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Kortweg

Eerste flat in Hardenberg tegen de vlakte

Historie - Precies een eeuw geleden kochten de eerste Hardenbergers een echte automobiel. Daarom
wordt in het decembernummer
van het tijdschrift Rondom den
Herdenbergh via een uitgebreid
fotoverslag een beeld gegeven
van oude bolides uit Hardenberg
en omgeving. In dit nummer van
de historische vereniging wordt
verder onder meer aandacht besteed aan de geschiedenis van
een halve eeuw gereformeerd
vrijgemaakt voortgezet onderwijs
in Hardenberg en aan een zilveren
bruiloftsfeest van 150 jaar geleden.
De vaste onderwerpen zijn dialect,
de geschiedenis van het onderwijs
en boerderijnamen.
Golf – GroenLinks wil samen met
de PvdA dat de gemeente onderzoekt of tussen de Hardenberger
wijk Marslanden en het Engelandse
bos een Pitch & Putt golfbaan kan
worden aangelegd. In dit gebied
heeft Waterschap Velt en Vecht
boerderijen en grond gekocht om
het gebied als wateropvang te laten
dienen. De gemeente kan de grond
die niet nodig is kopen en daar
15 woningen laten bouwen. Een
deel van de raad is tegen, omdat
buiten het plan Marslanden wordt
gebouwd waardoor een deel van de
groene buffer tussen de woonwijk
en het bos verdwijnt. GroenLinks
en PvdA willen dat er een kleine
golfbaan wordt aangelegd. De
Nederlandse Pitch & Putt Bond ziet
daartoe mogelijkheden.
Vecht – In natuurcentrum De
Koppel is zondag 19 december
vanaf 14.00 uur de driekwartier
durende documentaire te zien over
de rivier de Vecht, vanuit de bron in
Duitsland tot aan het Zwarte water.
Vooral de flora en fauna worden in
beeld gebracht. Er wordt uitvoerig
stilgestaan bij de bron van de Vecht
in het Duitse Darfeld en haar geschiedenis. In de film zijn lucht- en
onderwateropnames verwerkt.
Duurder – Zwemmen wordt per 1
januari in de gemeente Hardenberg
duurder. De tarieven gaan met 3
procent omhoog. Dat is iets meer
dan de inflatieverhoging. Dit gebeurt om zwemmers te laten wennen aan duurdere kaartjes als het
nieuwe zwembad in Hardenberg
in gebruikt wordt genomen (10
procent meer dan nu). De gemeente
vindt dat het zwemmen wat meer
kostendekkend moet worden.
Wandeling - In de Engbertsdijksvenen bij Kloosterhaar wordt
zondag 19 december van 17.00
tot 19.00 uur een winterwandeling
bij kaarslicht gehouden. De route
is ruim 2 km lang en wordt aan
weerszijden sfeervol verlicht door
waxinelichtjes. De start is bij de
parkeerplaats van het natuurgebied
aan de Dorpsstraat. Deelnemers
wordt aangeraden zoveel mogelijk
te voet te komen om parkeerproblemen te vermijden. Langs de route
staan kramen met huisgemaakte
maaltijdsoep uit de keuken van
Noaberschap, broodjes met worst,
hete chocolademelk en glühwein.
Asiel – De gemeente Hardenberg
heeft het contract met dierenasiel
De Crull in Den Ham met 5 jaar
verlengd. Dit asiel vangt de Hardenberger zwerf- en afstandsdieren
op. Dit asiel kent volgens B&W de
beste prijs- en kwaliteitsverhouding van de uitgebrachte offertes.
De gemeente betaalt per jaar een
bedrag van 60 cent per inwoner.

Hardenberg heeft kastelen afgebroken, boerderijen, gemeentehuizen, scholen, winkels en woningen, maar nog nooit een flat. Tot vorige week. De
oudste van drie flats aan de Kruserbrink wordt momenteel tegen de vlakte
gewerkt. Het tijdelijke huurcontract met de laatste bewoners is afgelopen
zodat de flat leeg staat. Het is overigens nog niet zeker dat de andere twee
ook worden afgebroken.

een halve flat (16 woningen) kon gebouwd worden omdat Hardenberg
extra woningen mocht bouwen om industrie te trekken. Architectenbureau
Bennink uit Coevorden tekende in 1961 voor het ontwerp, terwijl Oude
Lenferink uit Fleringen de hoofdaannemer was. Twee jaar later, in 1963,
kon de eerste flat in gebruik worden genomen.

De flat die wel verdwijnt heeft het 50-jarig bestaan niet kunnen vieren.
In 1960 hadden B&W besloten dat in Plan-noord ruimte was voor 3 flats
met 32 woningen per flat en 76 laagbouwwoningen. Eerst moesten twee
flats tegelijk worden gebouwd, om de bouw financieel mogelijk te maken.
Anderhalve flat (48 woningen) kwam uit het gewone bouwcontingent en

In 1965 waren de flats en omgeving zodanig afgewerkt dat boekhandel
Snel en Roel’f Bosch (huisoudelijke artikelen) ze mooi genoeg vonden
om ze op ansichtkaarten af te beelden. Hardenberg wilde best pronken
met zijn hoogbouw. De flats aan de Kruserbrink zijn overigens niet de
oudste flats van Hardenberg, dat zijn de twee aan de Trompstraat en de
Karel Doormanlaan.

