Woensdag 9 maart 2011

Kortweg
Flat – Bij de plek waar het fietspad
vanuit Hardenberg-centrum de wijk
Marslanden bereikt staat aan de
linkerkant de flat Schoutenhof (tegenwoordig appartementencomplex
genoemd). Woningstichting Beter
Wonnen gaat aan de rechterkant
een tweelinggebouw neerzetten, dat
de naam Schoutenhof II krijgt. Het
complex bevat 22 appartementen
voor senioren zonder hulp of zorg
en 4 units voor in totaal 28 dementerende ouderen. Het bouwplan
past niet helemaal in het bestemmingsplan, maar B&W willen graag
aan de komst van de woningen
meewerken.
Stimuleren – Aannemers mogen
voortaan woningen bouwen op kavels die te lang in de verkoop zijn.
Sommige inwoners van Hardenberg
willen liever geen bouwkavel kopen
en daar zelf een woning op zetten,
maar kopen liever een kant en klaar
product. De gemeente Hardenberg
richt zich bij de kavelreservering
voor aannemers in eerste instantie
op de woningbouwplannen in De
Krim en Slagharen. Hier heeft de
gemeente nog veel kavels te koop.
Ton – Het project Transfercentrum
Maasland in Hardenberg krijgt een
ton startsubsidie van de gemeente
Hardenberg. Bedrijven krijgen de
mogelijkheid personeel waarvoor
ze geen werk meer hebben in een
pool te plaatsen, waarna die werknemers getraind worden om ze
daarna te detacheren bij bedrijven
met vacatures. Het project heeft als
doel 100 personen van werk naar
werk te helpen.
Minicamping – Recreatieboerderij Grenszicht in Radewijk mag
de bestaande minicamping niet
uitbreiden van 25 naar 30 plaatsen.
Het verzoek past niet binnen de
bestaande regels. Er mag wel een
multifunctioneel gebouw komen ter
ondersteuning van de minicamping
en de 7 kamers voor logeeropvang
voor de zorg. Het agrarisch bedrijf
heeft namelijk als nevenfunctie een
minicamping en het biedt in weekeinden en tijdens vakanties opvang
voor kinderen met ADHD, autisme
of een verstandelijke beperking.
Keien – De bewoners van het
gehucht Keiendorp tussen Lutten
en Slagharen zijn niet blij met de
passiviteit van de gemeente. Zij willen dat de Knappersveldweg wordt
verplaatst, omdat het Attractiepark
Slagharen door een uitbreiding veel
gebruik maakt van de weg. Deze
weg is de enige ontsluitingsweg
voor de bewoners. Op hun verzoek
heeft de gemeente een onafhankelijk bureau een verkeerstelling
laten houden. Het resultaat van dit
onderzoek was, dat er geen probleem is bij de Knappersveldweg.
De bewoners denken daar anders
over en willen dat gemeente en
Attractiepark om de tafel gaan zitten om de aanleg van een andere
ontsluitingsweg te bespreken.
Werf – RTL-weervrouw Helga
van Leur opent vrijdag 11 maart
de nieuwe gemeentewerf van de
gemeente Hardenberg. Dat doet ze
samen met wethouder Jannes Janssen en gedeputeerde Theo Rietkerk.
De nieuwe werf op bedrijventerrein
De Haardijk is één van de meest
duurzame gebouwen van Nederland. Zaterdag 19 maart opent de
werf de poorten voor het publiek.
Tussen 10.00 en 16.00 uur kan iedereen het bijzondere gebouw van
binnen en buiten bekijken.

