Woensdag 16 juni 2010

Kortweg

Eerste wedstrijd op Gramsberger skeelerbaan

Masten – De elektriciteitsmasten
tussen Zwolle en Emmen worden
uitgebreid met twee armen. Maar
er ontstaat geen extra straling en
dus is er geen extra gevaar voor
omwonenden of worden woningen
minder waard. Dat antwoorden
B&W van Hardenberg op vragen
van PvdA-raadslid Rein Jonkhans.
In de gemeente Hardenberg worden
44 masten uitgebreid.
Woningen – In Mariënberg is de
bouwgrond op. De raad heeft vorig
jaar geld gegeven om nieuwe bouwplannen te maken. B&W zijn nu zo
ver, dat een stuk grond van 1,5 hectare gebruiksklaar wordt gemaakt
voor 30 woningen. Daarmee moet
Mariënberg 10 jaar vooruit kunnen,
is de verwachting.
Muur – Over de N377 van Slagharen naar de Lichtmis rijdt zoveel
verkeer, dat het nieuwe Vechtdal
College in Dedemsvaart teveel last
krijgt van geluidhinder. Er wordt
gedacht aan het plaatsen van een
muur van minstens 4,5 meter hoog
en 143 meter lang. Met de kosten
was geen rekening gehouden, maar
volgens B&W wordt het bedrag
betaald door eigenaar woningstichting De Veste, het Vechtdal
College en de gemeente. De problemen kunnen misschien ook worden opgelost door dove muren.
Insect –In de boswachterij Hardenberg is de letterzetter overactief,
zegt eigenaar Staatsbosbeheer. Het
insect heeft al heel wat bomen aangetast. Om een verdere uitbraak te
voorkomen zal Staatsbosbeheer de
aangetaste bomen kappen. De
letterzetter gaat voornamelijk minder vitale bomen te lijf, maar er zijn
nu zoveel kevertjes dat ook gezonde
bomen gevaar lopen.
Concert - Muziekvereniging Crescendo houdt zaterdag 28 augustus
in de sporthal in Gramsbergen voor
de 11e keer een megaconcert. Onder leiding van dirigent Joan
Reinders worden van 17.30 tot
19.30 zeven stukken ingestudeerd.
Na een korte pauze volgt vanaf
20.00 uur het concert. Deelname
aan het concert is gratis.
Muzikanten die minimaal in het
bezit zijn van het A-diploma mogen meedoen, waarbij het niet uitmaakt of ze wel of geen lid zijn van
een vereniging. Opgave via
www.megaconcert.nl
Megastallen – De PvdA en
GroenLinks in Hardenberg houden
woensdag 16 juni en café Den
Herdenbergher een informatieve
discussieavond over megastallen.
Binnenkort komt dit onderwerp op
de raadsagenda, zodat de raadsleden de mening van de burgers willen horen. Inleiders zijn de heer
Meulenkamp van Alterra, waarna
LTO afdeling Hardenberg en
VROM? uit Vroomshoop een reactie geven. Daarna is er ruimte voor
discussie onder leiding van voormalig wethouder Liese. Aanvang
19.45 uur.
Kunst - Brigadegeneraal Van Uhm
van de Luchtmobiele Brigade en
kunstenaar Niek Verschoor onthullen vrijdag 18 juni rond 19.30 uur
op spectaculaire wijze een nieuw
kunstwerk in de Loozensche Linie
bij zorgboerderij De Zwieseborg in
Loozen. De onthulling wordt om
ongeveer 20.15 uur gevolgd door
een bijdrage van theatergroep Tuig.

redactie@sallander.nl

GRAMSBERGEN – De nieuwe schaats- en skeelerbaan in Gramsbergen
is ontdekt door de KNSB. Woensdag 9 juni werd voor het eerst een officiële skeelerwedstrijd gehouden, die meetelt voor de landelijke baancompetitie. IJsvereniging Ons Genoegen had aan de organisatie niet heel
veel werk gehad. Stroom, geluid en wat andere randactiviteiten, de rest
werd geleverd door de KNSB.
Nog niet alles liep vlekkeloos (het geluid van de microfoon van de presentator viel regelmatig weg, pas na enig aandringen was er muziek te
horen tijdens de ‘dooie momenten’ en bovenal: er was weinig ruchtbaar-

Scholen worden frisser
HARDENBERG – Over enkele
weken worden de leerlingen van
diverse basisscholen in de gemeente
Hardenberg vervangen door bouwvakkers. De gemeente Hardenberg
heeft namelijk geld gekregen van
het Rijk om werkgelegenheidsprojecten uit te voeren. De werkverschaffing houdt in dat de gemeente de buitenkant van scholen
onder handen neemt (kozijnen en
daken) en de schoolbesturen de binnenkant (ventilatiesystemen). Behalve het Rijk betalen ook de gemeente en de schoolbesturen mee
aan deze grote opknapbeurt van 1,5
miljoen euro.
Als Hardenberg de subsidie niet wil
verliezen moet het werk in 2010
uitgevoerd worden. Maar omdat de
bouwwerkzaamheden niet onder
schooltijd uitgevoerd kunnen worden, wordt er in de zomervakantie

gewerkt. Met name de kozijnvervangingen en de installatie van
ventilatiesystemen zijn ingrijpende
maatregelen, die in de zomer uitgevoerd moeten worden.
Doordat snel gehandeld moest worden hebben B&W alvast een aannemer en installatiebedrijf opdracht
gegeven met de voorbereidingen te
beginnen, hoewel de gemeenteraad
officieel nog toestemming moet
geven voor het project. B&W hopen dat de raad begrip toont voor
de situatie. “De maatregelen leveren een fikse bijdrage aan duurzaamheid, energiebesparing, het
verbeteren van het binnenklimaat
en het creëren van werkgelegenheid. De leer- en werkomgeving
van scholieren en docenten zal
sterk verbeteren,” zo verkoopt het
college het project. Na zo’n conclusie kan de raad alleen nog maar
juichend haar goedkeuring geven.

