Woensdag 20 april 2011

Kortweg
Vaarregels – Waterschap Velt en
Vecht gaat vaarregels stellen voor
de Vecht tussen de Duitse grens en
Ommen. De regels die deze zomer
ingaan moeten zorgen voor veiligheid, de recreatie moet een kans
krijgen en de natuur wordt erdoor
beschermd. Gemotoriseerd varen
op de Vecht is alleen overdag toegestaan tussen 1 mei en 1 oktober.
De maximum vaarsnelheid blijft
9 kilometer per uur. Ook gaat het
waterschap eisen stellen aan de
afmetingen van schepen. Verder
wordt het verboden om gebruik te
maken van jetski’s. Langs de Vecht
zijn op verschillende plekken mogelijkheden om aan te meren. Het
wordt verboden om anders dan op
deze plekken aan te meren of het
anker uit te gooien. De komende
jaren worden extra aanlegplekken
aangelegd.

Kleine partijen maken van Moscou een klucht
BERGENTHEIM – Het dossier ‘Recreatiepark Moscou’ bij Bergentheim is zo langzamerhand een gebed zonder einde. Vorige week
werd door de gemeenteraad weer uitentreuren gesproken over het
permanent bewonen van de vakantiehuizen. En omdat de drie kleinste
partijen in de raad dat willen, volgt dinsdag 26 april een herhaling.
Tijdverspilling, omdat nu al duidelijk is wat de uitkomst wordt.
De raad heeft 7 september 2010
voor de zoveelste keer besloten niet
mee te werken aan het permanent
bewonen van de vakantiewoningen.
Elke keer proberen de bewoners
het weer en elke keer wordt hun
verzoek afgewezen, omdat er in de
tussentijd niets is veranderd. Na het

besluit van de raad in 2010 hebben
de bewoners een bezwaarschrift
ingediend. De Commissie Bezwaarschriften heeft de zaak onderzocht
en geadviseerd het bezwaarschrift
ongegrond te verklaren. Vorige
week dinsdag zou de raad dat advies
als hamerstuk behandelen, omdat

anders de raad haar eigen besluit
zou afkeuren. Dat liep echter een
beetje anders, omdat de bewoners
van het recreatiepark van hun democratisch recht gebruik maakten
en opnieuw een pleidooi hielden
om permanente bewoning wel toe
te staan. Het verhaal zorgde er
voor dat de drie kleintjes OpKoers,
GroenLinks en Liberaal Hardenberg het onderwerp op de agenda
wilden plaatsen. Toen dat gebeurd
was werd er vreemd genoeg niet
meer gesproken over het advies van
de Commissie Bezwaarschriften,

maar werd geprobeerd het besluit
om permanente bewoning tegen te
gaan voorlopig op te schorten, in
afwachting van nieuwe landelijke
regels. Pas toen PvdA-raadslid Jaap
Perlot duidelijk maakte dat de
kleine partijen niet over het agendapunt spraken, maar hun eigen
stokpaardje bereden, werden ze
teruggefloten. Veel indruk heeft
dat nog niet gemaakt, want de drie
partijen willen dat het voorstel van
B&W geen hamerstuk wordt maar
dinsdag 26 april bij de bespreekstukken wordt geplaatst.

City Run is Hardenberg op z’n best

Struiken – Bewoners van de
Grachtstraat in Sibculo hebben zaterdag struiken in hun straat geplant,
als afsluiting van het project van de
gemeente Hardenberg om deze oudere buurt op te knappen. Daarvoor
is de hele straat al vernieuwd. De
drempel is verwijderd en vervangen
door een plateau op de kruising met
de Plashofstraat, er zijn parkeerplaatsen aan gelegd, extra kolken
geplaatst om wateroverlast te beperken en de speelvoorzieningen
zijn opgeknapt.
Skeelerles – Als onderdeel van de
Nationale Sportweek stellen de ijsen skeelerverenigingen Hou streek
uit Hardenberg en Ons Genoegen
uit Gramsbergen jong en oud in
de gelegenheid, gratis kennis te
maken met skeeleren. Dat gebeurt
donderdag 21 april van 18.00 tot
19.00 uur op de skeelerbaan in
Gramsbergen. Tijdens de skeelerinstuif zijn deskundige trainers aanwezig om de deelnemers de eerste
beginselen van het skeeleren bij te
brengen, zoals veiligheid (remmen)
en behendigheid. Ook wordt er
aandacht geschonken aan houding
en techniek. Skeelers, helmen en
beschermmateriaal is aanwezig.
Als de asfaltbaan te nat is gaat het
evenement niet door.
Stilte – In zorgcentrum Clara
Feyoena Heem in HardenbergHeemse is dinsdag 19 april een
stilteruimte geopend. De ruimte is
bedoeld voor iedereen die behoefte
heeft aan stilte, rust, inspiratie,
gebed of meditatie. Volgens de
Saxenburgh Groep, waar het Clara
Feyoena Heem onderdeel van is,
was al langere tijd behoefte aan
zo’n plek.
Weerman – Ton ten Hove, bekend als weerman van RTV Oost,
is donderdag 28 april te gast bij
natuurcentrum De Koppel in Hardenberg. Tussen 20.00 en 21.45 uur
vertelt hij over allerlei zaken, van
klimaatverandering tot weeralarm.
Maar hij geeft ook een inkijkje in
het beroep van weerman, die dagelijks met een cameraman op locatie
is in de provincie. De toegangsprijs
bedraagt 4 euro.
Fusie - De ambtelijke fusie tussen
Hardenberg en Ommen zorgt niet
alleen voor een betere overheid,
zeggen B&W van Hardenberg,
maar levert ook geldelijk gewin op.
Binnen twee jaar zo’n twee miljoen
euro en op termijn zelfs drie miljoen, volgens gemeentesecretaris
Wouco Rebergen. Het geld is al ingeboekt bij de bezuinigingsoperatie.

