Woensdag 19 januari 2011

Kortweg
Jazz - De JazzClub Hardenberg
heeft zondag 23 januari een optreden op het programma staan van
de Riverboat Jazzband, een dixielandgezelschap uit Deventer. Het
optreden vindt plaats van 16.00 tot
18.00 uur in de foyer van theater De
Voorveghter.
Geocaching - Er bestaat een hobby
waarbij je met behulp van een apparaatje, dat via satelliet je positie
bepaalt, op zoek gaat naar een
‘schat’. De naam van die hobby
is geocaching. Iemand verstopt op
een bijzondere plaats, meestal in de
natuur, een waterdichte doos met
daarin een logboek en verder een
aantal leuke voorwerpen (om te
ruilen) en soms ook een wegwerpcamera. Hij of zij bepaalt de exacte
coördinaten, publiceert die op een
website en daarna kunnen andere
hobbyisten proberen de plek te vinden. Afgelopen zaterdag, 15 januari,
werd door de stichting Geocaching
Nederland gevierd, dat het 10 jaar
geleden was dat de eerste ‘schat’
in Nederland is geplaatst. En dat
feestje vond plaats in Hardenberg.
Tientallen liefhebbers waren naar
restaurant De 4 seizoenen aan de
Voorstraat gekomen om elkaar te
ontmoeten en vooral om een dagje
te cachen, zoals ze het zelf noemen.
De ‘schat’ bestond dit keer uit een
lunch in het veld.

Duurzaam begraven in Anerveen
ANERVEEN - Op dit moment zijn
er vier natuurbegraafplaatsen in
Nederland: twee in Limburg, één
in Noord-Brabant en één in Gelderland. In Anerveen moet de 5e
komen, als het aan de Groninger Ab
van Middelkoop ligt. Hij is eigenaar
van 7 hectare grond aan de Aner
Haarweg. Een gedeelte van die
grond werd tot voor kort gebruikt
voor acaciateelt, maar omdat die

teelt niet meer rendabel was moest
naar iets anders worden uitgekeken. Middelkoop heeft nu aan de
gemeente Hardenberg gevraagd
of het in principe mogelijk is om
2 hectare in gebruik te nemen als
natuurbegraafplaats.
Op een natuurbegraafplaats worden
mensen op een milieuvriendelijke
manier begraven. Er zijn geen rijen

graven, aangeharkte paadjes en
grafstenen. Een natuurgraf wordt
niet gemarkeerd door de traditionele
grafsteen, maar door een boom,
zwerfkei of een kunstwerk van natuurlijke materialen. Meestal zijn de
kosten voor een natuurbegraafplaats
lager dan voor een gewone begraafplaats, vanwege het ontbreken van
een grafsteen en het plegen van onderhoud. Of het terrein in Anerveen
hiervoor al helemaal geschikt is of
dat de grond moet worden opgehoogd zal nog onderzocht moeten

worden. B&W van Hardenberg
gaan onder voorwaarden akkoord
met het voorstel van Middelkoop.
Zo moet hij in een beleidsplan duidelijk maken dat er behoefte is aan
een natuurbegraafplaats en dat het
financieel uitvoerbaar is. Daarnaast
moet hij ervoor zorgen dat minsten
15 parkeerplaatsen op zijn terrein
worden aangelegd en hij moet zich
vooral richten op het zuidelijke
gedeelte van zijn terrein, omdat dit
stuk wat betreft de afstand naar de
omwonenden het meest geschikt is.

Bouwproject Slagharen begint met snertmaaltijd

Vogels – In natuurcentrum De
Koppel wordt zaterdag 29 januari
om 14.00 uur de film Wonderlijke
vogels vertoond. Deze duurt 90
minuten en gaat over de kunst van
het vliegen en de eetgewoonten
van vogels.
Schade – Vorige jaar is er in de
gemeente Hardenberg voor een
bedrag van 32.000 euro vernield tijdens de viering van Oud & Nieuw.
Afgelopen viering stond de teller
op 11.000 euro, gelijkelijk verdeeld
over kosten voor nieuwe spullen
en reparatiekosten. De schade bestond voornamelijk uit vernielde
verkeersborden en lantaarnpalen.
De gemeente heeft in totaal 55
schadegevallen geteld.
Concert – De harmonie Crescendo
uit Gramsbergen verzorgt woensdag
19 januari een nieuwjaarsconcert
van een uur in het plaatselijke
dorpshuis. Het optreden begint om
19.30 uur, de toegang is gratis.
Schermen - Het museum en infocentrum aan het Meiboomplein in
Gramsbergen heeft dankzij giften
van onder meer de Rabobank een
computersysteem met vier aanraakschermen kunnen kopen. Bezoekers kunnen nu zelf de informatie
opzoeken die ze graag willen zien.
afgelopen vrijdag was de symbolische overhandiging van de gift aan
de Historisch Culturele Kring.
Opvang - De bibliotheek in Bergentheim verliest een kwart van
haar oppervlakte. In de voormalige
Prins Bernhardschool zijn tot nu
toe de bieb en de peuterspeelzaal
gevestigd. Nu de bibliotheek heeft
aangegeven dat haar deel teruggebracht kan worden tot 216 m2 is
er ruimte voor een andere huurder.
De eigenaar van het gebouw, woningstichting Beter Wonen, heeft
al een nieuwe huurder gevonden,
namelijk de stichting Prokind uit
Dedemsvaart. Deze instelling wil
een kinder- en buitenschoolse opvang in het gebouw onderbrengen.

