Woensdag 15 september 2010

Kortweg

Meer Hardenbergers moeten beter lezen

Bewust – In natuurcentrum De
Koppel in Hardenberg vindt zaterdag 18 september van 11.00 tot
16.00 uur de eerste Bewust & Duurzaam Wonen Fair plaats. Tijdens
deze fair zijn er allerlei activiteiten en wordt informatie verstrekt
over het energiezuiniger en comfortabeler maken van de eigen woning. Speciaal voor de Fair komt
de Discovery Truck van de Rijksuniversiteit Groningen naar
Hardenberg.
Manteldag - In het weekend van 1
t/m 3 oktober houdt Carinova een
weekend voor jonge mantelzorgers
van 12 tot 16 jaar uit onder meer
de gemeenten Hardenberg en
Ommen. Het gratis uitje wordt ondersteund door leerlingen van het
Alfa-college. Het is ook mogelijk
alleen zaterdag mee te doen. Het
weekend wordt gehouden n
kampeerboerderij Klein Oever in
Oud Avereest. Opgave kan telefonisch of per mail bij Carinova.
Vol - De Carbage Run 2011, een 5daagse rally door Europa vanuit
Hardenberg, in een auto die niet
meer mag kosten dan 500 euro, is
volgeboekt. Binnen één week is het
maximum van 250 auto’s en 750
deelnemers bereikt. De organisatoren Bram Eigenraam en Wilfred
Beuker hadden verwacht dat het 2
à 3 maanden zou duren voor het
maximum was bereikt. Het evenement vindt plaats van 25 t/m 29 juli
2011. De 3.000 km lange route
loopt door Nederland, Duitsland,
Denemarken, Zweden en Noorwegen. Startplaats is Hardenberg, de
finish is in Oslo.
Ouderen – Wereldwijd wordt vrijdag 1 oktober de Dag van de Ouderen gevierd. Voor Dedemsvaart en
Balkbrug gebeurt dat die dag in
gebouw het Centrum in
Dedemsvaart. Hardenberg viert het
bijna een week later, op donderdag
7 oktober in de Evenementenhal in
Hardenberg. In de Onyxzaal wordt
onder meer opgetreden door
theatergroep Mooi Weer uit Almelo.
Het Ouderenwerk van stichting De
Stuw is beschikbaar voor meer informatie.
Streekcultuur - Kunst & Cultuur
Overijssel heeft 7 september een
website gelanceerd over streekcultuur in Overijssel. De website
biedt een compleet overzicht van
alles wat er over streekcultuur in
Overijssel te vinden is en wat er op
dit gebied te doen is. De naam van
de site is streekcultuuroverijssel.nl
en is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig bezig is met streekcultuur. Maar ook toeristen en
recreanten kunnen op de website
terecht, want alle activiteiten op het
gebied van streekcultuur in Overijssel zijn op de site opgenomen.
N34 - Rijkswaterstaat begint vrijdag 17 september met de werkzaamheden voor de herinrichting
van de N34 tussen de Veldsteeg bij
Ommen en de rotonde N34/N36
(Witte Paal). Met de openstelling
van de verlengde N36 heeft de N34
geen functie meer voor het doorgaand verkeer. De N34 wordt een
erftoegangsweg en moet daarom op
een andere manier worden ingericht. Tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden is de N34 (deels)
afgesloten. Het verkeer wordt
omgeleid. Als de werkzaamheden
aan de N34 zijn afgerond, vindt de
herinrichting van de parallelweg
plaats. Het is de bedoeling dat het
werk in mei 2011 klaar is.

HARDENBERG - Door middel van een reizende informatiestand heeft
de gemeente Hardenberg de afgelopen week geprobeerd aandacht te besteden aan de Week van de Alfabetisering van de stichting Lezen & Schrijven. De gemeente heeft volgens eigen zeggen laaggeletterdheid hoog op
de agenda staan en daarom deed ze met verschillende activiteiten mee
aan de landelijke actie. De stand stond 4 september op de educatieve

markt in ‘t Olde Postkantoor in Dedemsvaart, maandag 6 september was
de stand te vinden op de Hardenberger weekmarkt en woensdag werd
opnieuw Dedemsvaart aangedaan (zie foto). Naar schatting zesduizend
Hardenbergers hebben moeite met lezen en schrijven. De standhouders
probeerden marktbezoekers informatie te verstrekken over de mogelijkheden om iets aan laaggeletterdheid te doen.
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Moscou blijft
recreatiepark

2004, 2005, 2006 etc. te wijzigen. De emoties van de bewoners waren er
niet minder om. Voorzitter Ton Hevel van de vereniging van woningeigenaars sprak aan het begin weer in. Hij verweet de raad dat die braaf
achter wethouder Douwe Prinsse aanloopt en niet zelf onderzoekt wat
mag en niet mag. En na afloop, toen bleek dat de raad geen woonwijk van
het recreatiepark wilde maken en de parkbewoners dus hun zin niet kregen, riepen sommigen nogal luid dat dit geen democratie was.
Overigens is de strijd van de Moscovieten nog niet gestreden. Ten eerste
komt er een landelijke wet die voor sommige bewoners soelaas kan bieden en daarnaast zullen de eigenaars ongetwijfeld tot aan de Raad van
State doorgaan om hun gelijk te halen. Wat blijft is de onzekerheid, misschien nog wel jaren.

