Woensdag 19 mei 2010

Kortweg

Donderdag 13 mei, 07.30 uur, dauwtrappen bij De Zwieseborg

Rommelmarkt – In een tent naast
de Sionskerk in Mariënberg wordt
zaterdag 22 mei de 30e editie gehouden van de jaarlijkse rommelmarkt. De activiteitencommissie
van de kerk heeft er daarnaast voor
gezorgd, dat de inwendige mens
onder meer versterkt kan worden
met knieperties. Verder staat er een
tafel met professionele verf. Kooplui kunnen zich aanmelden bij
Gerrit Wind (tel. 0523-251443).
Kopers zijn welkom van 9.00 tot
12.30 uur aan de Oudeweg 22.
Onderzoek - Het duurt raadslid
Klaas Mulder van de ChristenUnie
te lang. Hij wil weten waarom er
steeds meer verkeersslachtoffers in
de gemeente Hardenberg zijn. In
september 2009 is de ChristenUnie
toegezegd dat er een onderzoek zou
komen naar de oorzaak, maar tot
nu toe is niets van het onderzoek
vernomen. Hij heeft daarom een
brief aan B&W geschreven waarin
onder meer gevraagd wordt, wanneer de uitkomsten gepresenteerd
worden. Verder wil hij weten of er
al conclusies zijn te trekken uit het
onderzoek, zodat maatregelen genomen kunnen worden om het aantal slachtoffers te verminderen.
Concert - In de Kandelaarkerk in
Heemse wordt zaterdag 29 mei een
concert gegeven door organist
Harm Hoeve, pianist Johan Bredewout, het trompettistenduo Arjan &
Edith Post en het Duo Friends
(viool en panfluit). Het repertoire
bestaat uit geestelijke, klassieke en
populaire werken. Het concert begint om 19.30 uur. De deuren van
de kerk gaan om 19.00 uur open.
Bij de uitgang is er een collecte
voor de Stichting Ontmoeting.
Skeelers
Schaatsen
skeelervereniging Hou Streek houdt
zaterdag 29 mei de 12e editie van
de Sallandse Grenstocht. Dat is een
grensoverschrijdende recreatieve
skeelertocht voor alle leeftijdscategorieën. De tocht voert de deelnemers door het grensgebied tussen Gramsbergen, Hardenberg en
de Duitse dorpen Laar en Wielen.
Recreatiepark ’t Hooge Holt, Boslaan 1 in Gramsbergen, is de starten finishlocatie. Van 8.30 tot 13.00
uur kan er worden ingeschreven.
De start van de grote groep is om
09.30 uur. Meer info is te vinden
op www.houstreek.nl.
Uitbreiding – De minicamping van
de familie Bakhuis aan de
Vleggedijk in Sibculo mag worden
uitgebreid van 15 naar 25 plaatsen.
Ook mag een schuur van de
Allemanshoeve verbouwd worden
om er vier boerderijkamers van te
maken en de sanitairvoorziening
van de minicamping.
Lening – De stichting Sportpark
Moscou in Bergentheim wil
150.000 euro lenen om de kantine
van vv Bergentheim en de aangrenzende kleedkamers te renoveren.
Nadat eerst de stichting Waarborgfonds Sport garant stond voor de
ene helft van het bedrag heeft de
gemeente Hardenberg vorige week
besloten garant te staan voor de
andere helft.
Quiz – Eindelijk leert Hardenberg
ook het fenomeen Pub-quiz kennen.
Vanaf zondag 23 mei 20.00 uur
maandelijks in The Old Inn. Er zijn
10 rondes van 10 vragen over o.m.
actualiteit, sport, wetenschap, topografie en muziek. De quiz duurt
ongeveer 2,5 uur.

redactie@sallander.nl

HARDENBERG - ’s Morgens om drie uur opstaan om met blote voeten
door het bedauwde gras te dansen is er tegenwoordige niet meer bij, maar
lopen, zwemmen of fietsen in de vroege ochtend van Hemelvaartsdag
gebeurt nog volop. In het oosten en zuiden van ons land wordt het dauwtrappen nog hartstochtelijk beoefend. Het staat dan ook niet voor niets op
nummer 27 in de top honderd van belangrijkste Nederlandse tradities
van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur.

Voor dag en dauw opstaan gebeurt trouwens niet overal. Het IVN ging
donderdag 13 mei om 06.00 uur van start met een wandeling door het
gemeentebos. Tegelijkertijd opende het Heuveltjesbosbad in Balkbrug de
toegangspoort voor het dauwzwemmen. Bij zorgboerderij De Zwieseborg
in Loozen (zie foto) mochten de deelnemers nog een klein beetje uitslapen, want daar daar begonnen 37 fietsers pas om 07.30 uur aan een tocht
van 15 kilometer door Den Velde en Holtheme.

