Woensdag 5 mei 2010

Kortweg
AED’s – Twee weken geleden zijn
de eerste AED’s in Sibculo geplaatst: de een bij het multifunctioneel centrum De Horst, de ander bij
de spartelvijver. De werkgroep
Hartveilig Sibculo heeft maandag
3 mei samen met burgemeester
Meulman de hartapparaten officieel in gebruik genomen. De werkgroep heeft dezelfde apparaten gekozen als de stichting Hartveilig
Hardenberg. Hierdoor kwam
Sibculo in aanmerking voor gemeentelijke subsidie en is het dorp
aangesloten op de sms-alarmering,
in combinatie met alarmering bij
de ambulancedienst Zwolle.

Kleppertoer langs berg en dal

Huifkar - Carinova houdt zaterdag
15 mei een huifkarrentocht voor
jonge mantelzorgers van 6 t/m 12
jaar (basisschool) uit de gemeenten
Hardenberg, Ommen, Dalfsen,
Raalte en Staphorst. De tocht start
bij manage Hoogenweg (bij
Hardenberg) en duurt van 11.00 tot
15.30 uur. De jonge mantelzorgers
rijden met de huifkar naar Duitsland, waar ze pannenkoeken gaan
eten. Deelnemers kunnen zich tot
11 mei telefonisch opgeven bij
Carinova (0900 – 8662). Deelname
aan het evenement is gratis.
Nieuwe spelers - Na Frank Schijff
van SC Heerenveen en Renco van
Eeken van Oranje Nassau Groningen hebben opnieuw twee spelers
getekend bij HHC. Volgens seizoen
komen de FC Emmen-spelers Tim
Siekman (19, verdediger) en
Wesley Wakker (20, aanvaller) naar
Hardenberg. Dit viertal neemt de
plaatsen in van Gerard Kocks,
Yasin Bayar, Michel Steggink,
Ruud Bruns en Stefan Buitenhuis.
Nieuwe baan - Jaap van Dijk, de
man die de politieke partijen in
Hardenberg de afgelopen weken
soepel naar een reageerakkoord
loodste, heeft een nieuwe baan. Met
ingang van 1 juni wordt hij waarnemend burgemeester van Zwartewaterland, als opvolger van Arco
Hofland, die met ingang van 1 juni
2010 is benoemd tot burgemeester
van Rijssen-Holten. Van Dijk was
in 2005 ook al eens waarnemer in
Zwartewaterland.
Oranje beeld - Was het een ludieke
Koninginnedagactie, of een statement van behoudende Hardenbergers? Feit is dat het nieuwe oorlogsmonument vrijdag oranje was
aangekleed. Weinigen weten dat
Kees Verkade twee versies heeft
laten zien aan degenen die een keus
moesten maken, een geklede en een
ontklede versie. De keus was unaniem: de waarheid moest letterlijk
naakt worden getoond.

De Kleppertoer maakt een tussenstop bij de windmolen in Uelsen.

HARDENBERG – Het is niet makkelijk om 12 keer een verschillende, interessante bustoer te bedenken door de omgeving van
Hardenberg. Toch is de Historische Vereniging Hardenberg daar
aardig in geslaagd. Vorige week was de start van de 12e Kleppertoer, door het Nederlands-Duitse grensgebied. Natuurlijk zaten er
onderdelen tussen die al eerder deel uitmaakten van een rondrit,
bijvoorbeeld van de jubileumtoer van 2003, toen ook een bezoek
werd gebracht aan Noordoost-Twente. Maar de grensstreek met
zijn stuwwallen is zo bijzonder, dat er wel vijf verschillende tochten gemaakt kunnen worden, die alle vijf de moeite waard zijn.
Dit seizoen gaat de tocht langs berg
en dal. Op Nederlands niveau, dat
wel. Dus langs de Kuiperberg van
71 meter hoog bij Ootmarsum,
maar ook langs het kanaal AlmeloNordhorn, dat is aangelegd in een
opening tussen de stuwwallen.
Daar wordt even een blik geworpen op het schuivenhuisje, wereld-

beroemd in heel Nederland door de
beschuitreclame van Bolletje.
Havezaten en heerlijkheden worden
onderweg niet gemeden, zodat het
Duitse Lage en het Nederlandse
Breklenkamp volop aan bod komen. Een streek met veel natuurschoon, maar ook met veel historie. En dat laatste kwam eigenlijk

een beetje teveel aan bod. De gidsen hadden zoveel gegevens en zoveel jaartallen op papier, dat de reizigers door de bomen het bos niet
meer zagen. Minstens de helft van
de genoemde jaartallen kan in de
prullenbak verdwijnen, zonder dat
het afbreuk doet aan het verhaal.
Tien gidsen zijn dit jaar actief om
het de bezoekers naar de zin te
maken. De Historische Vereniging
hoopt dat het record van verleden
jaar, zo’n zeventig tochten met ongeveer vierduizend passagiers, geëvenaard zal worden. “Dat hangt
natuurlijk af van het weer”, vertelde
gids Koop Drenth, die samen met
Broer de Vries de aftrap van de
Kleppertoer verzorgde, “maar we
hebben zelden een tocht in de re-

