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Kortweg
Bestrating 1 - De bouw van de
appartementencomplexen aan de
zuidkant van de Bramerstraat in
Hardenberg is zo ver gevorderd,
dat de omgeving woonrijp gemaakt kan worden door bestrating
en beplanting aan te leggen. Als
onderdeel van de werkzaamheden
wordt de Marktstraat voorzien van
nieuwe bestrating tussen 21 maart
en 4 april.
Bestrating 2 - Vorig jaar zijn de
Schoolstraat en een gedeelte van
de Sportstraat in Kloosterhaar opgeknapt en voorzien van nieuwe
bestrating. De werkzaamheden zijn
afgerond, maar de betonklinkers
blijken nu al beschadigd te zijn.
De oorzaak hiervan is een fout in
het productieproces. De bestrating
wordt begin mei vervangen. De
werkzaamheden zijn naar verwachting nog voor de zomervakantie
afgerond.

Provincie zit bouw ziekenhuis dwars
HARDENBERG – Er bestaan nog wonderen in de politiek. Ook
negatieve. Twee weken geleden, na de oriënterende raadsvergadering in Hardenberg, ging iedereen ervan uit dat het bestuur
van de Saxenburgh Groep 15 miljoen euro kon lenen voor de
bouw van een nieuw Röpcke-Zweers ziekenhuis dankzij een
borgstelling van de gemeente Hardenberg. Het bestuur heeft
zo’n 80 miljoen nodig, maar voor een deel moet Hardenberg borg
staan anders kan het bestuur niet alles lenen. Er zouden nog een
paar politieke moties worden afgehandeld, bijvoorbeeld dat de
gemeente iemand mag leveren voor de Raad van Toezicht en dat
de medisch specialisten ook op een of andere manier financieel
betrokken worden bij de nieuwbouw, maar dat zou een positief
besluit niet in de weg staan.
Niet alleen twee weken geleden,
zelfs tot twee uur voor de raadsvergadering van dinsdag 15 maart was
iedereen positief gestemd. Op dat
tijdstip werd echter een e-mail van
de provincie Overijssel ontvangen,
waarin stond dat Hardenberg voor-

zichtig moest zijn. De gemeente
moet een potje hebben met geld
om tegenvallers op te vangen. En
als de gemeente borg staat voor
het ziekenhuis moet dat potje extra
worden gevuld, vindt de provincie.
Dat vindt de gemeente niet, omdat

de waarde van alle gebouwen van
de Saxenburg Groep groot genoeg
is om alle leningen terug te kunnen betalen. Portefeuillehouder
burgemeester Bert Meulman. was
zeer ontstemd over de e-mail, zei
hij. “En erger.” In feite was hij
laaiend over het onfatsoenlijke
tijdstip waarop het ambtelijk bericht – overigens wel ondertekend
door commissaris Ank Bijleveld
– was verstuurd. Pogingen om opheldering te krijgen mislukten. Pas
tijdens de raadsvergadering kreeg
Meulman de Commissaris van de
Koningin telefonisch te pakken.
Haar opmerking dat ze ook was geschrokken en dat de brief niet in die
vorm gestuurd had moeten worden
(aldus Meulman) kwam voor de
raad te laat. Alle partijen hadden
al besloten dat het onderwerp van

de agenda gehaald moest worden,
omdat ze eerst willen weten wat
de provincie nou precies van de
gemeente eist. Volgens Meulman
een verkeerd signaal, omdat het nu
lijkt alsof Hardenberg de financiële
zaakjes niet op orde heeft, terwijl
dat wel het geval is. Dat een ambtenaar op het provinciehuis bezig is
paniek te zaaien viel hem rauw op
het dak, “maar als de raad besluit
tot verdaging dan is dat haar goed
recht, daar zal ik verder niks van
zeggen”, reageerde Meulman op
de woorden van de fractievoorzitters. De vele vertegenwoordigers
van de Saxenburgh Groep, aan het
begin van de raadsvergadering nog
blij gestemd, moesten vervolgens
teleurgesteld afdruipen. Waarschijnlijk mogen ze over een week
weer aanschuiven.