heid gegeven aan de wedstrijd), maar dat zijn zaken die zonder veel inspanning een volgende keer verbeterd kunnen zijn. Wat belangrijker was:
over de baan waren de rijders zeer tevreden. De Gramsbergenaren hadden ervoor gezorgd dat na de overvloedige regenval van dinsdag de baan
goed te berijden was. Toppers als Nederlands kampioen Sjoerd Huisman
hielden zich niet in, zodat de toeschouwers een mooie wedstrijd zagen.
De regionale rijders Gary Hekman uit Gramsbergen, Rob Wessels uit
Hardenberg en Erik Bouwhuis uit Mariënberg speelden geen rol van betekenis in de strijd om de ereplaatsen, maar zorgden wel voor veel fans
langs de kant.
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- uit de regio Emmen – De gemeente Emmen
komt met een reddingsplan voor het
Noorder Dierenpark. De dierentuin
gaat over een paar jaar verhuizen
naar de rand van het stadscentrum,
maar kan tot die tijd het huishoudboekje niet sluitend krijgen. Het
park heeft een paar miljoen nodig
om te kunnen overleven.
Bad Bentheim – Brandweerlieden
uit de Duitse stad Bentheim hebben begin deze maand op verzoek
van de vorst van Bentheim het 12
meter diepe kruitmagazijn van het
plaatselijke kasteel schoongemaakt.
Al het geld dat de afgelopen 20 jaar
door toeristen in het magazijn is
geworpen om een wens in vervulling te laten gaan, is samen met een
hoop vuil en stof naar boven gehaald. Twee brandweerlieden hebben onder in de put het materiaal
in emmers geschept, waarna hun
kameraden boven de emmers in

Aanleg rotonde Parkweg

Ook Hardenberg
verschiet een
beetje van kleur
HARDENBERG – De PVV heeft
in de gemeente Hardenberg de
meeste aanhangers in Kloosterhaar.
Hoewel er in het dorp geen moskee
of Marokkaan is te bekennen,
stemde vorige week woensdag tijdens de Kamerverkiezingen ruim
20% op de partij van Geert Wilders.
Uit het overzicht van de 36 stembureaus blijkt dat de trouwste
CDA’ers in zitten Ane, de PvdA

trekt veel kiezers in Gramsbergen,
Bergentheim is het bolwerk van de
ChristenUnie en Balkbrug wordt zo
langzamerhand een echt VVDdorp. De kleinste partij in de gemeente Hardenberg is Heel Nederland met twee stemmen. Het blijkt
dat de complete aanhang van deze
partij in Lutten zit. Vertaald naar
de 31 Hardenberger raadszetels
krijgt het CDA 9, PvdA 5, VVD 5,
ChristenUnie 4, PVV 4, SP 2,
GroenLinks 1 en D66 1. In werkelijkheid is dit niet mogelijk, omdat SP, D66 en PVV niet in de raad
zitten en OpKoers en Liberaal
Hardenberg wel.

HARDENBERG – De gemeente
Hardenberg begint na de zomervakantie met de aanleg van een rotonde in de Parkweg in Hardenberg.
Die rotonde verzorgt de aansluiting
van de nieuwe centrumroute
(Europaweg, Witte de Withstraat,
Gramsbergerweg) op de Parkweg.
Om de rotonde te kunnen aanleggen worden onder meer de leidingen voor gas, water, telefoon en
elektriciteit verlegd en er wordt een
nieuw riool aangelegd onder de
Parkweg. Tijdens deze werkzaamheden wordt het vrachtverkeer
omgeleid. Het overige verkeer

kruiwagens leegden. In totaal werden zeven kruiwagens gevuld,
waarvan drie met alleen maar geld.
De marken, euro’s, dollars, guldens
en peso’s worden door het vorstenpaar aan een goed doel geschonken.
Enschede – Overijssel en Enschede
kopen samen voor 29,8 miljoen
euro het terrein van Luchthaven
Twente. De ministers Eurlings en
De Jager hebben de papieren vrijdag ondertekend. In het gebied van
482 hectare komen naar alle waarschijnlijkheid een luchthaven, woningen, bedrijven, natuur en landschap en amusementsactiviteiten.
Emmen – De gemeenteraad van
Emmen steunt het plan van een
projectontwikkelaar om de
MediaMarkt naar Emmen te halen.
Op het Noorderplein komt een
nieuwe winkel met daaronder een
parkeergarage voor 400 auto’s. De
Nijenbrinksflat, die in de weg staat,
gaat tegen de vlakte.
wordt in één rijrichting vanaf de
Kellerlaan naar het centrum geleid.
Volgens de planning zijn de werkzaamheden medio november 2010
afgerond.

Start bouw gemeentehuis
HARDENBERG – Gedeputeerde
Theo Rietkerk geeft woensdag 16
juni rond 14.30 uur het officiële
startsein voor de bouw van het
nieuwe gemeentehuis in Hardenberg. Hij doet dat samen met het
college van B&W vanuit de zes
meter diepe parkeergarage. Het is
de bedoeling dat het nieuwe gemeentehuis over twee jaar de deuren voor het publiek opent.

