Woensdag 13 april 2011

Kortweg
Veiling – Blijkbaar ziet de buitenwacht weinig kunstzinnigs in de
ArtCrew. De patiënten van Baalderborg, die in de Kunstsuper aan
het Wilhelminaplein in Hardenberg
wekelijks bezig zijn met creatieve
bezigheidstherapie, zouden vrijdag
hun werk veilen. De helft van de
opbrengst zou geschonken worden
aan een goed doel in Libanon.
Het evenement is op het laatste
moment afgeblazen, omdat maar
vier belangstellenden waren komen
opdagen.

Badhuisplein wordt tijdelijk Sesamstraat

Perron – Het CDA wil weten
waarom er geen derde perron in
Hardenberg komt. Vorige week was
in deze krant te lezen dat gedeputeerde Job Klaasen tussen neus en
lippen door aan wethouder Jannes
Janssen had verteld, dat er geen geld
was voor de uitbreiding. Enkele weken geleden was nog in een rapport
over het doortrekken van de lijn van
Almelo naar Mariënberg te lezen,
dat een derde perron noodzakelijk
was. Het CDA wil nu weten of het
doortrekken van die lijn doorgaat,
of dat de aansluitproblemen te groot
worden.
Boeken – De bibliotheek in Bergentheim ondergaat een kleine
interne verbouwing. Om ruimte
te maken zijn veel boeken afgeschreven. Zij worden van 11 t/m 22
april voor een zacht prijsje te koop
aangeboden.
Vacature - Hardenberg moet wel
een aantrekkelijke gemeente zijn,
schreef vorige week een communicatieadviseur uit Haaksbergen,
want er zijn maar liefst 13 personen die gereageerd hebben op de
burgemeestersvacature van het
Vechtstadje. Als hij wat verder
had gekeken dan zijn neus lang is
had hij ontdekt, dat wel erg weinig
mensen de opvolger van Bert Meulman willen worden. De cijfers van
de afgelopen jaren bewijzen het:
Dalfsen 39 sollicitanten, Almelo 30,
Wierden 20, Zwartewaterland 20 en
Steenwijkerland 21. Gedeputeerde
Theo Rietkerk werd hardnekkig
genoemd als sollicitant, maar hij
heeft vorige week officieel ontkend.
Onder de sollicitanten is 1 vrouw.
De leeftijd van de kandidaten varieert van 33 tot 62 jaar.
Fraude - De gemeente Hardenberg
en de Sociale Recherche van Zwolle
hebben in 2010 ruim 90.000 euro
aan uitkeringsfraude opgespoord.
Afgelopen jaar is van 13 personen
de uitkering beëindigd. Dit bespaart
de gemeente Hardenberg bijna
72.000 euro op jaarbasis.
Vrouwenvoetbal - Omdat de damesafdeling van Sportvereniging
Gramsbergen 40 jaar bestaat, speelt
het eerste vrouwenteam een jubileumwedstrijd tegen de vrouwen
van eredivisieclub Heerenveen. Het
duel wordt donderdagavond 2 juni
gespeeld op sportpark ’t Hoge Holt.
Frits – In het gemeentehuis van
Hardenberg wordt vrijdag 15 april
om 16.00 uur voor de 11e keer de
Frits de Zwerverprijs uitgereikt. Als
gastspreker is oud-burgemeester
Herman Smit van de gemeente
Hardenberg uitgenodigd. Smit, de
initiatiefnemer van deze schrijfwedstrijd voor jongeren, houdt een
toespraak met de titel De grote oorlog in kinderogen. Het programma
wordt muzikaal opgeluisterd door
een saxofoonduo bestaande uit
Hendrie Middag uit Hardenberg en
René Linde uit Dedemsvaart.

redactie@sallander.nl

Gebak eten is voor wethouder René de Vent een probleem met Elmo in zijn nek.

HARDENBERG – Bert en Ernie, Tommie, Pino en Elmo komen
naar Hardenberg. En dat niet alleen, ze blijven er ook een maandje
logeren. Het Badhuisplein bij theater De Voorveghter verandert van
23 juli t/m 21 augustus in Sesamstraat. Iedereen kan er doorheen
wandelen en alle bekende karakters van televisie tegenkomen. In
het theater zelf wordt een tentoonstelling opgezet. Bezoekers kunnen hier van alles te weten komen over Sesamstraat en ze krijgen
ook een kijkje achter de schermen. Behalve dat er veel te zien is, is
er ook veel te doen. Kinderen kunnen dansen met Pino, tellen met
Graaf Tel en jurkjes uitkiezen voor Ieniemienie
De Nederlandse Sesamstraat is dit
jaar 35 jaar oud. Dat die bijzondere
verjaardag in Hardenberg wordt gevierd komt onder meer door theaterdirecteur Jan Kroese. Hij moest invulling geven aan de plannen van de
gemeenteraad om een zomertheater
te realiseren. De zomermaanden
zijn voor het theater ‘komkommertijd’. De gemeente wil in deze periode graag een verbinding tussen het
theater en de toeristische bedrijven

in Hardenberg. Via zijn contacten
met producer Mark van Ierssel van
Sesamstraat is het Kroese gelukt de
kinderproductie naar Hardenberg te
halen voor 12 verjaardagsvoorstellingen, waarschijnlijk twee keer per
dag op woensdag en donderdag,
verspreid over een periode van
drie weken. Het theater is volgens
de eerste plannen zeven dagen per
week open. “We hebben gezocht
naar een voorstelling die bij Har-

denberg past”, vertelt Kroese. “In
de educatieve amusementsproductie
die Sesamstraat is, is altijd veel
aandacht en zorg voor anderen.
Dat hoort bij Hardenberg.” Het
maandje Sesamstraat moet niet
beperkt blijven tot voorstellingen
en exposities, vinden de organisatoren. Basisscholen zouden op
creatieve wijze verjaardagskaarten
voor de jarige straat kunnen maken
en bedrijfsleven, middenstand en
recreatieondernemers kunnen op
het thema inspelen.
Het mooiste van Sesamstraat
De voorstellingen van Sesamstraat
zijn niet alleen bestemd voor de
huidige jongeren, ook de jongeren
van vroeger komen aan hun trekken. “Er komt een vreemd meisje
in Sesamstraat. Ze heet Doedoe
en komt uit een ver land. Ze heeft
de hele wereld al gezien, behalve

