopen?”zo vraagt
fractievoorzitter Annie Kelder zich
af. De partij vraagt echter naar de

bekende weg, omdat over de aanleg van de zone en bijbehorende
zaken sinds 2008 vaak is vergaderd.
En sinds de raadsvergadering van
27 september 2009 ligt er zelfs een
officieel besluit van de gemeenteraad, waarin is vastgesteld waar de
robuuste verbindingszone moet komen te liggen. Al die maanden is
diverse keren aangegeven waarom
de gemeente zelf de regie wil voe-

ren en hoe het overleg met de provincie heeft plaatsgevonden, maar
OpKoers doet nu alsof haar neus
bloedt en wil opnieuw weten
waarom Hardenberg heeft gehandeld zoals ze heeft gehandeld.
“Het uitstel lijdt tot veel geestelijk
leed, tot spanningen in de gezinnen en kan tot verstrekkende financiële en sociale gevolgen leiden”,
beweert OpKoers. De partij vraagt
zich af of de gemeente de miljoenen niet even op tafel kan leggen,
nu de provincie pas op de plaats
maakt.
De gemeente Hardenberg heeft ondertussen de provincie de wacht
aangezegd. Samen met het waterschap Velt en Vecht is een pittige
reactie gestuurd aan de provincie,
waarin zelfs met juridische stappen

Twee nieuwe
tegels voor
Walk of Fame

Omleiding - Rijkswaterstaat voert
maandag 26 april en dinsdag 27
april van 20.00 tot 06.00 uur
asfalteringswerkzaamheden uit aan
de N34 bij Ommen. Op beide nachten is de N34 tussen de aansluiting
N48 en de Danteweg in Ommen
afgesloten voor doorgaand verkeer
in beide richtingen. Weggebruikers
moeten rekening houden met
omleidingen en een langere reistijd
van ongeveer tien minuten. Rijkswaterstaat sluit zowel de hoofdrijbaan als de parallelwegen af.

HARDENBERG - Schaatser Wouter Olde Heuvel was vrijdag 16 april
niet aanwezig bij de onthulling van
zijn tegel op de Walk of Fame in
Hardenberg. Hij kon niet naar Nederland komen vanwege de
IJslandse vulkaanas. Zijn broer
Remco was er wel, omdat hij een
tegel deelt met zijn broer. Ook de
waterpolospeelsters
Rianne
Guichelaar en Marieke van den
Ham moesten een tegel delen. Verder werd een oude tegel opnieuw
onthuld. Olga Commandeur mocht
haar tegel uit 2008 nu zelf aan de
wandelaars over de Vechtpromenade laten zien.

N36 – De verlengde N36, een 9 kilometer lange weg van de Witte
Paal om Ommen heen, wordt eind
juni/begin juli opengesteld voor het
verkeer. Dankzij vier viaducten en
een tunnel kan het verkeer vanuit
diverse
richtingen
straks
ongelijkvloers de N36 kruisen. Zo
neemt de verlengde N36 de functie
over van de N34, die wordt ingericht als erftoegangsweg.

