Woensdag 22 september 2010

Kortweg
Ruimte – De rivier de Vecht moet
op termijn een halflandelijke
laaglandrivier worden. Provincie,
waterschappen en gemeenten zijn
bezig 20 plannen te ontwikkelen,
die moeten zorgen voor een nieuwe
loop van de rivier en de inrichting
van het winterbed. Tijdens het onderzoek naar de beste manieren om
de waterwegen in Noord-Overijssel veiliger, natuurlijker en toeristischer te maken is ook gekeken of
het Ommerkanaal en de Dedemsvaart bevaarbaar gemaakt kunnen
worden voor kajuitjachten. Volgens
de provincie heeft dit geen economische meerwaarde, omdat de te
verwachten inkomsten bij lange na
niet opwegen tegen de noodzakelijke investeringen.
Rollatorrecord – De Ouderenwinkel in Hardenberg roep alle
rollatorgebruikers op vrijdag 1 oktober naar de winkel aan de
Kollergang te komen om te proberen het wereldrecord langste rij van
rollators te verbeteren. Rollatordokter Frank de Boer zal samen met
wethouder René de Vent controleren of het record dat nu op 61 stuks
staat is verbeterd.
Creatief - Het nieuwe Creatief Centrum in Dorpshuis ‘t Haarschut in
Kloosterhaar wordt zaterdag 2 oktober om 10.30 uur officieel geopend. Van 11.00 tot13.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur open huis
voor de bevolking van Kloosterhaar
met demonstraties en workshops op
het gebied van onder meer textiel,
glas-in-lood, schilderen, bloemschikken, houtbewerking en koken.
Oratorium- In de avonddienst van
zondag 26 september zal in de
Hessenwegkerk (PKN) in Heemse
het laatste deel Zomer uit het
oratorium Gebroken Jaren worden
gezongen. Dit oratorium uit 2008
is geschreven door Michiel de
Zeeuw (tekst) en Mar van der Veer
(muziek). Gebroken Jaren bestaat
uit de vier seizoensdelen. Elk deel
van het oratorium bestaat uit verbindingen van een op muziek gezette psalm, Bijbelgedeelten uit het
Johannes-evangelie en nieuwe eigentijdse teksten die ieders levenservaring verwoorden. Gebroken
Jaren wordt uitgevoerd door een
projectkoor, de gemeente, enkele
solisten en instrumentalisten
(piano, viool, cello, klarinet, fluit,
slagwerk). Iedere belangstellende is
van harte uitgenodigd. De dienst
begint om 19.00 uur. Overigens is
het hele oratorium zaterdag 6 november te horen vanaf 20.00 uur
in de Hessenwegkerk.
Feest - Bergentheim bestaat 625
jaar en daarom worden er ieder
weekend leuke activiteiten georganiseerd. Eén van deze activiteiten
is op vrijdag 24 september. Dan
wordt een feestavond gehouden in
de tent op het terrein aan de
schapenweg met een optreden van
de Coronas. Deze populaire coverband , bekend van optredens in het
Holland Heineken huis tijdens de
Olympische spelen van Turijn,
Peking en Vancouver zorgt voor
een geweldige avond met muziek
voor elk wat wils. Het optreden begint om 20.30.
Armoede – GroenLinks houdt donderdag 23 september van 20.00 tot
22.00 uur een themabijeenkomst
over Armoede in een rijk land.
Belangstellenden zijn welkom in de
wijkboerderij aan de Beekberg in
Hardenberg-Baalder.

redactie@sallander.nl

Midden in het Twentse dorp Tubbergen staat een oud-Hollands raadhuis.
Te herkennen aan de trapgevels, kleine ruiten en een rij dakkapellen. Een
rijksmonument, maar niet omdat het oud is. Dit vroegere gemeentehuis –
tegenwoordig een horecabedrijf – is namelijk nog geen tachtig jaar oud.
Het is een monument vanwege zijn zeldzaamheid. Het gebouw is ontstaan uit een prijsvraag onder architecten, een slim middel om voor een
paar centen aan goede ideeën te komen.
Het verhaal van het stadhuis is te lezen in de 12e aflevering van de serie
Twente, toen en nu van uitgeverij Waanders. In deze aflevering wordt
aandacht besteed aan Nutsgebouwen, gebouwen die het algemeen nut dien-

