Woensdag 5 januari 2011

Kortweg
Musiknacht – De Vechttaler Jungs
uit Hardenberg zijn van de partij tijdens de 3e Musiknacht in de Duitse
grensplaats Uelsen. De Rotaryclub
Uelsen/Coevorden heeft opnieuw
een wandelconcert georganiseerd,
dit keer om geld binnen te halen
voor de kinderkliniek in Münster.
Vorig jaar bracht de muzikale wandeling langs klassiek, pop, tiroler
muziek en jazz ongeveer 10.000
euro op. Het geld voor de goede
doelen komt van sponsors en wandelaars. Voor tien euro kunnen de
optredens in kerken, kroegen en
clubhuizen worden meegemaakt,
ontvangt men twee drankjes en een
toegangskaartje voor de dierentuin
in Nordhorn. Elk optreden duurt
20 tot 30 minuten. De aftrap is om
19.30 uur in de middeleeuwse kerk
in het centrum van Uelsen, waar
ook de grote trekpleister van dit jaar
optreedt, het Overijssels Byzantijns
Mannenkoor dat als thuisbasis Almelo heeft.
Stationsstraat - Bewoners van de
Stationsstraat en de Parkweg in
Hardenberg en (andere) belangstellenden kunnen woensdag 5 januari
tussen 19.30 en 21.00 uur informatie krijgen over de plannen die
de gemeente heeft met hun straat.
Dat gebeurt in het LOC aan de
Sportlaan. Door de aanleg van de
nieuwe weg tussen de Parkweg en
de Gramsbergerweg zal er minder
verkeer over het noordelijk deel
van de Stationsstraat en het westelijk deel van de Parkweg rijden,
denkt de gemeente. Om die reden
worden de straten anders ingericht.
Het deel tussen de rotondes op de
Parkweg wordt net zo ingericht als
het wegdek van de Lage Doelen. De
weg wordt versmald waardoor meer
ruimte ontstaat voor groenvoorzieningen. De Stationsstraat Noord
wordt hoofdzakelijk ingericht als
een fiets- en voetgangersvriendelijke straat en wordt daardoor meer
betrokken bij het centrum van Hardenberg. Van 17 januari tot half april
is de Parkweg aan de beurt, daarna
wordt tot 1 juni de Stationsstraat
onder handen genomen. Tijdens de
werkzaamheden zullen auto’s en
vrachtwagens moeten omrijden. Het
winkelgebied is wel bereikbaar voor
fietsers en voetgangers.
Jacht - Sinds vorige week woensdag mag in Overijssel niet meer
gejaagd worden op wilde eenden
en sinds vrijdag ook niet meer op
hazen, konijnen, fazanten en houtduiven. Dat hebben Gedeputeerde
Staten besloten. De reden hiervoor
is het gebrek aan voedsel door de
winterse omstandigheden. Later dit
jaar wordt bekeken of het verbod
gehandhaafd moet blijven of niet.
Natuur – Boswachters van Staatsbosbeheer en medewerkers van
20 instellingen zoals IVN en Natuurmonumenten hebben zondag 2
januari op vele tientallen plekken
in ons land hun stem laten horen
tegen het kabinet Rutte. Zij menen
dat het kabinetsbesluit om sterk te
bezuinigen op natuur grote gevolgen zal hebben voor het landschap.
In Overijssel gebeurde dat onder
meer bij de Oldemeijer in Rheeze,
landgoed Beerze, landgoed Eerde,
het Wierdense Veld en het Dal
van de Mosbeek. De boswachters, natuurgidsen en vrijwilligers
wensten de bezoekers een gelukkig Nieuwjaar, schonken een kop
warme chocolademelk en gingen
in gesprek over de toekomst van
natuur en landschap.

redactie@sallander.nl

Historie voortaan te vinden in ‘t Stadhuus

De jongere klepperman Gerrit Pullen had ’s morgens het bord onthuld met daarop de nieuwe naam ’t Stadhuus van de oudheidkamer in Hardenberg.
De oudere klepperman Hendrik Jan Moeken hielp ’s middags bij het benoemen van personen op oude foto’s.
© Roel Gritter

HARDENBERG – Vrijwilligers zoeken ze, veel vrijwilligers. De historische vereniging van Hardenberg telt nogal wat werkgroepen, die samen
veel menskracht opslurpen. En omdat de huidige groep vrijwilligers niet
meer tot de piepjongsten behoort, begint de tijd te dringen. Vandaar dat
de vereniging vorige week niet alleen de traditionele Kiekdagen hield om
de hulp in te roepen van de bevolking bij het benoemen van personen op
oude(re) foto’s, maar ook liet zien wat de vereniging zoal doet.
Die werkgroepen hebben als thuisbasis de Oudheidkamer, gevestigd in
het voormalige stadhuis aan de Voorstraat. Die naam dekt de lading niet
meer, meende het bestuur, zodat er een nieuwe bedacht moest worden.
Klepperman Gerrit Pullen onthulde dinsdag het bord bij de ingang met
daarop de naam ’t Stadhuus, met als ondertitel Museum voor streekcultuur.
Binnen was onder meer te zien welke route de Kleppertoer 2011 gaat vol-

Bewoners recreatiewoningen vinden
geen gehoor bij Raad van State
HARDENBERG – Zes eigenaren
van vakantiehuizen op de recreatieparken De Vlegge in Sibculo en
Stoetenslagh in Rheezerveen moeten hun woning verlaten. Tenminste, als ze de recreatiebungalow als
permanente woon- en verblijfplaats
willen gebruiken. De gemeente
Hardenberg wil niet dat ze hun
vakantiehuis permanent bewonen
en de Raad van State heeft onlangs
de gemeente in het gelijk gesteld.
In maart 2010 had de rechtbank in
Zwolle ook al in het voordeel van
de gemeente beslist.

