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Kortweg
Derde spoor – Gedeputeerde Job
Klaasen van de provincie Overijssel
heeft tussen neus en lippen door aan
wethouder Jannes Janssen van de
gemeente Hardenberg verteld, dat
er geen geld is om een derde perron
aan te leggen bij het NS-station. Dat
perron zou handig zijn als de lijn
Almelo-Mariënberg wordt doorgetrokken naar Hardenberg. Ondanks
dat er geen perron bijkomt gaat de
gemeente er nog wel van uit dat
Hardenberg eindpunt wordt voor
de lijn uit Twente.
Straatnaamfantasie – De gemeente Hardenberg moet als een
haas een naam bedenken voor de
nieuwe straat op het voormalige
Gammaterrein in het centrum van
Hardenberg. Er komen op die plek,
naast begraafplaats Nijenstede, woningen en bedrijfsruimtes. De naam
van de straat wordt Hof van Pepijn,
met op het straatnaambordje de
tekst “Naar Pepijn, opperhofmeester van het rijk der Franken, die in
het midden van de 8e eeuw de eerste
kapel liet bouwen op Nijenstede”.
Voor dat laatste is overigens geen
enkel bewijs voor, maar het verhaal
is ontsproten aan de fantasie van
dominee Johan Picardt, die in de
17e eeuw in een boek over de kapel schreef. Deze Drent heeft ook
de naam hunebed bedacht, omdat
volgens hem huynen (reuzen) de
steenhopen hebben gemaakt.

Alleen oppositie steunt B&W

Archief blijft in Hardenberg
HARDENBERG – Wethouder Douwe Prinsse wordt door de gemeenteraad niet op zijn blauwe ogen geloofd. Prinsse had 700.000
euro nodig om het archief uit het nieuwe gemeentehuis te halen en de
vrijgekomen ruimte geschikt te maken voor 32 werkplekken. De ene
partij (ChristenUnie) wilde best met hem meegaan, als hij maar kon
aantonen hoe die zeven ton terugverdiend kon worden. En dat was
hem volgens de CU niet gelukt. De andere partij (PvdA) meende dat
niet was aangetoond dat de plekken nodig waren en wilde het geld
liever besteden aan mensen die het echt nodig hadden. Tel daarbij
de opmerking van het CDA, dat een slecht beeld naar buiten wordt
gebracht als geld wordt uitgegeven terwijl daar nog geen dekking voor
gevonden is, en het mag duidelijk zijn dat het raadsvoorstel door de
drie regeringspartijen van tafel werd geveegd. Ook OpKoers, Liberaal
Hardenberg en GroenLinks stemden tegen. De enige partij waar het
college steun van kreeg was oppositiepartij VVD.
B&W hadden op voordracht van
een ambtelijke commissie bedacht
dat het archief wel uit huis geplaatst
kon worden. De digitalisering zou
er volgens het college voor zorgen,
dat er op de 5e verdieping ruimte

vrij zou komen. Op die verdieping
zouden dan extra werkplekken
worden gemaakt. Bijvoorbeeld voor
de politie, of De Stuw, of nog weer
anderen, vertelde Prinsse, maar hij
kon geen concrete afspraak laten

zien. “Toch ben ik ervan overtuigd
dat we binnen enkele jaren de zaak
vol hebben zitten en dat het geld
weer is terugverdiend”, beweerde
de wethouder. Op de VVD na was
er geen partij die dat geloofde. Bovendien waren de raadsleden onder
de indruk van de maatschappelijke
weerstand tegen het verplaatsen van
het archief naar bijvoorbeeld een
plaats als Kampen. Veel historische
verenigingen maar ook individuele personen hadden de raad met
protestbrieven bestookt. In een
poging de zaak te redden stuurden
B&W maandag nog een ambtelijke
notitie waarin alle voordelen van
uithuisplaatsing werden toegelicht,
maar aan het belangrijkste bezwaar
werd opvallend genoeg geen woord
besteed, namelijk dat mensen die in
het historisch archief willen zoeken

naar materiaal voor studie, artikelen
of boeken niet meer aan hun trekken
kunnen komen. Omdat Prinsse op
veel financiële vragen het antwoord
schuldig moest blijven werd met
een grote raadsmeerderheid het plan
van B&W afgeschoten, zodat de
bouw van het gemeentehuis volgens
de oorspronkelijke plannen wordt
afgewerkt en er geen 700.000 euro
extra op tafel hoeft te komen.
“Hopelijk is de foto van opoe
Tjobbe nog tot in lengte van dagen
in Hardenberg te zien”, sprak Hans
Botter van OpKoers als wens uit.
Alleen is die niet in Hardenberg te
vinden maar in Drenthe, als romanfiguur uit het boek Bartje van Anne
de Vries. De strekking van Botter’s
opmerking werd echter door iedereen wel begrepen.

