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Kortweg
Elzen – GroenLinks heeft ongeveer
een jaar geleden een toezegging
van B&W gekregen, dat minimaal
twee elzen worden geplaatst bij
basisschool De Elzenhof in de
Hardenberger wijk Baalder. De
oude elzen moesten plaatsmaken
voor woningbouw, zodat de naam
eigenlijk niet meer bij de school
paste. Nu de bouw zo’n beetje is
afgerond wil GroenLinks weten
wanneer de bomen worden geplant.
B&W laten weten dat de bomen nog
dit plantseizoen een plek krijgen. Er
was eerst sprake van dat er een aantal elzen op het schoolplein zouden
worden geplaatst, maar dat wilde de
school niet omdat het schoolplein al
een stuk kleiner is geworden door
de woningbouw. Er worden nu 5
elzen net buiten het plein geplaatst.
NL Doet – Het vrijwilligerswerk
van De Stuw en stichting Present
Hardenberg zoeken klussen en
vrijwilligers die die klussen willen
doen. Die klussen moeten worden
uitgevoerd op 18 of 19 maart 2011,
tijdens de landelijke vrijwilligersactie NL Doet. Tijdens deze dagen
steken werknemers uit bedrijven
en maatschappelijke organisaties
zoals de gemeente de handen uit de
mouwen. Die werkzaamheden zijn
heel verschillend. Bijvoorbeeld e
kamer van een alleenstaande oudere
behangen of speeltoestellen in een
parkje een onderhoudsbeurt geven.
Het aanmelden van klussen kan
nog tot 4 januari 2011 bij De Stuw
of Present. Deze organisatie kunnen ook gebeld worden voor meer
informatie.
Medaille - Tijdens het WK skeeleren in Colombia heeft Anniek ter
Haar (oorspronkelijk afkomstig uit
Dedemsvaart) zaterdag de bronzen
medaille gewonnen op de tien
kilometer punten/afvalkoers. De
23-jarige Dedemsvaartse ontsnapte
vier ronden voor het einde en pakte
daarmee in totaal tien punten, wat
voldoende bleek voor de podiumplaats. Het goud ging naar de
Italiaanse Simona di Eugenio.
Dictee - In het LOC aan de Sportlaan in Hardenberg wordt maandag 1 november vanaf 19.45 uur
het Groot Hardenbergs Dictee
gehouden, georganiseerd door de
Openbare Bibliotheek. Het is een
avondvullend programma, met
tijdens de pauze optredens van de
Dialectgroep Hardenberg en de
Muzerie. Aan het dictee doen Hardenbergers mee die in voorronden
zich bedreven hebben getoond in
het vrijwel foutloos schrijven van
de Nederlandse taal en de bieb
heeft zelf tien deelnemers van
de straat geplukt. Degene die de
minste fouten maakt krijgt vreemd
genoeg als hoofdprijs het Van Dalewoordenboek.
Robuust - Nu de provincie Overijssel vanwege rijksbezuinigingen
heeft besloten voorlopig geen geld
meer te stoppen in de aanleg van de
Robuuste Verbindingszone, moet
ook de gemeente Hardenberg pas
op de plaats maken. Navraag maakt
duidelijk dat de gemeente tot nu toe
geen investeringen heeft gedaan,
behalve de inzet van ambtelijke
uren en het maken van kosten voor
bijvoorbeeld de informatiebijeenkomsten. Wel heeft de gemeente
nadat de provincie in juli van dit
jaar nog had besloten om de aanleg
voor te financieren, circa 5000 euro
uitgegeven om een projectvoorstel
te maken.

redactie@sallander.nl

Nieuwe spoorbrug bij De Haandrik

De bouwers Strukton en ProRail hadden voor filmers, fotografen en andere belangstellenden een vrachtwagen laten plaatsen met stoelen, koffie en
koek, zodat ze niets van het spektakel hoefden te missen.		
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DE HAANDRIK - Noordoost-Overijssel was afgelopen weekeinde nog
meer dan anders afgesloten van de bewoonde wereld. Het treinverkeer lag
stil doordat een handvol spoorwegovergangen werd vervangen en bovenal
doordat een nieuwe spoorbrug bij De Haandrik werd geplaatst. Op de plek
waar de weg Gramsbergen-Coevorden, het Overijssels kanaal, de Vecht
en de spoorlijn Zwolle-Emmen samenkomen is vanaf vrijdag koortsachtig
gewerkt om de brug op zijn plaats te krijgen. In de nacht van zaterdag op

zondag kon de nieuwe, 50 meter lange brug op de plek worden geschoven
van de oude brug. De oude brug was van oorsprong een draaibrug, maar hij
is vastgezet toen de scheepvaart door de Vecht ten einde kwam. Aannemer
Strukton heeft die brug zaterdag gesloopt om ruimte te maken voor het
nieuwe exemplaar. Zondag zijn de sporen, de systemen en de bovenleiding
weer aangesloten zodat sinds begin deze week de treindiensten hervat
konden worden.

