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Kortweg
Kinderen - Stichting Prokind wil
op een braakliggend stuk grond aan
de Blanckvoortallee in HardenbergMarslanden een kinderdagverblijf
bouwen. De gemeente wil hieraan
meewerken, maar dan moet wel
het bestemmingsplan worden gewijzigd. In het nieuwe kinderdagverblijf komen op de begane grond
5 groepsruimten voor 68 kinderen
met bijbehorende activiteitenruimten, slaapkamers en sanitair. Op de
eerste verdieping wordt ruimte gemaakt voor het personeel in de vorm
van kantoor- en vergaderruimten.
Het buitenterrein wordt ingericht
als speelplaats en aan de voorkant
komen 15 parkeerplaatsen.
Tweekappers – Het is moeilijk
om patiowoningen aan de Van
Tuellstraat in de Hardenberger
wijk Marslanden te verkopen. Aan
de zuidkant staan 7 stuks, maar de
eigenaar van de gronden voelt er
weinig voor om dit type woningen
ook aan de noordkant te bouwen.
Hij wil het liefst 10 tweekappers te
bouwen op kavels van ongeveer 300
m2. B&W gaan akkoord.

Opening meest duurzame werf

Op zoek naar een nieuwe burgemeester

HARDENBERG - De gemeente
Hardenberg heeft volgens eigen
zeggen de meest duurzame gemeentewerf van Nederland gebouwd.

HARDENBERG - De gemeente
Hardenberg is begonnen met de
zoektocht naar een nieuwe burgemeester, als opvolger van Bert
Meulman die per 1 september vertrekt. De eerste stap is het opstellen
van een profielschets waarin staat,
aan welke eigenschappen een burgemeesterskandidaat moet voldoen.
Voordat de profielschets wordt opgesteld wil de gemeenteraad weten
wat de inwoners van Hardenberg
van de nieuwe burgemeester ver-

Deze ambitie is gehaald doordat
zoveel mogelijk volgens het cradleto-cradle principe is gebouwd. Dat
betekent dat alle materialen die
bij de bouw zijn gebruikt na hun
‘leven’ opnieuw gebruikt kunnen
worden, in plaats van dat het afval
wordt. Daarnaast zijn er veel (ex-

tra) duurzame maatregelen in het
ontwerp verwerkt, zoals het dak
van sedum en zonnecellen om elektriciteit op te wekken en water mee
te verwarmen. Ook wordt warmtekoudeopslag toegepast. Dankzij al
deze duurzame maatregelen wordt
de werf CO2-neutraal.
De opening van deze werf staat gepland op vrijdag 11 maart. De werf
is op vrijdag 19 maart geopend voor
het publiek van 10.00 tot 16.00 uur.

wachten. Inwoners kunnen tot 12
februari hun mening geven door
en korte enquête in te vullen op
www.gemeenteraadhardenberg.nl.
De gegevens worden, waar mogelijk, verwerkt in de profielschets
die door de emeenteraad wordt
opgesteld.
In een buitengewone raadsvergadering begin maart 2011 wordt de
profielschets vastgesteld door de
gemeenteraad en aangeboden aan
de Commissaris van de Koningin.

Timmer- en metselwedstrijd
voor aankomende bouwvakkers

Explosief – Een inwoner van Enter
wil aan de Eerste Bloksweg in De
Krim een kalverbedrijf bouwen.
Er is echter bij de politie aangifte
gedaan door een 87-jarige inwoner
van De Krim, die zegt dat er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog
op het terrein aanwezig zijn. Het
gaat om vliegtuigbommen van
meer dan 100 pond per stuk. De
gemeente laat de Leemansgroep
uit Vriezenveen een terrein van 3
hectare onderzoeken, op een diepte
van 4 meter vanaf het maaiveld.
Bussen – Busvervoeder Connexxion heeft beloofd dat ’s morgens
extra bussen worden ingezet op lijn
80 tussen Almelo en Hardenberg om
met name scholieren uit Westerhaar,
Sibculo, Kloosterhaar en Bergentheim op tijd naar de scholen in
Hardenberg te brengen. Plaatselijk
Belang Kloosterhaar had geklaagd
dat overbezette bussen de haltes
voorbijreden en dat geen extra
bussen reden. Dat wordt nu anders
geregeld. Connexxion belooft ook
dat lijn 30 van Hardenberg richting
het noorden zo nodig wacht op de
bus uit het zuiden, om aansluitproblemen te voorkomen.
Starters – De gemeente Hardenberg zoekt partners voor het Startersfonds. Sinds 2005 stoppen eerst
gemeente en later ook het Rijk, de
provincie en de woningstichtingen
De Veste en Beter Wonen geld in
een potje om starters op de woningmarkt een financieel steuntje in de
rug te geven. De goedkope leningen
zijn echter zo’n succes met in totaal
165 deelnemers, dat de bodem van
het fonds in zicht komt. Het Rijk
doet niet meer mee en ook Beter
Wonen maakt even pas op de plaats.
Dat betekent dat òf nieuwe partners
gezocht moeten worden òf dat het
startersfonds wordt opgeheven.
Verlenging – Topklasser HHC heeft
de contracten met Edwin Starke,
Vincent Voshaar, Lennard Muderij,
Roy Stroeve, Wesley Wakker en
Renco van Eeken verlengd. Doelman Sander Danes heeft een doorlopend contract. Het contract met
Gerben Tieltjes en Tom IJzerman
wordt niet verlengd, terwijl doelman Marc Doornbos vertrekt naar
SVZW Wierden. Thijs Houwing
(Spakenburg) komt volgend seizoen
de selectie van HHC versterken.