redactie@sallander.nl

Directeur Jan Sinke van De Veste (r) trakteert buurtbewoners en bouwvakkers op snert met roggebrood.
SLAGHAREN – Woningstichting
De Veste kan beginnen met de
bouw van een nieuwe woonvorm in
Slagharen voor ouderen en mensen
met een verstandelijke beperking.
De gemeente Hardenberg en enkele
omwonenden in de wijk Moeshoek
hebben overeenstemming bereikt
over bezwaren die de buurt had
tegen de bouw. Als de bouw over
ruim een jaar klaar is zullen permanent 50 medewerkers van de
zorginstelling Baalderborg Groep

uit Hardenberg actief zijn in en om
dit nieuwe gebouw.
Woensdag 12 januari werd ongeveer
op de plek waar het gebouw komt te
staan een startbijeenkomst gehouden, met snert voor bouwvakkers en
buurtbewoners. Directeur Jan Sinke
van De Veste vertelde dat de komst
van het bijzonder gebouw voor een
deel op het conto geschreven kan
worden van Gerard Temmink, de
oud-voorzitter van Plaatselijk Be-

lang Slagharen. “Hij zat ons steeds
achter de broek, vertelde dat dit
iets was wat Slagharen nodig had.
Maar dat we kunnen starten is niet
alleen mooi voor Slagharen, het is
ook een goede zaak voor de bouw,
de sector waar het op dit moment
wat moeilijk gaat.”
De bouwstart in Slagharen is ook
het begin van een forse groei van
de Baalderborg Groep. De nieuwbouwactiviteiten dit jaar zijn goed
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voor ongeveer nieuwe 230 arbeidsplaatsen, waardoor het totaal stijgt
van 1200 naar 1430. Behalve in
Slagharen komen er woonvoorzieningen voor ouderen en mensen
met een beperking in Bergentheim,
Ommen en op de hoofdlocatie in
Hardenberg. De instelling slaat haar
vleugels verder uit naar Twente, met
nieuwe woonvormen in Vroomshoop en Den Ham, en Drenthe, waar
met ouders wordt gesproken over
een woonvoorziening in Emmen.

Gemeenteraad niet tevreden over plannen voor zorgboerderij in Ane
HARDENBERG - Soms maakt de gemeenteraad van Hardenberg
het zichzelf wel erg moeilijk. Vorige week dinsdag werd tijdens de
oriënterende raadsvergadering gesproken over de plannen van zorgondernemer Menno Beute, die van het vroegere Erve Habers in Ane een
zorgboerderij wil maken onder de naam Hadassa hoeve. Beute heeft
in 2009 zijn baan als schooldirecteur van de gereformeerde basisschool
De Fontein in Enschede opgezegd om bestuurder te worden van de
stichting Hadassa hoeve. Deze hoeve moet een woon- en werkvoorziening worden voor vrouwen tussen de 16 en 23 jaar die onvoldoende
vaardigheden hebben ontwikkeld om zelfstandig te kunnen leven. De
raad ging wel erg diep door op details, terwijl er eigenlijk antwoord
gegeven moest worden op de vraag of een zorgboerderij met recreatieve
voorzieningen wel of niet past in een agrarische omgeving.
Enkele jaren geleden heeft de stichting Hadassa hoeve het oude Erve
Habers aan de Vaart in Ane gekocht.
De kopers dachten dat in het voorjaar van 2010 met de verbouw van
de locatie kon worden begonnen,
maar dat blijkt een misrekening te
zijn van een jaar, en misschien nog

wel langer. Buurman Hulter, die
een boerderij aan De Steeghe tegenover de Hadassa hoeve bezit, heeft
bezwaren tegen de komst van de
zorginstelling. Niet tegen het onderdeel zorg, maar tegen het onderdeel
recreatie. Op het erf van de Hadassa
hoeve moet een minicamping ko-

men, een bed & breakfast voorziening en in de voormalige boerderij
een vergaderruimte. Hulter denkt
dat deze recreatieve voorzieningen
problemen voor zijn bedrijf zullen
opleveren, omdat zijn boerderij
zorgt voor stank, stof en lawaai,
zoals elke boerderij. Met recreatie
in de buurt kan hij niet uitbreiden en
zit zijn bedrijf op slot. De gemeente
denkt daar anders over, maar de gemeenteraad weet het nog niet, omdat ook andere ondernemers in Ane
niet blij zijn met de recreatiepoot.
En dus werden er tijdens de oriënterende raadsvergadering veel vragen
gesteld over het verminderen van de
recreatieve voorzieningen zoals bed
& breakfast en een minicamping.
Ondanks ambtelijke hulp wist wethouder Douwe Prinsse de raad niet
te overtuigen. Geen voldragen stuk,

meende de raad. De eigen beleidsregels worden met voeten getreden,
de juridische gevolgen van het toestaan van een minicamping bij een
zorgboerderij zijn onbekend en er
wordt getwijfeld aan de financiële
haalbaarheid van het plan.
Wil het college het voorstel kans
van slagen geven dan is er nog
flink wat werk aan de winkel. Nu
is het nog zo dat een deel van de
raad neigt naar het verminderen
van recreatieve voorzieningen door
de camping uit het plan te halen,
waarna de Hadassa hoeve toch van
start kan gaan. Een ander deel wil de
principiële vraag beantwoord hebben of de combinatie van zorg met
recreatie wel past in een agrarische
omgeving. Tijdens de raadsvergadering van eind januari of die van
begin februari komt het voorstel
opnieuw aan de orde.

