Woensdag 24 november 2010

Kortweg
Wegen - De plannen van Gedeputeerde Staten om enkele wegen in
de regio af te waarderen (bijvoorbeeld de weg van Vriezenveen naar
Vroomshoop, die een 60 km-weg
moest worden in plaats van een
80 km-weg) zijn op de lange baan
geschoven. Vorige week woensdag
kwamen acht insprekers aan het
woord en werden 125 inspraakreactie behandeld tijdens het debat
in de commissie Mobiliteit. Alle
reacties waren tegen de plannen
van GS gericht, zodat het college het voorstel introk om enkele
wegen in een andere categorie te
plaatsen. Volgend jaar wordt een
beter voorbereid debat gevoerd met
Provinciale Staten over de wegen.

Bodemverontreiniging onder
voormalige Clara Feyoenaschool

Jazz - De jazzclub Hardenberg
presenteert zondag 28 november
van 16.00 tot 18.00 uur in de foyer
van theater De Voorveghter de
formatie Goodman Moods. Dit
kwintet doet herinneren aan de tijd
dat de legendarische klarinettist
Benny Goodman, samen met de
vibrafoonvirtuoos Lionel Hampton
volle zalen trok. Het twee uur durende optreden begint om 18.00 uur.
Park – B&W hebben het definitieve ontwerp voor een nieuw
stadspark bij het gemeentehuis in
Hardenberg-centrum goedgekeurd.
De meeste problemen hadden de
makers met het Spindeplein, met
name met de bereikbaarheid van
de Spindeflat, de winkels en de
Rabobank. Die problemen zijn
opgelost zodat met de aanleg van
het park kan worden begonnen,
ook al is het nieuwe gemeentehuis
nog niet klaar. In het park komt het
herdenkingsmonument van Kees
Verkade dat nu nog op de rotonde in
de Bruchterweg staat. Als de beeldengroep op zijn plek staat wordt
de belichting anders. Nu nog van
onderen, straks van boven om de
gezichtsuitdrukkingen beter uit te
laten komen.
Veteranen – De Veteranenwerkgroep Hardenberg is er op tijd bij.
Het bestuur roept alle veteranen in
de gemeente Hardenberg op zich
aan te melden voor een Nieuwjaarsbijeenkomst. Die wordt gehouden
op 14 januari met een oosters buffet
in restaurant De Lange Muur. Secretaris Jan Hopster (tel. 0523-656766)
geeft desgevraagd tekst en uitleg.
Vechtproject – De provincie Overijssel nodigt geïnteresseerden uit
om eens te kijken hoe de natuur
langs de Vecht wordt hersteld. Dat
gebeurt zaterdag 27 november bij
het project Beerze – Karshoek. In
het winterbed van de Vecht, ten
noordwesten van de kern Beerze,
worden de rivieroevers ‘ontsteend’
om de natuur een betere kans te geven. Verder worden oude rivierduintjes in ere hersteld. Om 14.00 uur
is iedereen welkom in het theehuis
van camping de Roos (Beerzerweg
10), om daarna een kijkje te nemen
in het gebied en een idee te krijgen
van wat er gebeurt. De wandeltocht
van zo’n drie kwartier, onder leiding
van een deskundige, begint om
14.30 uur.
Röntgen - Woensdag 1 december
verricht bestuurslid Henk van der
Wal van de Saxenburgh Groep de
officiële opening van de vernieuwde
röntgenafdeling van het RöpckeZweers ziekenhuis in Hardenberg.
Van ongeveer 16.30 tot 18.00 uur
staan de deuren van de vernieuwde
afdeling open voor het publiek.

redactie@sallander.nl

Onder de inmiddels afgebroken Clara Feyoenaschool aan de Marslaan is verontreiniging aangetroffen.
HARDENBERG - Tijdens de sloop van de voormalige Clara Feyoenaschool aan de Marslaan in Hardenberg is bodemverontreiniging aangetroffen. De gemeente Hardenberg gaat deze bodemverontreiniging nog
dit jaar opruimen. De verontreiniging strekt zich mogelijk uit tot onder
de achterpaden en tuinen van enkele woningen aan de Kruserbrink.
Woningstichting Beter Wonen gaat de bodem hier nader onderzoeken.
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In september is de gemeente begonnen met de sloop van het voormalige
schoolgebouw. Nabij de school zaten in het verleden olietanks in de grond.
Daarom is begin oktober, nadat het schoolgebouw gesloopt is, het terrein
gesaneerd op de plek waar de oude olietanks in de grond zaten. Vervolgens
is het groen verwijderd. Tijdens het verwijderen van de funderingspalen

onder en naast de oude schoolgebouwen is in de diepere bodemlaag een
nieuwe, tot dan toe onbekende, bodemverontreiniging aangetroffen. In de
grond zijn puinresten, ijzer, asbest en slibresten aangetroffen. De grond
is daardoor sterk verontreinigd met zware metalen. Vermoedelijk lag op
deze plek vroeger een zijtak van rivier de Vecht en is hier in het verleden
afval gestort.
Volgens de gemeente is er geen gevaar geweest voor de volksgezondheid,
omdat de verontreinigde grond erg diep ligt. Het opruimen bestaat uit het
afgraven en afvoeren van de verontreinigde grond en het aanvullen van het
ontstane gat met schoon zand. Tot de sanering vinden er geen werkzaamheden plaats op het terrein van het voormalige schoolgebouw en blijft het
terrein afgesloten.