redactie@sallander.nl

Plannen voor mega-kuikenfarm in Hardenberg
DEDEMSVAART – De PvdA in Overijssel heeft zich vorige maand
nogal druk gemaakt over de komst van een nieuwe kippenstal in de
gemeente Dalfsen. Het gaat om een stal van 175.000 kippen in de buurt
van Nieuwleusen, die volgens de partij niet hoort in het Vechtlandschap. Desnoods moet de provincie de aanvraag blokkeren, vindt de
PvdA. Als de provinciale politici lezen wat een agrariër in de gemeente
Hardenberg van plan is moeten ze helemaal op tilt komen te staan,
want daarbij gaat het om het uitbreiden van een bedrijf van 8 naar
14 stallen en van 180.000 naar 558.000 vleeskuikens.
De eigenaar van het bedrijf aan de
Verlengde elfde wijk in Dedemsvaart heeft van de gemeente toestemming nodig om zijn bouwblok

uit te breiden tot 4 hectare, want
volgens het huidige bestemmingsplan mag dat niet. Er moet ook toestemming komen voor een tweede

bedrijfswoning en een nieuwe
loods. De kippenfarm, één van de
grootste van Nederland, moet op
termijn een inkomen opleveren voor
drie gezinnen, namelijk dat van de
huidige eigenaar en de gezinnen van
zijn twee kinderen.
De raad heeft eerder aangegeven
dat in het buitengebied van de
gemeente geen nieuwe intensieve
veehouderijbedrijven mogen komen. Over uitbreidingsplannen
van bestaande bedrijven is niets

nieuws afgesproken. Dat betekent
dat bestaande bedrijven in een agrarisch ontwikkelingsgebied de kans
mogen krijgen om op de huidige
locatie door te groeien, als dat allemaal kan binnen de milieuregels
en als het bedrijf ingepast wordt in
het landschap.
B&W van Hardenberg hebben besloten mee te werken aan de MERprocedure om te kijken, welke
effecten de komst van het bedrijf
op het milieu heeft.

Volop carnaval in de regio
VASSE - De bomen op de
hoek van de Denekamperweg
en de Booyinkweg in het dorp
Vasse bij Tubbergen moeten
elk jaar weer een stukje hoger
opgesnoeid worden, want elk
jaar worden de carnavalswagens grote, breder en langer.
Maar het houdt een keer op,
want anders moeten de bomen
verdwijnen. Zaterdag zat
de hoogste wagen dan ook
even vast tussen de takken.
De chauffeur van de wagen
moest kiezen: doorrijden met
de kans dat de carnavalskop
en toevalligerwijs zijn eigen
boom beschadigd zouden
worden of teruggaan en een
deel van de optocht niet rijden. Uiteraard werd de eerste
optie gekozen, zodat de honderden toeschouwers niets
hoefden te missen van de wagens van de carnavalsverenigingen De Spekscheeters en
DKW uit Vasse, hun collega’s
uit Mander en Langeveen en
de school, buurten en straten
die in groepsverband aan de
optocht meededen.
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Muziekverenigingen Hardenberg wil borg
doen het goedkoper staan voor ziekenhuis
HARDENBERG – De gemeente
Hardenberg hevelt een bedrag
van 103.000 euro over van muziekschool De Muzerie naar de
samenwerkende gemeentelijke
harmonie- en fanfareverenigingen. Met het geld kunnen meer
leerlingen muziekles krijgen,
hoeven de tarieven die de ouders betalen voor de muziekles
niet omhoog en wordt dezelfde
kwaliteit geleverd, beweren de
muziekverenigingen. Hoe ze dat
gaan doen is nog niet bekend.
Op basis van wat de gemeente jaarlijks aan de Muzerie betaalt kunnen
maximaal 145 jongeren tot 18 jaar
les krijgen. De gemeente geeft de
subsidie omdat vooral in de kleinere
kernen de harmonie- en fanfareverenigingen een belangrijk sociaal
element in de samenleving vormen.
Alleen is het bedrag niet toereikend,
omdat er een even grote groep op
de wachtlijst staat. Nu de Muzerie
heeft aangegeven dat de kosten per
lesplaats worden verhoogd wordt
de wachtlijst nog langer, omdat
voor het subsidiebedrag voortaan
nog maar 125 leerlingen les kunnen
krijgen. De gemeente is namelijk
niet van plan het subsidiebedrag
te verhogen. Ook het deel dat de
ouders betalen moet volgens de