HARDENBERG – De gemeente Hardenberg heeft, zonder dat het
veel mensen is opgevallen, in de loop der tijd een andere gemeenteraad gekregen. Het was altijd de gewoonte dat wanneer een oppositiepartij tegen een voorstel van B&W was de leden van de oppositie
tot het uiterste vochten om het besluit tegen te houden, maar wanneer
een meerderheid anders besliste ging men loyaal achter de gevolgen
van het meerderheidsbesluit staan. Dat is er tegenwoordig niet meer
bij, zo was vorige week dinsdag te merken toen de raad een besluit
nam over park Moscou.
De bewoners van het park bij
Bergentheim, dat ooit bedoeld was
als recreatiepark, mogen hun woning alleen gebruiken om te
recreëren en niet om er permanent
te wonen. Dat heeft de raad van
Hardenberg beslist nadat in 2004
elke gemeente van minister Dekker van VROM moest aangeven of
recreatiewoningen wel of niet permanent bewoond mochten worden.
Hardenberg koos dus voor dat laatste, maar wilde mensen die er al
lange tijd wonen jaren de tijd te
geven een andere plek te zoeken.
Ook in de jaren daarna is het park
regelmatig onderwerp van gesprek
geweest en telkens heeft de raad
ervoor gekozen de ingezette lijn te
volgen. Dinsdag werd het verzoek
van de bewoners behandeld om van
hun park een woonwijk te maken.
Eigenlijk stond de uitslag van de
stemming al van tevoren vast, want
er is in al die jaren niets gebeurd
waardoor de situatie nu volkomen
anders zou zijn dan in 2004. Toch
probeerden de oppositiepartijen de
hele discussie weer over te doen.
Zielig voor de bewoners, verloede-

ring van het park, erg voor de middenstand van Bergentheim, sneu
voor de kinderen die naar andere
scholen moeten, voor sommigen
een forse financiële aderlating. Alle
argumenten die de afgelopen zes
jaar waren genoemd kwamen weer
voorbij. Daarnaast was er een partij die voor een unicum wilde zorgen. De VVD diende een motie in
om het verzoek van de bewoners af
te wijzen, waarna de gemeente de
portemonnee zou moeten trekken
zodat de bewoners naar de rechter
konden stappen. Grote onzin, vonden CDA, CU en PvdA. Iedereen
kan naar de rechter stappen als hij
of zij het niet eens is met een besluit van de gemeenteraad. Wint
men dan worden de onkosten betaald. Verliest men, dan heeft de
raad blijkbaar een correct besluit
genomen. De motie werd dan ook
niet aangenomen.
Na de oriënterende raadsvergadering van eind augustus was al duidelijk wat er zou gebeuren, omdat
er geen nieuwe argumenten waren
ingebracht om de besluiten van

CDA wil omgeving brug in
Bergentheim opknappen
BERGENTHEIM – CDA-raadslid Henriette van Veldhuisen
heeft misschien een manier ontdekt om iets te doen aan de verloedering van de hoek Kanaalweg
Oost en de Van Royensweg in
Bergentheim.
De bebouwing op die plek bij de
brug, ooit gebruikt als winkel en als
discotheek Bijenkorf, is met hekken omzoomd en de ramen en deuren zijn dichtgetimmerd. Toch blijft
het verval doorzetten, vindt Van
Veldhuisen. Volgens haar kan de
Welstandnota uitkomst bieden.
Zij heeft navraag gedaan bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en daar vertelde men
haar dat de gemeentelijke
Welstandnota niet alleen richtlijnen
moet geven voor nieuwbouw, maar
dat er ook een gedeelte gewijd kan
zijn aan bestaande bouw. Er moet
instaan wat de ondergrens is van
onderhoud aan een gebouw en wat
de gemeente mag doen als dat minimum niet wordt gehaald. “We
hebben dan de mogelijkheid om
verloedering van leegstaande gebouwen te bestrijden, en daar is het

om te doen. Het CDA heeft hierover vragen gesteld aan burgemeester en wethouders en we wachten
wel af van het antwoord wordt”,
aldus Van Veldhuisen.

Nieuw lespakket
over de Vecht
HARDENBERG – Basisscholen De
Kastanjehof uit Hardenberg en de
Waldschule uit het Duitse
Nordhorn krijgen 17 september in
natuurcentrum De Koppel een
nieuw lesprogramma over de Vecht,
de rivier die beide scholen met elkaar verbindt. De scholieren gaan
17 september onder meer de vistrap bij De Koppel bekijken, de loop
van de Vecht tekenen en het begrip
meanderen uitbeelden. Het les pakket is het afgelopen half jaar ontwikkeld door educatieve organisaties en scholen in het Vechtdal en
zal binnenkort voor alle basisscholen in het Vechtdal beschikbaar zijn.

redactie@sallander.nl