Nog geen
camera’s in
Hardenberg

Champagne voor
atleten van Spurt

HARDENBERG – Komt de
burgemeester van Deventer naar
Hardenberg om te vertellen hoe
het staat met cameratoezicht in
de openbare ruimte in zijn stad,
gaan Hardenberger raadsleden
lopen steggelen over de prijs van
camera’s. Het was een weinig
professionele actie vorige week
dinsdag tijdens de oriënterende
raadsvergadering.
De Deventer burgemeester Andries
Heidema was samen met Ronald
Memelink van de stichting CrimiNee te gast in Hardenberg op
uitnodiging van het CDA. Deze

partij heeft een jaar geleden aangegeven over cameratoezicht te
willen praten, omdat er bijna wekelijks gedoe was bij de discotheken
Podium in Hardenberg en Takens
in Balkbrug. Dinsdag 19 oktober
was er ruimte op de raadsagenda.
Memelink vertelde vooral over het
dagelijks gebruik en de technische
mogelijkheden, terwijl Heidema
aangaf hoe de politiek tot een keus
was gekomen.
Voor Hardenberg komt cameratoezicht nog te vroeg, meende
Memelink, omdat je als gemeente
eerst alle andere mogelijkheden
moet hebben geprobeerd. Teamchef Gonda Bruns van de politie
IJsselland was het met hem eens.
Door middel van afspraken met de
discotheken kan het geweld worden
verminderd. Zij zag daar nu al positieve resultaten van, omdat volgens
haar het uitgaansgeweld minder is
geworden.

Campings willen uitbreiden
RHEEZE – Een groot deel van de
campings in de omgeving van recreatieplas De Oldemeijer in Rheeze
is bezig met uitbreiden of gaat
daar binnenkort mee beginnen. De
eerstvolgende in de rij die hiervoor
toestemming aan de lokale overheid heeft gevraagd is de Jungle
Avonturencamping aan de Grote
Beltenweg.
De uitbreiding betreft een perceel
van 4 hectare. De entree wordt verbeterd, het receptiegebouwd krijgt
een betere ligging, er komen extra

parkeerplaatsen en er worden 35
extra campingplaatsen aangelegd,
waardoor het economisch draagvlak wordt verbeterd. B&W willen
hieraan meewerken, omdat door het
plan volgens het college de kwaliteit van de camping toeneemt. De
illegale parkeerplaats aan de zuidkant van de Grote Beltenweg wordt
gelegaliseerd, onder de voorwaarde
dat hij alleen maar af en toe wordt
gebruikt. Ter compensatie moet
door eigenaar Lenters een bosgedeelte worden aangelegd.

HARDENBERG – B&W van Hardenberg kunnen nu snel beginnen
met de aanleg van een sportboulevard tegenover het ziekenhuis in
Hardenberg. De raad heeft dinsdag
19 oktober 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de eerste
fase. Dit is vooral goed nieuws voor
atletiekvereniging Spurt’88, die al
enkele jaren wacht op de aanleg van
het nieuwe sportpark aan de Jan
Weitkamplaan.
Op het terrein komt naast sportaccommodaties een Regionaal
Techniek Centrum (RTC), zo is de

bedoeling. De VVD dacht dat de
bouw van dit RTC de aanleg van het
sportpark zou vertragen en een stuk
duurder zou maken. De liberalen
(volgens fractievoorzitter Albert
Schipper: de sociaal-liberalen)
dienden daarom een amendement
in om het RTC uit de plannen te
halen. Nadat wethouder Douwe
Prinsse had voorgerekend dat de
kosten voor de eerste fase mèt RTC
niet duurder zijn dan zonder RTC
werd het amendement ingetrokken
en ging de raad unaniem akkoord
met het voorstel van B&W.

Avond voor jonge mantelzorgers
HARDENBERG – Thuiszorginstelling Carinova houdt samen met
Landstede Jongerenwerk een Beauty- en Breakdanceavond voor jonge
mantelzorgers van 12 tot 15 jaar (voortgezet onderwijs), uit onder meer
de gemeenten Hardenberg en Twenterand. De avond vindt vrijdag 19
november plaats in Jongerencentrum TraXx in Raalte en duurt van 19.00
tot 22.00 uur. Opgeven kan tot vrijdag 12 november bij Carionova. Voor
de meiden komt er een visagiste, een kapster en een fotograaf. Voor de
jongens is er een workshop Breakdance. Deelname is gratis.

Goedkopere woningen in Marslanden
HARDENBERG – Bouwbedrijf Rotij heeft moeite met het verkopen van
woningen in deelgebied de Cirkel in de wijk Hardenberg-Marslanden.
Aan beide zijden van de Van Tuellstraat zijn patiowoningen gepland. Aan
de zuidkant zijn inmiddels 7 gebouwd. De verkoop van de woningen aan
de noordkant loopt slecht. Daarom heeft Rotij gevraagd de vrijstaande
patiowoningen te mogen vervangen door 2-onder-1-kap. Het nieuwe plan
gaat uit van 10 woningen op kavels van ongeveer 300 m2. De gemeente
Hardenberg is van plan aan de wijziging mee te werken.

