Woensdag 2 februari 2011

Kortweg
Orgel-CD - Jorrit Woudt, organist
van de Kandelaarkerk in Heemse,
presenteert zijn eerste solo-cd
Espressivo via enkele concerten
verspreid door het hele land. Op
de cd speelt hij eigen koraalbewerkingen en improvisaties, maar
ook werken van organisten zoals
Harm Hoeve, Johan Bredewout en
André van Vliet. Het eerste concert
is 4 februari in de kerk in Heemse,
aanvang 20.00 uur.
Kiezen - De politieke partijen
die meedoen aan de provinciale
Statenverkiezingen in Overijssel
starten woensdag 2 februari gezamenlijk hun campagnes. Tijdens
een presentatie op de brug van het
provinciehuis in Zwolle stellen de
lijsttrekkers zichzelf voor en wordt
het online kieskompas in gebruik
genomen.
Gezocht - De organisatoren van
Night of the Forest zoeken Gramsberger culturele talenten van alle
leeftijden voor deelname aan de
tweede editie van dit muziek-,
dans-, zang-, vertel- en toneelfestijn. Zij hopen op meer deelname
van individuele deelnemers of
kleine groepen en van kunstuitingen die er de eerste keer niet bij
waren. Night of the Forest deel 2
vindt plaats in het Gramsberger
Bosje, op de avond van vrijdag 22
juli. Aanmelden kan tot 12 februari
bij Cor van Dalen (0524-562210).

Vechttoerisme moet in 2012 op gang komen
HARDENBERG/EMLICHHEIM –
Volgend jaar moet het mogelijk
zijn om met een boot vol toeristen
te varen van Hardenberg naar
de Duitse plaats Emlichheim en
weer terug. Dat is de wens van
burgemeester Daniela Kösters
van Emlichheim. Of nog liever
omgekeerd, want het zou aardig
zijn als het toerisme in de Duitse
gemeente een beetje een ‘push’
zou krijgen. Dat sluit volgens
Kösters goed aan bij de wedstrijd
die de gemeente in 2008 heeft gewonnen, namelijk die van “meest
fietsvriendelijke gemeenschap
van Duitsland”.

Om met een boot over de Vecht van
Emlichheim naar Hardenberg te
kunnen varen moet er nog wel wat
gebeuren. In de eerste plaats moeten
de deelnemers op één lijn komen.

Nou is dat niet het moeilijkste, want
de gemeenten Hardenberg en Emlichheim werken met waterschap
Velt en Vecht en het bestuur van de
Grafschaft Bentheim tot tevredenheid samen. Ingewikkelder wordt
het om toestemming te krijgen om
de Vecht te mogen bevaren. Dat
betreft vooral het Duitse deel van
de rivier, waar andere regels gelden
dan in Nederland. De Landkreis
Bentheim wil niet teveel boten op
de rivier vanuit het oogpunt van
natuurbescherming. “Maar er zit
vooruitgang in de besprekingen, het
ziet ernaar uit dat elektrische boten
met een snelheid van maximaal 9
km per uur wel worden toegestaan”,
zegt burgemeester Kösters. “Wat
in Giethoorn kan zou hier ook mogelijk moeten zijn, en misschien
meer, zoals het gebruik van een
solar schiff, een zonneboot die in

de weekeinden heen en weer vaart.”
Een andere zaak waaraan gewerkt
moet worden is de oude sluis bij De
Haandrik. Waterschap Velt en Vecht
gaat de sluis voor een bedrag van
1,2 miljoen euro renoveren, zodat
er geen fysieke obstakels meer
zijn om het toerisme op de Vecht
te verbeteren. Als alle problemen
zijn opgelost moet de infrastructuur
worden aangepakt. Bootsteigers
in Emlichheim en Hardenberg en
opstapplaatsen in bijvoorbeeld Laar
en Gramsbergen. Dat is volgens
Daniela Kösters de taak van de
overheid: de voorwaarden scheppen en de infrastructuur aanleggen.
“Maar het project zelf moet worden
uitgevoerd door private partijen,
zoals de VVV in Emlichheim of
eigenaar Bert Veurink van Le Bateau Napoleon, de Napoleonboot
die vaart tussen Hardenberg en

Burgemeester Daniela Kösters
Gramsbergen.” De eerste tocht over
de Duits/Nederlandse grens kan
waarschijnlijk in het voorjaar van
2012 plaatsvinden.