Lintje voor koordirigent Herman Kok

Mediawijsheid

HARDENBERG – Koordirigent
Herman Kok uit Hardenberg heeft
23 november een Koninklijke Onderscheiding opgespeld gekregen
door burgemeester Bert Meulman.
De heer Kok is sinds 1970 actief bij
Sint Cecilia, het koor van de roomskatholieke Sint Stephanusparochie
in Hardenberg. Eerst als pianist en
organist en later ook als dirigent.
Eens per week worden op dinsdagavond onder zijn leiding de missen
en meerstemmige liederen ingestudeerd en eens per maand zingt

Kruserbrink gebouwd op gif
We gaan allemaal naar de ratsmodee. Pak uw huisraad bijeen, bestel
een verhuiswagen, boedelbak of
neem desnoods een handkar, want
Hardenberg is geen Hardenberg

te beantwoorden over mediawijsheid. Aan de orde komen zaken
als: hoe maak ik een e-mailadres,
hoe werkt de zoekmachine van de
bibliotheekwebsite, wat is Twitter,
Hyves en Facebook en hoe werkt
een E-book. De scholieren zijn te
herkenen aan de roze shirts.

het koor bij de rooms-katholieke
kerkdienst in Clara Feyoenaheem
in Hardenberg. Voor al deze activiteiten ontvangt hij geen vergoeding.
Naast zijn verdiensten voor het koor
is de heer Kok secretaris geweest
van ‘Mensen hebben mensen nodig’. In wijkcentrum het Uilennest
in Hardenberg-Heemse heeft hij in
die hoedanigheid meegeholpen met
de voorbereiding en ondersteuning
van activiteiten voor ouderen. Herman Kok is benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau.

HARDENBERG - Van 29 november t/m 3 december is het de Week
van de Mediawijsheid in de bibliotheek van Hardenberg. Tijdens deze
week kunnen alle bezoekers van de
bibliotheek leren hoe ze informatie
kunnen vinden en hoe ze vaardiger
worden in het omgaan met nieuwe
media. De week van de Mediawijsheid is samen met het Alfa-college
georganiseerd. Een team van leerlingen van de ICT-opleiding van
deze school staat de hele week van
11. 00 tot 15.00 uur klaar om vragen

Wintervoer - In het IVN-gebouw in
het Gemeentebos in Heemse wordt
zaterdag 27 november van 10.00 tot
12.00 uur een workshop Wintervoeding gegeven .Pim Weurman (tel.
0523-231567) geeft info en noteert
de aanmeldingen.

maar Lekkerkerk-aan-de-Vecht.
Lezers die 1980 bewust hebben
meegemaakt weten misschien
nog iets over de gifwijk in deze
Zuid-Hollandse plaats. Het benzeenschandaal werd door de burgemeester van Lekkerkerk publicitair
uitgebuit, zodat hij miljoenen kreeg
om de grond te saneren. Dat gebeurt
tegenwoordig niet meer zo makkelijk. Nu in Hardenberg verontreinigde grond aan de Marslaan is
gevonden bestaat dus de kans dat
de inwoners van Hardenberg zelf
de miljoenen moeten betalen die
het saneren kost. Daarnaast moeten alle inwoners van het centrum
verhuizen, omdat een heel groot
stuk afgegraven moet worden.

Tenminste, dat beweert Francis
Vos, woonachtig in de wijk De
Kruserbrink. In een bericht dat hij
aan half Hardenberg heeft gestuurd
beweert hij dat het grondwater is
verontreinigd, dat dit grondwater
in het riool is terecht gekomen, dat
het rioolwater in de Vecht stroomt
en dat alle vissen vergiftigd zijn.
Verder brengen wormen het verontreinigde slib naar boven en dat komt
bij iedereen in de tuin terecht. Een
ecologische ramp, noemt Vos dit.
Ik vermoed dat het meeste gif bij
hem is terecht gekomen en dat het
zijn brein ernstig heeft aangetast.
Dezelfde meneer Vos heeft zich de
afgelopen maanden blauwe vingers
getypt om duidelijk te maken dat de

school niet afgebroken moest worden, dat de boompjes en struikjes
bij de school niet gekapt moesten
worden, dat de dijk langs de Radewijkerbeek in zijn woonwijk niet
deugt, dat Beter Wonen mensen uit
hun huizen jaagt etc. etc. Enkele
jaren geleden zat zo’n veelschrijver in Rheezerveen, maar die is
tot bedaren gebracht. Nu hebben
we dus een nieuwe onheilsprofeet.
Erg vermakelijk, maar het kost de
officiële instanties wel veel tijd en
geld, wat eigenlijk ons geld is. “Er
zal een mentaliteitsomslag moeten
komen in Hardenberg. Wij zijn onze
eigen grootste vijand”, besluit Vos
zijn boodschap. Mooi. En nu weer
aan het werk.