dat 31 oktober 2003 de peildatum
moest zijn om vast te stellen of
gemeenten wel of niet iets hadden
gedaan tegen permanente bewoning
van recreatiewoningen. Volgens
de bewoners was dat niet gebeurd.
De gemeente had wel vlak voor 31
oktober bekend gemaakt wat de
regels waren, maar er was nooit
gecontroleerd op illegale bewoning, aldus de bewoners. Volgens
de Raad van State zaten ze mis met
die bewering. Uit de processtukken
bleek namelijk dat de gemeente
al vanaf 2001 enkele tientallen
bewoners een brief heeft gestuurd
dat ze hun recreatiewoning illegaal
bewoonden en dat er besluiten zijn
genomen om dwangsommen op te
leggen. Voor de Raad van State was
dat voldoende om het hoger beroep
ongegrond te verklaren.

gen. Van Hardenberg via Mariënberg naar Den Ham, door naar Hellendoorn,
Holten en Rijssen en via Wierden en Vroomshoop terug naar Hardenberg.
Er was ook een glimp te zien van de nieuwe tentoonstelling De sfeer van
weleer, over licht en verwarming in de eerste helft van de vorige eeuw.
Publiekstrekker was echter de diashow met beelden van Hardenberg en
Heemse rond 1950 die werden vergeleken met de huidige toestand. De
reacties waren voorspelbaar. “Jammer dat het oude allemaal is verdwenen”
en “Zonde dat men zoveel heeft laten verdwijnen”, was veelvuldig te horen.
Toch waren er ook bezoekers met meer realiteitszin: “Misschien zijn de
bestuurders wat te ver doorgeslagen, maar het is maar goed dat een hoop
oude rommel is opgeruimd. Als dat niet was gebeurd was Hardenberg
nog steeds een klein dorp, zonder voorzieningen als scholen, ziekenhuis,
theater, verzorgingstehuizen en winkels.” De eerste groep was wel veel
groter, maar dat past ook bij een bezoek aan ’t Stadhuus.

Rechter verbiedt onderhandse
verkoop woning Heemse
HARDENBERG – De gemeente
Hardenberg mag een woning
aan de Jachthuisweg in Hardenberg niet onderhands kopen. Dat
heeft de rechtbank in Zwolle eind
december bepaald. De zaak was
aangespannen door de ING-bank,
die geld tegoed heeft van de eigenaren. Hun bedrijf Teleprojects
uit Nieuwleusen is vier jaar geleden failliet verklaard.

Gerda Havertong gast millenniumexpositie

De gemeente Hardenberg heeft
belang bij aankoop van de woning,
omdat die binnen het gebied ligt
waar de gemeente het bedrijventerrein Heemser Poort wil realiseren.
Op de woning is de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing,
zodat bij verkoop het pand eerst aan
de gemeente te koop moet worden
aangeboden, om speculanten buiten
de deur te houden. De gemeente
heeft in maart 2009 een bedrag van

sisscholen hebben gemaakt over
de acht Millenniumdoelen (b.v. in
2015 geen extreme honger meer,
elk kind naar school en minder
kindersterfte). De aanleiding voor
deze tekenwedstrijd was het werkbezoek dat Prinses Máxima op 9
november aan Hardenberg bracht.
De hoofdprijs van de tekenwed-

strijd was een ontmoeting met de
prinses. Voor de 20 winnaars en hun
klasgenoten heeft de Hardenberger
Stichting 2015 een educatieve
middag georganiseerd met onder
meer een film van Unicef over De
5 slechtste smoezen om niet naar
school te gaan en een bijdrage van
Gerda Havertong.

De bewoners wilden vrijstelling
van het bestemmingsplan, omdat de
gemeente vóór 2003 de bewoning
gedoogde. Dat jaartal is belangrijk
omdat minister Cramer van VROM
twee jaar geleden heeft besloten

HARDENBERG - De actrice en
verhalenvertelster Gerda Havertong, bekend van onder meer Sesamstraat, is speciale gast tijdens
de opening van een millenniumexpositie in theater De Voorveghter.
Vrijdag 7 januari worden de 20
mooiste tekeningen getoond die
leerlingen van Hardenberger ba-

480.000 euro geboden voor de onroerende zaak, maar daaraan waren
nogal wat voorwaarden verbonden.
Tot een verkoop is het toen niet gekomen, zodat de gemeente in augustus 2010 het bod heeft ingetrokken.
ING heeft een taxatierapport laten
maken door makelaar Boertjes uit
Dedemsvaart, die de onderhandse
verkoop taxeerde op 365.000 euro
en gedwongen verkoop (de executiewaarde) op 270.000 euro.
Hierna heeft de gemeente een
koopovereenkomst getekend voor
een bedrag van 330.000 euro, bijna
veertig mille minder dan de makelaar had getaxeerd, maar dat was
omdat de woning in zeer slechte
staat verkeert. De rechter twijfelde
echter aan het taxatierapport, omdat
de gemeente eerst 480.000 euro
wilde betalen en een jaar later maar
330.000 euro. Er moet volgens de
rechter rekening worden gehouden
met de plannen van de gemeente om
er een bedrijventerrein te vestigen,
waardoor de grond duurder is dan
normaal. Een veiling zal naar verwachting meer geld opbrengen dan
de gemeente heeft geboden, zodat
rechter M. Zomer bepaalde dat de
onderhandse verkoop wordt afgewezen. Als veilingdag is voorlopig
2 februari 2011 vastgesteld.

