Woensdag 18 augustus 2010

Kortweg
Baggeren - De gemeente Hardenberg wil meeliften met waterschap
Velt en Vecht. Het waterschap gaat
eind dit jaar het Oelenveer vanaf
de N34 tot aan de Vecht baggeren.
Dit biedt de gemeente de kans om
de vijver langs de Europaweg mee
te laten baggeren. Voordat in 2011
het Vechtpark wordt aangelegd waar het Oelenveer doorheen
stroomt – moet het werk klaar zijn.
Het baggeren van de vijver kost de
gemeente zo’n 10.000 euro.

Lego boeiend voor jong en oud

Dwangsom - Een bewoner van de
Hofweg in Hardenberg heeft het nu
zo bont gemaakt met het reparen
van auto’s op de openbare weg, dat
de gemeente een dwangsom heeft
opgelegd. Omwonenden hebben al
enkele keren geklaagd en evenzoveel keer heeft de openluchtmonteur beterschap beloofd, maar
hij ging telkens opnieuw in de fout.
In een telefonische reactie gaf de
man aan dat hij nu echt stopt met
schuren en plamuren, maar de gemeente heeft voor de zekerheid toch
maar een dwangsom opgelegd van
400 euro per overtreding.
Babs – Hardenberg krijgt een paar
nieuwe babsen. Dat zijn buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand. Omdat mevrouw Kampman-Veldsink ontslag heeft
genomen en enkele andere babsen
om taakvermindering hebben gevraagd, moest het aantal mensen
dat een huwelijk mag voltrekken
worden uitgebreid. De nieuwelingen zijn het PvdA-raadslid Ria
Juurlink-Nijhuis en Cora JacquetWoldman uit Gramsbergen, o.m.
betrokken bij podium De Bezantijn.
De beide dames worden benoemd
voor een periode van 10 jaar.
Radewijkerbeek – Waterschap
Velt en Vecht mag van de gemeente
de monding van de Oude Radewijkerbeek onder handen nemen.
Deze beek mondt uit in de Vecht,
achter de woonbuurt De
Kruserbrink. Het beek moet straks
deel uitmaken van het Vechtpark.
De loop en de monding worden
verlegd in verband met de aanleg
van een wandelpad langs de oever
en de dijk wordt verzwaard. Daarnaast wordt 1300 meter natuurvriendelijke oever aangelegd en
ruimte om water op te vangen.
Parkweg – Woningstichting Beter
Wonen begint binnenkort met de
sloop van twaalf woningen aan de
Parkweg. De woningen moet verdwijnen omdat er een nieuwe rotonde wordt aangelegd. Wat de gemeente betreft hoefden niet alles
woningen te verdwijnen, maar Beter Wonen wil ruimte hebben om
eenzelfde soort appartementencomplex te bouwen als het
tegenoverliggende Bisschopshof.
Als het nieuwe complex klaar is
vormen de twee gebouwen samen
een soort toegangspoort tot het centrum van Hardenberg.
Tunnel – Het duurt nog wel even
voor de Hardenberger wijk De
Marslanden een ontsluiting krijgt
aan de oostkant (N34/Kellerlaan).
De tunnel in de Eugenboersdijk zou
aanvankelijk in 2011 worden aangelegd, maar het gaat niet meer zo
snel met het bouwen van woningen
in de woonwijk. Vóór 2012 gebeurt
er waarschijnlijk niets, heeft de gemeente aan de provincie laten weten. Die wil van de N34 tussen de
Witte Paal en de Drentse grens een
100 km-weg maken.

redactie@sallander.nl

Niemand is te oud voor Lego, zeker niet voor grote ingewikkelde constructies zoals deze hijskraan.
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HARDENBERG – De plaatsen Goes, Zwolle en Hardenberg hebben in
ieder geval gemeen, dat er een Legobeurs wordt gehouden die is georganiseerd door de vereniging De Bouwsteen. Vijftien jaar geleden is deze
club van bouwers en verzamelaars in de omgeving van Arnhem opgericht
door zo’n 8 personen. Nu telt de vereniging meer dan 800 leden. De
meesten komen uit Nederland, maar er is ook een groot deel dat afkomstig is uit Duitsland. Dat was afgelopen weekeinde te zien en te horen in
de Evenementenhal in Hardenberg. Veel Duitse verkopers en Duitse klanten tussen de vele honderden bezoekers. Ook opvallend veel volwassenen
tussen het kleinere grut, want Lego is geen kinderspeelgoed. Het is

ontwikkelmateriaal, stressverdrijver, het zijn sociale bouwstenen, eigenlijk van alles maar niet ‘gewoon’ kinderspeelgoed. Dat was ook wel te
zien aan de prijzen, want voor de hele verzameling kleine poppetjes van
een speciaal project als Star Wars betaal je al gauw een maandsalaris.
Voor de oudere bezoekers was het zoeken naar een speciaal blokje of een
bijzonder poppetje erg belangrijk, voor de jongere bezoekers was zelf bouwen het leukste. Zij konden meedoen aan een bouwwedstrijd om de titel
Bouwmeester 2010. De beste bouwers maakten kans op deelname aan de
finale op 23 oktober tijdens de beurs Legoworld in Zwolle, volgens de
organisatie ‘het grootse Lego-evenement van de wereld’.