Paasvuur – Voor het Paasvuur in
Kloosterhaar, dat Tweede Paasdag
om 20.15 uur in brand wordt gestoken, kunnen dorpelingen schoon
hout inleveren, dat wil zeggen
geen geverfd hout of stobben. Dat
kan de komende zaterdagen tussen
9.00 en 12.00 uur, tegen een kleine
vergoeding. Het terrein voor het
Paasvuur ligt aan de Crullsweg,
achter café Het Olde Jagershuus.
Voorafgaand aan het ontsteken van
het vuur wordt een lampionoptocht
gehouden, die om 20.00 uur start bij
Het Olde Jagershuus.
Tegels - De Walk of Fame in
Hardenberg-centrum, langs de
boorden van de Vecht, krijgt er
vrijdag 15 april drie tegels bij. Om
17.00 uur worden tegels onthuld
voor schaatser Erik Hulzebosch uit
Loozen, korfballer Casper Boom
uit Hardenberg en turnster Sanne
Wevers uit Oldenzaal.
Pasfoto – Na vragen van de PvdA
in de gemeenteraad van Hardenberg
is besloten dat de groep officieel
erkende pasfotografen die pasfoto’s
mogen maken in het gemeentehuis,
wordt uitgebreid. De gemeente
had 26 fotografen uitgenodigd die
ingeschreven staan bij de Kamer
van Koophandel, om als extra
service aan de bevolking enkele
maanden pasfoto’s te maken in het
gemeentehuis in Hardenberg. Van
die 26 hebben 5 fotografen positief
gereageerd, maar nu blijkt dat ook
fotografen willen meedoen die het
maken van pasfoto’s als nevenactiviteit uitoefenen. Zij kunnen zich
tot 9 april melden bij de gemeente.
Quiz – In natuurcentrum De Koppel
in Hardenberg houdt vossenliefhebber Albert Hidding op 15 april een
vosquiz. Er worden 20 vragen over
de vos gesteld en de antwoorden
worden vervolgens uitgebreid
behandeld met ondersteuning van
video, geluid en foto’s. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en
eindigt rond 22.00 uur.

redactie@sallander.nl

Louis Bruins, redactielid van Rondom den Herdenbergh, was een van degenen die brieven hebben geschreven naar de raadsleden om te pleiten voor
behoud van het archief in Hardenberg.
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Ambtenaren Hardenberg
en Ommen in 2012 samen
HARDENBERG – De ambtenaren
van de gemeenten Hardenberg en
Ommen moeten vanaf 1 juli 2012
één organisatie vormen. Dat is het
plan van beide colleges van B&W.
Dalfsen was ook uitgenodigd om
bij de besprekingen aanwezig te
zijn, maar algemeen directeur
Herman Zwart van de gemeente
Dalfsen mocht van zijn college niet
aanschuiven. Dat kan wat Hardenberg en Ommen betreft in een later
stadium alsnog. De twee gemeenten
willen ambtelijk samenwerken om
de kwaliteit van het werk te verbeteren en de efficiency te verhogen.
Het is (nog) niet de bedoeling één
gemeente te vormen. Beide gemeenten blijven zelfstandig met een eigen
gemeenteraad, een eigen college,
een eigen burgemeester, een herkenbare eigen dienstverlening en eigen
beleid waarvoor beide gemeenten

volledig zelf verantwoordelijk
zijn. De geïntegreerde ambtelijke
organisatie werkt dus voor twee
gemeenten en twee gemeentebesturen. Beide gemeentehuizen blijven
in stand, om de afstand tussen de
burger en bestuurders zo klein mogelijk te houden. De gemeenteraad
van Hardenberg neemt dinsdag 26
april een besluit over het voorstel
van B&W, Ommen volgt twee
dagen later.

Weer geen winst
HARDENBERG – HHC moet minstens een jaar wachten om eindelijk
eens te winnen van Flevo Boys uit
Emmeloord. Of er nu uit of thuis
gespeeld wordt, of het verdiend is
of niet, vaak weet de polderploeg
minstens één punt aan de strijd over
te houden. Dat was zaterdag in Em-

Grondwater niet schoon
HARDENBERG - In de bovengrond van de woningen aan de
Marslaan in Hardenberg is geen
vervuiling aangetroffen, maar wel
in het grondwater. Dat blijkt uit
onderzoek van woningstichting
Beter Wonen.
Het onderzoek is uitgevoerd omdat verdachte materialen waren
aangetroffen na de afbraak van de
Clara Feyoena huishoudschool. De
buurt en de woningstichting wilden
daarna weten of ook vervuiling zat
meloord ook het geval. HHC kwam
na 6 minuten op voorsprong door
Lars Offringa, keek na 70 minuten
tegen een 2-1 achterstand aan en
wist uiteindelijk een punt te redden
door een doelpunt van Roy Stroeve,
terwijl de winst voor het grijpen lag.
HHC staat nog steeds op de 5e plek,
maar als het punten blijft weggeven
zal dat niet lang meer duren.

in de grond van de naastgelegen
woningen. Voorafgaand aan het bodemonderzoek is de oude Vechtloop
in kaart gebracht. Op luchtfoto’s
van de jaren ‘30 en ‘40 blijkt dat
de Vecht ter hoogte van de Kruserbrink, Marslaan en Sportlaan liep.
Tijdens de demping van de oude
Vecht is er veel puin, slib, ijzermaterialen, potten en flessen gedumpt.
Dit materiaal heeft waarschijnlijk
voor vervuiling van het grondwater gezorgd. De resultaten van het
onderzoek zijn besproken met de
gemeente Hardenberg, de provincie
Overijssel en de GGD. Er hoeven
niet meteen saneringsmaatregelen
worden getroffen, maar er komt wel
een vervolgonderzoek. De situatie
bij de Sportlaan wordt onderzocht
en er wordt nog nagegaan hoe groot
de omvang van de grondwaterverontreiniging is. De resultaten van
dit vervolgonderzoek worden in de
loop van dit jaar verwacht.