den. Dus watertorens, raadhuizen, scholen, politiebureaus en ziekenhuizen, om er een paar te noemen. De makers van de serie hebben eindelijk
ook iets uit Noord-Twente belicht. Deze streek komt amper aan bod in de
16-delige reeks, maar dit keer wordt een hoofdstuk aan Den Ham besteed. Om preciezer te zijn: aan de gemeenteschool, meer dan125 jaar
geleden gebouwd door de in die tijd zeer befaamde Haagse architect H.
Westra. Hoe een klein dorp in een uithoek van het land aan zo’n architect
kwam is onbekend. De plaatselijke historische vereniging wil het graag
weten, maar waarschijnlijk blijft het voor altijd een mysterie.
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WMO wordt te duur Plan voor biovergister
bij industrieterrein
voor de gemeente
HARDENBERG – De uitvoering van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) wordt te duur, vindt de gemeente Hardenberg. Om ervoor te zorgen dat niet elk jaar een tekort van een
miljoen euro ontstaat moeten de gebruikers meer zelf gaan betalen. Bovendien wordt gekeken of niet meer gedaan kan worden
voor groepen mensen in plaats van voor individuele personen.
De komende jaren kunnen de tekorten nog worden betaald uit de
reserves, maar vanaf 2013 wil de gemeente net zoveel uitgeven
als er binnenkomt.
Er zijn twee grote oorzaken voor
het ontstaan van tekorten, aldus de
gemeente. Ten eerste hevelt de landelijke overheid steeds meer zaken
over naar de gemeenten maar wordt
daar amper voor betaald en ten
tweede doen steeds meer mensen
een beroep op de WMO. “Wie echt
steun nodig heeft krijgt die. Nu en
straks ook”, zegt wethouder Douwe
Prinsse. “Maar er zijn ook mensen
die recht op iets hebben en dat eigenlijk best zelf kunnen betalen.
Bijvoorbeeld iemand die altijd voldoende heeft verdiend om zelf een
auto te kopen en die z’n eigen vervoer heeft betaald. Als hij op een
gegeven moment vanwege ouder-

dom het rijbewijs en de auto heeft
ingeleverd zou hij een WMO-vergoeding voor het vervoer kunnen
krijgen. Dat soort zaken willen we
veranderen, want die persoon kan
dat zelf betalen.”
Met ingang van juli 2011 moet volgens de gemeentelijke plannen iedereen een eigen bijdrage betalen,
afhankelijk van het inkomen. Voor
sommige zaken mag dat niet, zoals een rolstoel en de vervoerspas,
maar voor de rest moet de gebruiker de portemonnee trekken. De
gemeenteraad neemt later dit jaar
een besluit over de plannen van het
college van B&W.

Gratis een dag reizen met bus en trein
HARDENBERG - Zaterdag 25 september kan gratis worden gereisd
met bus in Overijssel. Ook op de
treintrajecten Zwolle-Kampen,
Zwolle-Emmen en AlmeloMariënberg kan gratis worden ge-

reisd. Deze gratis OV-dag is georganiseerd door de provincie Overijssel, de Regio Twente en de provinciale vervoerders. Het doel van
deze actie is om niet-reizigers het
OV zelf te laten ervaren.

BRUCHT – De gemeente Hardenberg wil meewerken aan de plannen van Frits Lammers in Brucht
om een biovergister te bouwen.
Deze installatie moet volgens de
plannen gebouwd worden aan de
Broeklandenweg, vlak voor het viaduct over het Overijssels kanaal.
“Het is een soort schoenlepelproject”, vertelt wethouder Douwe
Prinsse. “Je moet veel passen en
meten om aan alle criteria te voldoen, maar het is een mooi plan en
daarom wil de gemeente wel meewerken.” Omdat de installatie niet
bij een boerderij wordt gebouwd zal
de verkeersdrukte op de Broeklandenweg een beetje toenemen,
maar volgens Prinsse zit het met de
aan- en afvoer wel goed, zo vlak

bij de Duitslandweg. Bovendien
vergroot dit initiatief de kans om
als landbouwer te overleven. Dat
mogelijke afnemers van het geproduceerde gas tegenover de
biovergister wonen is ook een voordeel, vindt de gemeente. Op het
perceel worden drie vergisters gebouwd, een navergister, een loods
met kantoorruimte en vijf
sleufsilo’s. Of het plan doorgaat
hangt af van het wel of niet ontvangen van een stimuleringssubsidie van de landelijke overheid.
De bouw van biovergisters is erg
populair, want de subsidieregeling
voor dit jaar is al helemaal volgeboekt. Als de vergunningen op tijd
worden afgegeven kan nog worden
meegedaan met de ronde in 2011.

Eten en kaarten voor hospice
HARDENBERG – Hospice ’t Huis aan de Vecht en het Alfa-college in
Hardenberg hebben de komende weken regelmatig met elkaar te maken.
Woensdag 6 oktober houdt het Alfa-college een Goede Doelen Diner,
waarvan de opbrengst ten goede komt aan het hospice. De deelnemers
worden vanaf 17.30 uur ontvangen met een aperitief, omstreeks 18.00
uur zal dan de eerste gang van het diner worden geserveerd, daarna wordt
een kunstveiling gehouden waarna wordt afgesloten met een dessert. Aanmelden kan telefonisch bij het Alfa-college. Een maand later, van vrijdag
12 november 20.00 uur tot zaterdag 13 november 20.00 uur wordt in het
Alfa-college een klaverjasmarathon gehouden (Amsterdams). Ook hiervan is de opbrengst bestemd voor ’t Huis aan de Vecht. Deelnemers worden voor een bedrag van 15 euro een etmaal verzorgd. “Maar we hopen
eigenlijk dat men persoonlijke sponsors regelt, zodat het hospice een leuk
bedrag aan het toernooi overhoudt”, zegt Aad Kolthof, één van de organisatoren. Er kunnen maximaal 100 personen deelnemen. Zij kunnen
zich o.a. aanmelden bij Aad Kolthof, telefoon 06-52527332.