Nog niet – De politieke partijen
in Ommen willen nog niet praten
over ambtelijke samenwerking
met Hardenberg. Zij hebben B&W
laten weten dat dit onderwerp niet
in maart maar in april besproken
moet worden. De fracties zeggen
dat ze meer tijd nodig hebben om
hun achterban te raadplegen.
Fout - HHC is zaterdag in een oude
fout vervallen. Een positieve fout,
overigens. Tegen lager geklasseerde
tegenstanders willen de voetballers
uit Hardenberg het nog wel eens
laten afweten, maar als hoger ingeschatte teams op het programma
staan komt het beste in de ploeg
naar boven. In Spakenburg werd
kampioenskandidaat IJsselmeervogels met 1-2 verslagen na een 1-0
ruststand. Die ruststand bleef lang
op het scorebord staan, maar vanaf
de 80e minuut kantelde de wedstrijd
dankzij twee doelpunten van HHCspits Roy Stroeve.
Freaks - De Jazzclub Hardenberg
sluit zondag 27 maart het jazzseizoen af met een optreden van de
dixielandband The Jazzfreaks. Het
repertoire bestaat voor het grootste
deel uit bekende klassieke jazzstandaards uit de periode 1920-1940.
Het optreden vindt plaats van 16.00
tot 18.00 uur in de foyer van theater
De Voorveghter.
Knikkeren – Op de Markt in
Hardenberg wordt 20 april een
voorronde gehouden van het NK
knikkeren. Hieraan kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar meedoen. De
landelijke finale wordt zaterdag 4
juni gehouden op een nog onbekende plek. Inschrijven kan via de
website nkknikkeren.nl.
Voedsel - In natuurcentrum De
Koppel in Hardenberg wordt zaterdag 26 maart van 14.00 tot 15.45
uur de film ‘Zes miljard mensen
om te voeden’ vertoond. In deze
film neemt Yann Arthus-Bertrand
de kijkers mee op een wereldwijde
reis langs boeren, die zich verzetten
tegen de neerwaartse spiraal van de
puur op productie gerichte moderne
landbouw. Er zijn luchtopnamen
van eindeloze akkers in Frankrijk,
van de pracht van de Provence, van
bananenplantages in het Caribische
gebied. Maar ook van Indonesië
en India. De filmmaker laat zien
hoe onmetelijk rijk onze planeet
is. Verder komen mensen aan het
woord, die oplossingen bieden om
de landbouw en veeteelt echt duurzaam te maken.
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Voorjaarsoffensief gemeente om RTC te helpen
HARDENBERG – De groei in het leerlingenaantal van het
Regionaal Techniek Centrum (RTC) in Hardenberg moet aangejaagd worden door de gemeente. De lokale overheid zorgt
voor een paar centen, aldus wethouder Jannes Janssen, om wat
extra reclame te maken en er wordt personele hulp geboden om
meer leerlingen warm te maken voor een RTC. Hoeveel geld en
wie namens de gemeente de publicitaire hulp gaat bieden kon
Janssen nog niet zeggen.
Het opleidingencentrum huurt nu
nog ruimte in het Vechtdal College
aan de Burgemeester Schuitestraat
voor een groep installatieleerlingen.
Zij krijgen de opleiding betaald,
werken en leren tegelijk en hebben
na afloop van hun studie een baangarantie. Die groep moet groeien,
maar ook worden uitgebreid met

metaalwerkers en jongeren die willen werken in transport en logistiek.
“De technische sector zit te springen om jongeren, terwijl het aanbod
steeds minder wordt. Er zijn minder
jongeren dan voorheen en de jongeren die er zijn kiezen vaker voor
een theoretische dan een praktische
opleiding. Door ze aantrekkelijke

Man rijdt in op groepje fietsers
HARDENBERG - Op de Jan Weitkamplaan is zondagochtend een
25-jarige man uit Kloosterhaar
aangehouden voor poging tot zware
mishandeling. Hij reed in zijn auto
toen er plotseling drie fietsers voor
hem overstaken, waarvoor hij flink
voor remmen. Hierna ontstond er

een woordenwisseling tussen de
betrokken partijen. De automobilist
raakte hierbij zo oververhit, dat hij
met zijn auto op het groepje fietsers
inreed en de fiets van een 21-jarige
Hardenberger raakte. De Kloosterhaarder werd door de politie
ingesloten.

voorwaarden te bieden hopen we
de jongeren voor de regio te behouden”, vertelt wethouder Janssen.
RTC-gebouw
Na de zomervakantie verhuis de
groep naar het gebouw van de
HACO aan de Parkweg in Hardenberg, waar nu timmerlieden,
metselaars en tegelzetters worden
opgeleid. Op den duur moet er
een nieuw gebouw komen op de
sportboulevard tegenover het Röpcke-Zweers ziekenhuis. “Maar een
RTC-opleiding en een RTC-gebouw
zijn twee dingen. Eerst moeten er
meer leerlingen komen. Dat kunnen vmbo-leerlingen zijn die een
vervolgstudie kiezen, of jongeren
in de kaartenbak van het UWV of
iets ouderen die zich willen laten
omscholen. Daarna staat een nieuw
gebouw op de wensenlijst. Dat moet
echter door het bedrijfsleven en het
Alfa-college worden opgepakt.”
Janssen noemt het knap dat in deze
slechte economische tijd zoiets als
een RTC van de grond komt. “Het is
er nog niet, maar met onze starthulp
gaat het zeker lukken.”

HHC roert zich op
‘transfermarkt’
HARDENBERG - Bij HHC moeten de mensen van de pr-afdeling
zich vorige week even miscommunicatiemedewerkers hebben
gevoeld. Hadden ze net vol trots
aangekondigd dat een langjarige
overeenkomst was gesloten met
profvoetballer René Wessels van
Veendam, was in het Dagblad
van het Noorden een interview te
lezen waarin Wessels zei dat de
voetbalclub uit Hardenberg veel
te voorbarig was. Eerst verder praten met Veendam, dan eventueel
met een andere club uit de Eerste
Divisie, vervolgens waren enkele
Duitse regionale clubs aan de beurt
en helemaal aan het eind kwam
HHC. Opdracht van de voorzitter,
zegt de pr-afdeling op de vraag hoe
het kan dat onjuiste informatie naar
buiten is gebracht. Blijkbaar waren
ze daarna zo van slag dat de komst
van (reserve)keeper Raymond
Beukeveld van zondaghoofdklasser W.K.E. uit Emmen niet werd
gemeld. De 26-jarige Dalenaar,
werkzaam in Hardenberg, moet
de strijd aangaan met de huidige
keeper Sander Danes.