Arriva gaat rijden
op Vechtdallijnen

Verkoopgarantie voor nieuwbouw

HARDENBERG – Op de spoorlijn Zwolle-Emmen rijden vanaf december 2012 gloednieuwe treinen van de Zwitserse fabrikant Stadler,
gespoten in Arriva-kleuren. Deze van oorsprong Britse vervoerder,
sinds vorige maand eigendom van Deutsche Bahn, mag minstens 15
jaar de lijn exploiteren. Een jaar later rijdt Arriva ook op de lijn
Almelo-Mariënberg. Dit is de uitkomst van de Europese aanbestedingsprocedure die de provincies Overijssel en Drenthe en de Regio Twente
hebben uitgevoerd voor de zogenoemde Vechtdallijnen. Arriva heeft
in de aanbesteding de concurrenten Syntus, Veolia en Pollarisrail achter zich gelaten.
Behalve dat Arriva met nieuwe,
snellere treinen gaat rijden worden
ook extra ritten gemaakt, vooral tijdens de ochtend- en middagspits.
Doordat met snellere treinen wordt
gereden is het mogelijk, dat de sneltrein van Zwolle naar Emmen vv
ook stopt in Mariënberg. Door die
extra stop is er een betere overstapmogelijkheid voor de reizigers van
Twente naar Drenthe. Overigens is
het doortrekken van de lijn AlmeloMariënberg naar Hardenberg nog
niet van de baan, maar volgens een
woordvoersters van de provincie
Overijssel moeten de mogelijkheden en voorwaarden met de nieuwe
vervoerder worden besproken.
Conducteurs zijn straks niet meer
aanwezig op de Vechtdallijnen. Zij
worden vervangen door stewards.
Een steward heeft een balie tot zijn
beschikking en kan reizigers van
dienst zijn door te letten op de sociale veiligheid en door reisinformatie te geven, maar hij of zij
gaat ook kaarten controleren. Op
de lijn Almelo -Mariënberg zijn nu
al geen conducteurs aanwezig.
Daar zullen stewards flexibel wor-

den ingezet. Voor de reizigers op
de Twentelijn wordt het reizen nog
prettiger, want de treinen worden
gemoderniseerd en onder meer
voorzien van 1e klas zitplaatsen.
Arriva heeft ook de regionale treinconcessie van Groningen en Friesland in handen en de treindienst
Dordrecht – Gorinchem.
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HARDENBERG - Kopers van
een nieuwbouwwoning in de gemeente Hardenberg kunnen
vanaf 1 juli een garantie krijgen,
dat hun huidige woning wordt
verkocht. Dat is het uitgangspunt
van de verkoopgarantieregeling
van de gemeente, woningstichting
De Veste en de Rabobank.
Het doel van de maatregel is het
stimuleren van de nieuwbouw van
woningen in de gemeente Hardenberg, om de doorstroming op de
woningmarkt te bevorderen en de
werkgelegenheid te verbeteren.
Voor de regeling komen uitsluitend
bestaande woningen in de gemeente
Hardenberg tot een waarde van
300.000 euro in aanmerking. De
waarde van de woning wordt vastgesteld door twee taxateurs; één
benoemd door De Veste en één door
de eigenaar van de woning. De
Veste schakelt vervolgens een makelaar in om de woning te verko-

pen. De eigenaar bepaalt of hij wil
verkopen en tegen welke prijs.
Wanneer de woning acht weken
voor oplevering van de nieuwbouwwoning nog niet is verkocht, kan
de eigenaar de Veste vragen om de
woning te kopen voor tachtig procent van de getaxeerde waarde. De
woningstichting probeert vervolgens een jaar om de woning te verkopen. De eigenaar krijgt dan
maximaal honderd procent van de
getaxeerde waarde. Na een jaar mag
de woningstichting de woning toevoegen aan het huurbestand. De
eigenaar moet dan genoegen nemen
met 80 procent van de getaxeerde
waarde.
Voor de verkoopgarantieregeling is
een garantiefonds nodig van
450.000 euro. De drie partijen storten ieder een bedrag van 150.000
euro in het fonds. De gemeenteraad
beslist op 15 juni over het voorstel
van het college.

Groenzone Hardenberg geval apart

Pand Reinders blijft

HARDENBERG - Gedeputeerde Staten van Overijssel passen hun plannen aan voor het Overijssels deel van de Ecologische Hoofdstructuur, het
netwerk van grote natuurgebieden in Nederland. In eerste instantie hadden GS gezegd voorlopig geen geld uit te geven aan de robuuste
verbindingszone in Hardenberg, de natuurstrook ten zuiden van bedrijventerrein Broeklanden die de grotere gebieden met elkaar moet verbinden.
Eerst moest het Rijk met geld over de brug komen, vonden GS, hoewel ze
Hardenberg hadden beloofd het geld voor te schieten. Op verzoek van de
commissie Ruimte van Provinciale Staten is het voorstel aangepast. De
alinea over Hardenberg is nu uit het voorstel gehaald. Tegelijkertijd heeft
woensdag 12 mei tijdens de vergadering van Provinciale Staten het CDA
samen met onder meer PvdA en ChristenUnie een motie ingediend, waarin
GS wordt gevraagd 11 miljoen euro te reserveren voor de robuuste
verbindingszone in Hardenberg. Daar zijn afspraken gemaakt en verwachtingen gewekt, zodat het werk daar moet doorgaan, was de achterliggende gedachte.

GRAMSBERGEN – Het plan van
de firma Reinders in Gramsbergen
om de woningen Oudestraat 20 en
Stationsstraat 11 af te breken en te
vervangen door acht appartementen gaat niet door. De gemeente
steunt het plan niet, omdat er in het
dorp weinig behoefte is aan appartementen en er al afspraken zijn gemaakt om het nieuwe multifunctionele centrum te combineren met
een supermarkt en appartementen.
Reinders wilde met het plan verpaupering van de panden voorkomen, nu zich geen acceptabele
huurders hebben gemeld.