Minicamping voldoet niet aan regels
maar mag wel worden aangelegd

B&W: “Evenementenhal is zelf
verantwoordelijk voor garderobechaos”

ANE – Het is de ambtenaren van de afdeling Ruimtelijke Ordening
van de gemeente Hardenberg gelukt om creatief om te gaan met de
regels over kamperen op een minicamping. Hierdoor is het mogelijk
dat aan de Vaart in Ane een minicamping mag komen, terwijl dat
eigenlijk niet kan als de regels strikt worden toegepast.

HARDENBERG – De gemeente is
niet verantwoordelijk voor de chaos
in de garderobe van de Evenementenhal Hardenberg, die is ontstaan
na afloop van het feest Pump up
the 90’s op 29 november. Dat
schrijven B&W aan de fractie van
de ChristenUnie. Fractievoorzitter
Wim Boersma wilde weten wat de
gemeente kan doen om problemen
te voorkomen bij de editie van
volgend jaar.

De voormalige boerderij van de
familie Habers in Ane wordt omgebouwd tot de Hadassa Hoeve. De
boerderij wordt straks gebruikt voor
jeugdopvang, terwijl op het erf een
ruimte komt voor bed & breakfast
en een minicamping met 15 plaatsen. Tegen dat laatste is bezwaar
aangetekend door eigenaar Meilink
van minicamping De Kleine Weide
in Anerveen.
Volgens hem staat in de gemeentelijk beleidsregels dat een minicamping alleen is toegestaan bij
een bestaand agrarisch bedrijf en
daarnaast ligt de boerderij in een
gemengd gebied waar volgens de
regels geen mogelijkheden zijn voor
recreatie en toerisme. Toch wil de
gemeente toestemming geven voor
de minicamping. De aanvraag voldoet aan een heleboel regels, meent
de gemeente, maar inderdaad niet
aan de twee die Meilink noemt. In
dit geval moeten de regels echter
niet zo strikt worden toegepast,
want de minicamping is onderdeel
van een ‘totaalplan’. Jeugdopvang,
aandacht voor het landschap en recreatie passen hier bij elkaar en dan
moet niet naar één regeltje worden
gekeken waar niet aan wordt voldaan, aldus de gemeente.

Waar ook creatief mee wordt omgegaan is de regel dat een minicamping alleen bij een bestaand
agrarisch bedrijf mag worden
aangelegd. De boerderij ziet er nog
steeds uit als een agrarisch bedrijf,
ook straks na de bebouwing. Het
is dus net alsof het een bestaand
agrarisch bedrijf is en dus mag
er wel een minicamping komen,
staat in het ambtelijk advies dat is
overgenomen door B&W. De herziening van het bestemmingsplan
wordt in januari in de gemeenteraad
behandeld.
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Eigenlijk niks, menen B&W, behalve als de openbare orde wordt verstoord of als er gevaar dreigt voor
de veiligheid. Daarvan was 29 november geen sprake. De organisatie
van het feest was zo onverstandig
voor een kleine vierduizend man
één garderobe te reserveren. Toen

Meer vuil naar Europark
REGIO – De afvalverbranders op
het Duits-Nederlandse industrieterrein Europark, zo’n 4 kilometer van
de Hardenberger gemeentegrens,
gaan meer afval verbranden. Dat
heeft volgens de Grafschafter
Nachrichten burgemeester Daniela
Kösters gezegd tijdens de raadsvergadering van Emlichheim. De
exploitant verbrandt nu 22 ton afval
per uur en wil dat uitbreiden tot 27
ton. Het aantal verbrandingsovens
hoeft niet uitgebreid te worden. De

twee ovens die er nu zijn kunnen
de uitbreiding zonder problemen
opvangen. De uitbreiding is nodig
omdat steeds meer slib en huisvuil
worden verbrand. Omdat dit afval
nat is daalt de verbrandingstemperatuur. Wil men de temperatuur weer
op normaal peil hebben dan moet
meer afval worden verbrand.
Het afval is voornamelijk afkomstig uit de Niedergrafschaft (de
gemeenten Emlichheim, Uelsen en
Neuenhaus). Het gemeentebestuur

iedereen na afloop van het feest
tegelijk de jas kwam halen ging het
mis. Na veel duw- en trekwerk werd
de garderobe onder de voet gelopen.
Uiteindelijk bleken vele tientallen
mensen een verkeerde jas te hebben
en daarnaast hadden veel bezoekers
geen jas, zodat ze bijna bevroren
thuis kwamen. Filmpjes op internet
laten zien hoe groot de chaos was
en hoe slecht de Evenementenhal op
het gelijktijdig vertrek van de duizenden bezoekers was voorbereid.
In eerste instantie zagen de organisatoren blijkbaar niet de ernst van
de zaak in, want op hun website
stond dat het een geslaagd evenement was waar zeker een vervolg op
komt. Hopelijk hebben jullie je ook
goed vermaakt, aldus de organisatoren. Later begrepen ze dat bij een
eventueel vervolg anders gewerkt
moet worden om niet opnieuw in
de problemen te geraken.
van Emlichheim rekent op een forse
toename van het vrachtverkeer, helemaal als in een later stadium ook
het huisafval uit de rest van de Grafschaft Bentheim wordt verbrand in
het Europark. Volgens burgemeester
Kösters is dat een extra reden om
de lang gekoesterde wens van een
rondweg om Emlichheim in vervulling te laten gaan.
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