redactie@sallander.nl

HARDENBERG – Het is het grootste hardloopevenement van Salland,
zegt de organisatie. En misschien zo langzamerhand ook het grootste
sportevenement van de gemeente Hardenberg. De Hardenberg City Run
telde vrijdag ongeveer 2100 deelnemers en komt met dat aantal in de buurt
van de nummer 1 tot nu toe, de Hardenberger Avondvierdaagse. En wat
het aantal vrijwilligers betreft dat bij de organisatie is betrokken, is het
helemaal de topper van de regio.
De organisatie verwachtte recordweer op vrijdag: de temperatuur van
16 graden en vrijwel geen wind moesten voor snelle tijden zorgen. Die
verwachting kwam uit. Zowel bij de dames als de heren werd op de 5 km
een parcoursrecord gelopen. Hoewel de jeugd flink vertegenwoordigd

was en daarom veel ouders langs het parcours stonden ging de meeste belangstelling van de Hardenbergers toch uit naar de businessrun. Personeel
van onder meer supermarkten, accountantskantoren, installatiebedrijven,
scholen en zorginstelling startten in groepsverband. Na enkele honderden
meters was van dat verband overigens weinig meer over, want het verschil
tussen de getrainde en ongetrainde medewerkers werd al snel duidelijk.
Dat was helemaal goed zichtbaar bij de finish. Sommigen kwamen nog
redelijk fris en zelfs lachend naar hun supporters over de streep, terwijl
anderen minuten later nog steeds op apegapen lagen. Wat voor iedereen
gelijk was, was de herinneringsmedaille en het voldane gevoel een echte
prestatie geleverd te hebben.
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Winkeliers tegen extra belasting HHC en Lisse delen de punten
HARDENBERG - De ondernemers
van Hardenberg-centrum hebben
de gemeente een aardig bedrag
bespaard. Het gemeentebestuur zou
in 2010 en 2011 telkens een ton in
een fonds storten van de handelsvereniging Stad-Hardenberg, om
promotieactiviteiten te bedenken en
uit te voeren, of om de leefbaarheid
en veiligheid in het winkelgebied
te verbeteren. Daartoe moesten de
ondernemers wel een BIZ instellen,
een Bedrijven Investerings Zone,
die alle ondernemers binnen een
bepaald gebied dwingt om extra
belasting te betalen. Dat extra
belastinggeld zou helemaal ten
goede komen aan de ondernemers
en de gemeente zou twee keer een
schenking doen.
In Dedemsvaart waren voldoende
voorstanders te vinden, maar bij
de stemming in Hardenberg onder

de ondernemers werd niet aan de
voorwaarden voldaan. De BIZ gaat
in Hardenberg dus niet door en om
die reden hoeft de gemeente ook
geen geld te storten in het fonds.
Toch schuilt er nog een addertje
onder het gras. “Er is in Hardenberg
dus net niet voldoende draagvlak
voor de invoering van de BIZ. Een
herstemming wordt overwogen”,
laat de gemeente weten. Als dat
laatste een serieuze mogelijkheid is
kan men dus net zo vaak een stemming houden tot de tegenstanders
het zat zijn of een keer vergeten te
stemmen, waarna de BIZ alsnog
wordt ingevoerd. Of de gemeenteraad achter deze constructie staat is
niet bekend, maar raadslid Botter
van OpKoers vond de zaak ernstig
genoeg om er vorige week tijdens
de oriënterende raad vragen over te
stellen. Meer duidelijkheid kon hij
echter op dat moment niet krijgen.

HARDENBERG – Misschien vond
scheidsrechter Bax uit Zwijndrecht
het zaterdag wel vervelend dat er
naast hem nog 22 spelers op het
hoofdveld van sportpark De Boshoek stonden. De wedstrijd van
HHC tegen FC Lisse leek alleen
maar bedoeld te zijn om Bax in
de schijnwerpers te plaatsen. Niet
dat de man partijdig was, hij was
pietluttig, legde om de haverklap
het spel stil, zag dingen die niemand
anders zag, gaf teveel kaarten en te
weinig strafschoppen. Bax was zaterdag gewoon een slechte scheidsrechter. Dat verklaart overigens niet
dat veel HHC-supporters ontevreden reageerden. Volgens hen leek
het soms wel een potje zomeravondvoetbal, met van HHC-kant slecht
spel en weinig passie. Als iedereen
de inzet van Berry Hoogeveen had
getoond, was Lisse waarschijnlijk
niet een helft lang de bovenliggende

partij geweest, die volop mocht
combineren. HHC kon daar alleen
stug verdedigen en opportunistisch
de bal naar voren rammen tegenover
stellen. De ploeg uit Lisse kwam na
een kwartier op een 0-1 voorsprong
door een strafschop en dat was ook
wat de ploeg had verdiend.
In de tweede helft was een ander
HHC te zien. Geen elftal trouwens,
want Frank Schijff was na een
dubieuze tweede gele kaart naar
de kleedkamers verwezen. De tien
Hardenbergers konden nu wel Lisse
onder druk zetten. De beloning
kwam een kwartier voor tijd, toen
Berry Hoogeveen een vrije trap van
Mitchell Kappenberg achter de keeper van Lisse kopte. Door de uitslag
van 1-1 heeft HHC zich veilig gespeeld, zodat volgend jaar opnieuw
wedstrijden in de Topklasse op De
Boshoek zijn te zien.