Noodmaatregelen om vorstschade te repareren

Hulzebosch - Erik Hulzebosch uit
Loozen keert de komende maanden
voor even terug naar de wereld
van de topsport. De oud-marathonschaatser heeft in het nieuwe
programma ‘Hier Hulzebosch’
van RTV Oost ontmoetingen met
Overijsselse sporters. Hij krijgt
slechts een adres en een naam en
gaat vervolgens op pad. Op die
manier ontmoet hij diverse sportmensen, die hij op zijn eigen wijze
interviewt. Erik ondergaat tevens
een spoedtraining in de sport in
kwestie, waarna zijn kwaliteiten
op de proef worden gesteld. In de
eerste aflevering op woensdag 2
februari levert hem dat meteen een
flink pak slaag op.
Stroom - Raadslid Klaas Mulder
van de ChristenUnie wil van B&W
weten of de gemeente Hardenberg
zich wel voldoende heeft ingezet
om gratis oplaadplaatsen te krijgen
voor elektrische auto’s. De stichting
e-laad.nl, een initiatief van de gezamenlijke netbeheerders, biedt één
oplaadplaats per 10.000 inwoners
aan. Voor Hardenberg betekent dat
6 stuks. De oplaadpunten leveren
100% groene stroom. Bij de meer
dan 100 gemeenten die zich hebben
aangemeld zit Hardenberg nog niet.
Ladies – De afgelopen jaren heeft
Hardenberg vier keer een groot wielerevenement binnen de gemeentegrenzen gehad: 3 keer Olympia’s
Tour en 1 keer de Holland Ladies
Tour. Dat laatste evenement krijgt
Hardenberg dit jaar weer aangeboden, maar de gemeente heeft
vriendelijk bedankt. Zonder steun
van de stichting Hardenberg Promotie en de Hardenberger wielervereniging lukt de organisatie niet
en beide clubs hebben aangegeven
pas op de plaats te moeten maken.
Liever probeert men in 2012 een
grotere vis binnen te halen, zoals
de Eneco Tour, als onderdeel van
de festiviteiten rond Hardenberg
650 jaar stadsrechten.

redactie@sallander.nl

HARDENBERG - U vraagt en wij draaien, leek het vorige week in Hardenberg. De CDA fractie had dinsdag vragen gesteld over gaten in de
weg op de kruising bij het Röpcke-Zweers ziekenhuis en woensdag waren
gemeentearbeiders al aan de gang met het ‘plakken van asfaltpleisters’.

Maar volgens de beide reparateurs was de planning om de vorstschade die
dag op die plek aan te pakken al eerder gemaakt. Dat op het moment dat de
gaten werden gedicht CDA-fractievoorzitter Henk Meulink breed lachend
passeerde moet toeval zijn geweest.
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Samenvoegen ambtenaren
Ommen en Hardenberg

Liberaal Hardenberg kan weer rustig slapen

HARDENBERG – Waar de bevolking al jaren om roept, namelijk een kleine overheid die
efficiënt werkt, kan in NoordoostOverijssel op termijn werkelijkheid worden. Tenminste, als de
politici in Ommen over hun eigen
schaduw heen durven te stappen.
De ambtelijke apparaten van Hardenberg en Ommen moeten samengevoegd worden, zo is de bedoeling
van de beide gemeentebesturen.
Profiteren van elkaars kennis en
kunde, zonder overlap en dubbele
bezetting. Dat werkt sneller, beter
en een stuk goedkoper, is de achterliggende gedachte. In de raad van

Hardenberg werd vorige week dinsdag de mededeling van B&W met
niet meer dan een schouderophalen
in ontvangst genomen. In Ommen
kwam stoom uit de oren van de
raadsleden. Ommen is uniek en
zelfstandig, en dat moet vooral zo
blijven, meende de LPO en ook de
PvdA stond niet te juichen. De VVD
in Ommen was meteen voorstander
en CDA en CU waren vooral kwaad
dat de plannen al in de pers waren
gekomen voordat de raad ervan had
vernomen.
De gemeenteraden van Hardenberg en Ommen gaan de komende
maand(en) de plannen van B&W
bespreken.

HARDENBERG – Petra Baarslag van Liberaal Hardenberg heeft onlangs
vragen gesteld aan B&W over de gevolgen van de brand bij Chemie-Pack
in Moerdijk. Volgens het raadslid was in Hardenberg onrust ontstaan omdat
de gifwolk van Moerdijk naar het oosten was gedreven, richting Hardenberg. Zij wilde onder meer weten of de gemeente had geïnformeerd of de
gifwolk Hardenberg had aangedaan en of er metingen waren verricht. B&W
geven nu als antwoord dat het RIVM heeft geconcludeerd dat de brand
uitsluitend gevolgen kan hebben voor bewoners tot 10 kilometer van de
brand. Die conclusie is onder meer gebaseerd op uitgebreide luchtmetingen.
Hardenberg ligt zo ver van Moerdijk verwijderd, dat de ongeruste leden
van Liberaal Hardenberg weer rustig kunnen gaan slapen.

Meer actie tegen alcoholmisbruik onder jongeren
HARDENBERG - Het project Fris over Drank van de gemeente Hardenberg gaat over tot actie. Tot nu toe was het project bedoeld om de kennis
te vergroten over de gevaren van veel alcoholgebruik. Dat lijkt gelukt,
vandaar dat een volgende stap wordt gemaakt. Het jongerenwerk krijgt
opdracht om de drankketen actiever op te zoeken en als het nodig is in
te grijpen. Het voorgezet onderwijs krijgt de mogelijkheid personeel op
te leiden dat op tijd alcoholproblemen kan signaleren en de kroegbazen
krijgen de gemeente op bezoek als een klant terecht komt in de alcoholpoli
van het ziekenhuis.