Muzerie omhoog, namelijk van
269 euro in 2009 naar 380 euro in
2011. Als dat gebeurt verliezen de
muziekverenigingen leden, hebben
ze aan de gemeente kenbaar gemaakt. “En ook de gemeente vindt
dat de Muzerie zo langzamerhand
wel een erg dure instelling wordt”,
vertelde woensdag wethouder Jannes Janssen.
Vorig jaar juni is een eerste gesprek
geweest tussen gemeente en muziekverenigingen om de problemen
te bespreken. Vervolgens is onderzocht of er een oplossing voor die
problemen is. Men denkt die nu gevonden te hebben door de 103.000
euro aan een nieuwe stichting over
te maken, die met dat subsidiegeld
en dezelfde ouderbijdrage als nu aan
300 leerlingen les kan geven. Voor
de Muzerie een zwaar gelag, omdat
misschien medewerkers ontslagen
moeten worden en minder ruimte
gehuurd kan worden in het LOC
aan de Sportlaan in Hardenberg.
Bovendien krijgt de Muzerie ook
nog eens te maken met 230.000 euro
minder subsidie voor het andere
muziekonderwijs. Over dit laatste
moet de gemeenteraad in juni nog
een besluit nemen. De nieuwe opzet
voor het harmonie- en fanfareonderwijs moet in augustus 2012 van
start gaan.

HARDENBERG – Het is nog niet
helemaal een hamerstuk, maar
het moet al gek lopen als de gemeenteraad volgende week niet
beslist, dat Hardenberg borg gaat
staan voor nieuwbouw van het
Röpcke-Zweers ziekenhuis van de
Saxenburgh Groep. Het ziekenhuis
heeft tachtig miljoen euro nodig
voor nieuwbouw. De gemeente is
gevraagd voor een deel daarvan –
15 miljoen – borg te staan. Dat is
niet zonder risico, maar volgens
B&W en een raadsmeerderheid is
dat een aanvaardbaar risico. Het
CU-raadslid Stelpstra verwoordde
vorige week tijdens de oriënterende
raadsvergadering de gevoelens van
de raad het best: “Zorg voor een zo

klein mogelijk risico en een zo kort
mogelijke termijn.” Burgemeester
Bert Meulman kon hem geruststellen, want volgens hem was daar
alles op gericht.
B&W kunnen nog wel een motie
van het CDA tegemoet zien, waarin
wordt gevraagd te kijken of de
gemeente een lid van de Raad van
Toezicht mag benoemen, een deskundige van buiten die namens de
gemeente het reilen en zeilen van
de Saxenburgh Groep in de gaten
houdt. De vraag van GroenLinks
raadslid Kees Slingerland, of het
college verlaging van de salarissen
van de directie van de Saxenburgh
Groep wil bespreken, kon op een
vriendelijke knikje rekenen.

Hardenberg weer laat

weinig gedaan met de kritiek na de
gemeenteraadsverkiezingen van
2010, toen Hardenberg ook pas heel
laat de uitslag bekend kon maken.

HARDENBERG – Waar sommige
gemeenten hun best doen om als
eerste de uitslag van de verkiezingen te kunnen melden lijkt het erop,
alsof de gemeente Hardenberg het
omgekeerde nastreeft. Van de 25
gemeenten in Overijssel was alleen
Deventer - ruim anderhalf keer zoveel kiezers als Hardenberg – nog
iets later. Gemeenten als Almelo,
Hengelo, Enschede en Zwolle, die
veel meer kiezers telden, konden
veel eerder de cijfers leveren dan
Hardenberg. Wat dat betreft is er

Vergeleken met 2007 ging het CDA
in Hardenberg van 40,49 naar 28,70
procent, de ChristenUnie van 20,12
naar 15,97 procent, de PvdA van
14,68 naar 14,05 procent, de VVD
van 10,05 naar 14,25 procent, de
SP van 7,93 naar 6,57 procent en de
PVV van 0 naar 8,89 procent. Winst
was er ook voor GroenLinks en
D66. De opkomst steeg van 52,45
naar 58,82 procent.