gen verreden, dus als dat zo blijft
zit het wel goed.”
De tocht eindigt na ongeveer drie
uur bij het startpunt, het Vechtdal
College in Hardenberg. De mooiste berg van de hele rit, volgens
tekstdichter en presentator Ivo de
wijs. Naar aanleiding van een optreden in Hardenberg maakte hij
een lofdicht op het plaatsje, met als
slot van elk couplet de woorden: Er
is geen berg zo mooi als Hardenberg. Of dat gedicht de werkelijkheid weergeeft of dat De Wijs het
na een nachtelijk drankfestijn gemaakt moet hebben kunnen de bezoekers van de Kleppertoer zelf ervaren. Aanmelden voor de toer kan
bij de Historiekamer in de Voorstraat in Hardenberg.

Hardenberg betaalt meestal op tijd

Fietsers blijven welkom in centrum

HARDENBERG – Het valt wel mee
met het late betalen door de gemeente Hardenberg, vinden B&W.

HARDENBERG – Er wordt de komende vijf jaar op bestuursniveau niet
meer gepraat over fietsen in het voetgangersgebied van Hardenberg-centrum, als het aan B&W van Hardenberg ligt. Een jaar geleden werd er
nog aan gedacht het fietsen langs theater De Voorveghter onaantrekkelijk
te maken en de nieuwe markt fietsvrij te houden. Nu heeft een bureau, dat
door de gemeente was gevraagd ‘met frisse ogen’ de zaak te bekijken,
geconcludeerd, dat het anders moet. Het fietspad langs De Voorveghter,
een logisch vervolg vanuit Marslanden, wordt fietsvriendelijk gemaakt.
En nergens worden fietsers geweerd, omdat die uit zichzelf wel een andere route kiezen als het echt te druk wordt, meent Bureau Ligtermoet.
Als straks de Prengerlaan wordt ingericht als fietsstraat (zoals de Gramsbergerweg), gaan fietsers als vanzelf de Markt, Voorstraat, Fortuinstraat
en Oosteinde mijden, is de verwachting.

Zij hadden een brief gekregen van
de CDA-fractie waarin werd gevraagd, wat er waar was van landelijke berichten dat Hardenberg tot
de slechtste betalers van ons land
behoort. Die berichten waren volgens het college gebaseerd op het
eerste kwartaal van 2009. Toen
werd zo’n 80 procent van alle facturen op tijd betaald. Dat betekent

binnen 14 of 30 dagen betalen, net
wat de crediteur op de nota heeft
aangegeven. Tijdens bijeenkomsten
met het regionale bedrijfsleven,
waarin is gesproken over maatregelen tegen de economische crisis,
heeft Hardenberg beloofd sneller te
betalen. Eind 2009 was het aantal
facturen dat op tijd was betaald gestegen tot 86 procent en het eerste
kwartaal van 2010 is dat 88,4 procent. Het gaat de goede kant op,
vinden B&W, maar het streefgetal
van 90 procent is nog niet bereikt.

Vragen over hoogspanning
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HARDENBERG - Het PvdA-raadslid Rein Jonkhans maakt zich zorgen over de nieuwe hoogspanningsmasten die in de gemeente
Hardenberg worden geplaatst. Hij
wil van B&W weten of het juist is
dat de bestaande masten worden
uitgebreid, waardoor in plaats van
380 kv in totaal 490 kv wordt ge-

transporteerd. Als dat juist is, neemt
dan de elektromagnetische straling
voor omwonenden toe, zo wil hij
weten. En als die toename er is, wat
betekent dat dan voor de mensen,
hun gezondheid en hun portemonnee (waardevermindering van het
huis), vraagt Jonkhans in een brief
aan het college.

Plannen voor hergebruik watertoren
LUTTEN – Eigenaar Rieks van de watertoren in Lutten wil het pand
verbouwen zodat het geschikt wordt voor multifunctioneel gebruik. Op
de begane grond komen een praktijk voor kinesiologie, zo is de bedoeling, en een kleine horecahoek. Volgens de toekomstplannen worden de
andere ruimtes op den duur geschikt gemaakt voor bewoning, vergaderzalen, kantoren, horeca en exposities. De gemeente Hardenberg is gevraagd of deze plannen volgens de bestaande wetten en regels uitgevoerd
kunnen worden. B&W hebben met waardering kennis genomen van de
plannen, zo reageert het college, en de gemeente wil in beginsel meewerken aan de uitvoering, maar vindt wel dat er nog veel zaken geregeld
moeten worden, bijvoorbeeld op het punt van parkeren en brandveiligheid.