Bezuinigingsplannen onveranderd Steun gevraagd
HARDENBERG – Ze waren met website of per brief. Uit de reacties voor spoorlijn
velen naar de informatieavonden
in Hardenberg en Dedemsvaart
gekomen, droegen petjes, hadden
spandoeken gemaakt en vertelden
bewogen over hun vrijwilligerswerk. Voor het college van B&W
waren de verhalen en reactie van
de vrijwilligers van De Stuw niet
voldoende om de gemeentelijke
bezuinigingsplannen te veranderen.
B&W van Hardenberg hebben een
pakket aan maatregelen voorgesteld
om een bedrag van 7 miljoen euro
te bezuinigen. Het eerste voorstel
om deze bezuinigingen in te vullen
is in januari vastgesteld. Vervolgens
is het voorgelegd aan inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen met het verzoek te reageren.
Hierbij is nadrukkelijk de vraag gesteld om met alternatieve voorstellen te komen. Ongeveer 275 mensen
hebben de informatiebijeenkomsten
over de bezuinigingen in februari bezocht. Daarnaast heeft de gemeente 65 reacties ontvangen via de

blijkt dat inwoners, ondernemers,
verenigingen en instellingen begrip
hebben voor het feit dat er bezuinigd moet worden, maar dat niet
iedereen zich kan vinden in de door
het college gemaakte keuzes. Veel
reacties richten zich op het ontzien
van de allerzwaksten. Het college
zegt deze lijn te ondersteunen en wil
daarom proberen deze groep zoveel
mogelijk te ontzien. De voorstellen
die burgers en instellingen hebben
gedaan zijn voor B&W echter geen
reden de plannen te veranderen.
Nu het voorstel klaar is gaat de gemeenteraad zich erover buigen. Dat
gebeurt eerst tijdens de oriënterende
raad van 31 mei, waarna 14 juni een
definitief besluit wordt genomen.
Daarvoor nog, op 17 mei, geeft
de gemeenteraad gelegenheid aan
bewoners en instanties om te reageren op de bezuinigingsvoorstellen.
Insprekers krijgen dan maximaal 5
minuten om hun mening te geven
over de plannen.

HARDENBERG – Ze doen het in
principe nooit, de raadsleden van
Hardenberg. Moties van andere gemeenten worden niet ondersteund.
En helemaal niet als het niet op Hardenberg zelf betrekking heeft. Toch
zou er voor de motie van Coevorden
wel eens een uitzondering gemaakt
kunnen worden.
De Tweede Kamer heeft in december 2010 aandacht gevraagd voor
regionale projecten die te maken
hebben met transport. Eén van die
projecten gaat over het geschikt
maken voor personenvervoer van
de spoorlijn van Coevorden via
Emlichheim, Nordhorn en Bentheim naar Rheine. De gemeente
Coevorden denkt dat deze lijn een
meerwaarde zal hebben voor de
grensregio. In 2001 is een grensoverschrijdende verbinding gemaakt tussen Enschede en Gronau,
in 2010 tussen Oldenzaal en Bad
Bentheim en na 2020 zou de al
bestaande lijn tussen Coevorden en
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Sesamstraat. Bert, Ernie, Tommie,
Elmo en Pino willen dat Doedoe
nooit meer weggaat en dat ze in
Sesamstraat komt wonen. Daarom
laten ze haar de allermooiste dingen
van Sesamstraat zien. En die mooiste dingen zullen voor velen erg
herkenbaar zijn”, denkt producer
Mark van Ierssel.
Bij de behandeling van de begroting 2011 heeft de gemeenteraad
besloten 50.000 euro uit het krediet
wandelnetwerk in te zetten voor het
proefproject ‘Zomertheater”. Hiermee kunnen theaterproducties naar
Hardenberg worden gehaald. Door
kaartverkoop kan het bedrag worden terugverdiend waarna het weer
gebruikt kan worden voor recreatie
en toerisme. Als de proef lukt blijft
het niet bij een eenmalige activiteit,
beloofde recreatiewethouder René
de Vent.
Rheine aan de beurt kunnen komen.
Voor Zuidoost-Drenthe biedt de
spoorlijn kansen om de economie
en de recreatie te versterken, denken
de Coevordenaren. Maar niet alleen
voor het Drentse deel van de grensstreek, ook de Overijsselse kant zou
er van kunnen profiteren. In Duitsland is langzamerhand voldoende
politieke steun voor de plannen
ontstaan. En dan kan Nederland
eigenlijk niet achter blijven, meent
Coevorden. De Drenten hopen dat
anderen, waaronder Hardenberg,
waar mogelijk de plannen ondersteunen.

HHC is de weg kwijt
HARDENBERG – Topklasser HHC
heeft opnieuw van de hekkensluiter
verloren. Zaterdag was Hoek uit
Zeeuws-Vlaanderen te sterk voor
de Hardenbergers. HHC kwam nog
wel op een 0-1 voorsprong door
Roy Stroeve. Daarna beleefden de
Hardenberger supporters, die er een
rit van in totaal 8 uur voor over hadden om hun ploeg te zien, weinig
plezier meer aan de wedstrijd. Hoek
won met 2-1.