Stationsstraat is het
volgende project

B&W: Moscou wordt
geen woonwijk

HARDENBERG – Het centrum
van Hardenberg is voorlopig nog
niet van werkzaamheden aan de
wegen af. Niet alleen moeten straks
veel wegen worden opgeknapt omdat ze nogal hebben geleden onder
de vele bouwwerkzaamheden, enkele wegen worden ook onder handen genomen omdat de functie verandert. De Stationsstraat-noord
(langs het oude kerkhof) wordt
autoluw gemaakt, zodat fietsers uiteindelijk een comfortabele route
krijgen, zoals de gemeente dat zegt,
van de prinses Amaliabrug via de
Prengerlaan, Sportlaan en Stationsstraat naar het NS-station.
Ter hoogte van het LOC wordt de
straat afgesloten met een poller
(beweegbare paal), om doorgaand
verkeer tegen te houden. Alleen
hulpdiensten en openbaar vervoer
kunnen ongehinderd van het stukje
Sportlaan tussen de Stationsstraat
en de Parkweg gebruik blijven maken. Daarnaast blijft Installatiebedrijf Fikse aan de Sportlaan (tegenover de ingang van de
bibliotheek) vanaf de rotonde bereikbaar.

BERGENTHEIM – De bewoners
van de vakantiehuisjes op park
Moscou bij Bergentheim blijven het
proberen. Eind 2009 heeft de vereniging van Eigenaren een formeel
verzoek ingediend bij de gemeente
om het bestemmingsplan te wijzigen. De bewoners willen dat de bestemming verandert van recreatie

Met de werkzaamheden wordt volgens plan in januari 2011 begonnen. Voor de zomervakantie moet
het werk klaar zijn. Maar eerst

moet het werk aan de weg
Nijenstede afgerond zijn (vanaf de
oude marechausseekazerne naar de
Parkweg), inclusief de aanleg van
een rotonde in de Parkweg. Pas
daarna wordt het volgende karwei
aangepakt, zegt de gemeente, “want
we willen niet aan twee wegprojecten tegelijkertijd werken.”

Oldtimerclub zoekt trekkers
voor verbetering wereldrecord
ITTERBECK - Op het voormalige
Bundeswehrdepot in het Duitse
Itterbeck, tegenwoordig eigendom
van Hennie van der Most die er een
Indoorcamping van wil maken,
wordt zaterdag 28 augustus geprobeerd het wereldrecord ‘Langste rij
trekkers’ te vestigen. Het record
staat momenteel op 1368 voertuigen. De organiserende Oldtimer
Club Niedergrafschaft hoopt het
record op minstens 2000 trekkers
te brengen. De voertuigen moeten
zich dan als een parelsnoer over de
wegen slingeren van het voormalige legerdepot. Het maakt volgens
de organisatoren niet uit of het een
historische trekker, een modern

exemplaar, een Unimog of een tuintrekkertje is. Vanaf zes uur ’s ochtends kunnen de eerste exemplaren
worden ontvangen. Om 14.30 uur
wordt de officiële telling verricht
onder toezicht van een advocaat.
Op het ruime terrein bestaat die dag
de mogelijkheid te kamperen. Voor
de deelnemers wordt vanaf 19.00
uur een Trekkerfeest gehouden met
de piratenzender Kuhstallrocker.
Uiterlijk om 21.00 uur moet bekend
zijn of het record is verbroken of
niet. Nederlandse deelnemers die
willen meedoen kunnen informatie vinden via de website
www.vechtdal.tk/4.

naar wonen. Als de gemeente
Hardenberg dat toestaat mogen de
huizenbezitters permanent op het
park blijven wonen. Tot nu toe
mocht dat officieel niet, maar de
gemeente heeft de toestand gedoogd. Enkele jaren geleden heeft
het ministerie van Vrom aangegeven dat gemeentes moesten kiezen:
of permanent wonen officieel toestaan of de bewoners duidelijk maken dat ze moesten vertrekken, behalve wanneer ze op het park
wilden recreëren. Hardenberg heeft
voor dat laatste gekozen. Wie er nog
maar net woonde moest eerder vertrekken, wie er al langer woonde
kreeg meer tijd om een ‘echt huis’
in een ‘echte woonwijk’ te zoeken.
Diverse bewoners hebben daarna
toch geprobeerd om legaal te mogen wonen op het park, maar de
gemeente heeft alle verzoeken afgewezen. Dit keer gooien de eigenaars het over een andere boeg door
de bestemming van het park te laten veranderen. B&W hebben aangegeven dat ze net als alle andere
keren ‘nee’ zeggen tegen het plan.
De gemeenteraad bespreekt het
voorstel van B&W op dinsdag 24
augustus. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 7 september wordt er een besluit genomen.