redactie@sallander.nl

Jorrit Veneman was de beste timmerman tijdens de ‘Hardenberg Skills 2011’.
HARDENBERG – Het samenwerkingsverband van Hardenberger en
Coevorder Aannemers Haco heeft donderdag 3 februari, aan het eind van
de Open Dag, de prijzen uitgereikt voor de Hardenberg Skills. Dat zijn
wedstrijden in de onderdelen timmeren en metselen voor vmbo-scholieren,
die worden gehouden in het Haco-gebouw aan de Parkweg in Hardenberg.
Wedstrijden zoals in Hardenberg vinden in heel Nederland plaats, om deelnemers te selecteren voor de World Skills die dit jaar in Londen worden

Lintje voor Sinterklaas en Klepperman
HARDENBERG - Burgemeester Bert Meulman heeft zaterdag tijdens het
jaarfeest van de gemeentelijke vrijwillige brandweer in het Attractiepark
Slagharen een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Gerrit Pullen.
Pullen is al 32 jaar in dienst als vrijwilliger bij het korps Hardenberg, maar
de meeste Hardenbergers zullen hem kennen als Sinterklaas en als Klepperman. Gerrit Pullen, tegenwoordig Officier van Dienst, is onderscheiden
als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Elf parochies samengevoegd
HARDENBERG - Met terugwerkende kracht zijn per 1 januari de parochies
van onder meer Dalfsen, Dedemsvaart, Vilsteren, Ommen, Slagharen en
Hardenberg samengevoegd. In totaal vormen 11 voormalige parochies de
nieuwe parochie Emmanuel. Dat heeft de Utrechtse aartsbisschop Willem
Eijk 28 januari per bisschoppelijk decreet beslist. De nieuwe zielenherder
wordt pastoor Jan Beekman. Binnen de parochie zijn pastores werkzaam,
waaronder de van oorsprong Aner priester Anton Wenker. Zij vormen het
pastoraal team, zijn benoemd door de aartsbisschop en in dienst van de
parochie. De Emmanuelparochie is officieel gevestigd in Ommen.
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gehouden. Jaarlijks strijden voor en tijdens de Open Dag leerlingen van
het Vechtdal College in Hardenberg, de Nieuwe Veste in Coevorden en de
Zeven Linden in Dedemsvaart - de enige scholen met technische opleidingen in de regio – om de eer en de prijzen. Dit keer konden de scholieren
meedoen met banktimmeren voor klas 4 en metselen voor klas 3. Bij beide
onderdelen was de eerste plaats voor een leerling van het Vechtdal College
in Hardenberg. Beste timmerman is Jorrit Veneman geworden en beste
metselaar Mathijs van Riel.

Bankkantoor in Pruttieshoek
HEEMSE – Rabobank Vaart- en
Vechtstreek wil het hoofdkantoor
verhuizen van het oude gemeentehuis in Dedemsvaart naar een nieuw
pand in de Pruttieshoek. Dat is het
terrein op de hoek van de Haardijk
en de N34 in Heemse, tegenover
garage Mastebroek. Op die plek
moet een opvallend kantoorgebouw komen van maximaal 25
meter hoog. Het plan is inmiddels
gepresenteerd aan omwonenden
en volgens de gemeente overwegend positief ontvangen. Om het
kantoorgebouw te kunnen bouwen
moeten nog wel een paar problemen
worden opgelost. Twee bestaande
woningen, aan de Hessenweg
31 en de Esdwarsweg 1, moeten
verdwijnen om het terrein goed te

kunnen bereiken. Het pand aan de
Hessenweg, de voormalige klompenmakerij van Breukelman, is een
gemeentelijk monument en wordt
daarom verplaatst. De woning aan
de Esdwarsweg wordt gesloopt,
waarna een nieuwe woning wordt
gebouwd tussen het Rabokantoor
en de Hessenweg.
Omdat door de komst van het kantoor het verkeer zal toenemen wordt
een detectielus in de Hessenweg
gemaakt. Als voor het verkeer dat
vanuit de Scholtensdijk de Haardijk
op wil rijden het verkeerslicht op
groen springt en er willen ook auto’s
van de Hessenweg de Haardijk
oprijden, dan wordt de ‘groentijd’
verlengd.