Vier inschrijvers
op Vechtdallijnen

Monument – Op de rotonde
Europaweg – Bruchterweg wordt
donderdag 22 april, 65 jaar na de
bevrijding, het oorlogsmonument
onthuld dat de kunstenaar Kees
Verkade voor Hardenberg heeft gemaakt. Verlies, verdriet, verzet en
vrijheid zijn de thema’s die centraal
staan in het monument. Nadat het
nieuwe gemeentehuis klaar is krijgt
het monument een definitieve plek
in het nieuwe stadspark. Op de sokkel van dit monument is ruimte
gereserveerd voor de bronzen
plaquette, die eerder bevestigd was
aan de carillontoren bij het gemeentehuis.
Natuur - Natuurgids Wiebe Tolman
houdt donderdag 22 april van 20.00
tot ongeveer 22.00 uur een lezing
in natuurcentrum De Koppel. De
lezing wordt begeleid door dia’s
over natuurgebieden rond Hardenberg. Eerst neemt hij de bezoekers
mee naar het dorpje Rheeze, waarbij het ontstaan van de brinkdorpen
aan de orde komt. Na de pauze
brengt Tolman een programma over
de Engbertsdijksvenen
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wordt gedreigd. Ambtenaren van de
gemeente en de provincie hebben
steeds samen opgewerkt en gedeputeerde Piet Jansen heeft eind
2009 nog gezegd dat GS de provinciale staten zullen adviseren de
plannen van Hardenberg te steunen, ook financieel. Dat hij nu zijn
beloftes niet nakomt noemt de gemeente Hardenberg ‘onaanvaardbaar’. Bovendien zorgt het gedrag
van GS er niet voor, dat de mensen
de overheid betrouwbaar vinden,
schrijft de gemeente.
Daarnaast is het proces volgens
B&W van Hardenberg te ver gevorderd om nu nog van koers te veranderen. “Er zijn toezeggingen
gedaan en die moet je gestand doen,
wil je geloofwaardig blijven.” Provinciale Staten vergaderen 21 april
over de plannen.

Remco Olde Heuvel onthult de tegel voor hem en zijn broer Wouter op de Walk of Fame.

Gemeentebos vrijplaats voor honden
HARDENBERG – De gemeente
Hardenberg krijgt op internetflora
en ‘op straat’ nogal wat kritiek,
omdat de lokale overheid als enige
boseigenaar toestaat dat honden
mogen loslopen. “Eigenzinnig en
ondoordacht”, zijn nog de aardigste kwalificaties. Het draait om het
verzoek van IVN-voorman Wiebe
Tolman, om het Gemeentebos voor

een deel op slot te zetten voor loslopende honden.
In het verleden waren overal
verbodsbordjes te zien, maar die
zijn langzamerhand vergaan en
gesloopt. “Plaats de borden opnieuw aan de noordkant, maar wijs
het bos ten zuiden van de Bosweg
aan als hondenuitlaatbos. Het is
geen kwetsbaar gebied, er is vrij-
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wel geen wild en wandelaars komen er zelden. Doe zoals de andere
bosbezitters in deze gemeente. Met
name Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel hebben duidelijk
aangegeven dat honden niet mogen
loslopen”, schrijft Tolman.
De gemeente wil hem echter niet
tegemoet komen. Het huidige beleid kent alleen regels voor het aanlijnen van honden binnen de bebouwde kom. In het Gemeentebos

HARDENBERG - Vier vervoerders
hebben een offerte ingediend voor
de Vechtdallijnen, de treinverbindingen Zwolle-Emmen en
Almelo-Mariënberg. Arriva,
Syntus, Veolia en nieuwkomer
Pollarisrail horen binnenkort wie
vanaf december 2012 de noordelijke lijn en een jaar later de oostelijke lijn in beheer krijgt. De concessie wordt voor 15 jaar verleend.
De huidige vervoerders NS en
Connexxion hebben niet ingeschreven. In de aanbesteding zit onder
meer verwerkt dat op de lijn naar
Emmen nieuwe treinstellen worden
ingezet. Verder wordt gewerkt aan
het laten rijden van meer treinen
in de spits en het doortrekken van
de treindienst Almelo - Mariënberg
naar Hardenberg.
mogen de dieren vrij rondlopen, als
de hond zich maar voldoende in
iemands macht bevindt. Verandering van beleid staat niet op de gemeentelijke agenda. De enige uitzondering kan gemaakt worden
voor het bos rond een heideveldje
in het Gemeentebos. Als uit onderzoek blijkt dat dit gebied extra bescherming nodig heeft, zo antwoorden B&W op Tolmans brief, dan zal
de gemeente er over denken
verbodsborden te plaatsen.

