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Kortweg
Verharding – De bewoners van
de straten Erve Nijsinck en Erve
Ruitminck in de Hardenberger wijk
Marslanden zijn het zat. Zij wonen
al drie jaar aan een onverharde weg,
die ervoor zorgt dat zand de huizen
inwaait en dat fietsen problematisch
is door de vele gaten in de weg.
Contact met grondeigenaar Marslanden B.V. heeft geen oplossing
opgeleverd. Die zegt namelijk dat
de straatverharding pas wordt aangelegd als alle kavels zijn bebouwd.
Gezien de economische situatie kan
dat nog wel een paar jaar duren,
denken de bewoners, zodat ze ten
einde raad de gemeenteraad hebben aangeschreven. B&W stellen
de raad voor niet te reageren en het
verzoek om steun slechts voor kennisgeving aan te nemen.

Frits de Zwerver krijgt hulp uit Hardenberg
HARDENBERG – De gemeente Hardenberg heeft dit jaar de Frits de Zwerverprijs financieel geholpen. De elfde editie van deze schrijfwedstrijd voor
jongeren zat in geldnood, omdat de pot langzamerhand leeg was. Het geld
voor het fonds was afkomstig van burgemeester Smit van Hardenberg, die
het fonds bij zijn afscheid in 1999 samen met de IJsselacademie heeft ingesteld. Omdat de huidige gemeente veel waarde hecht aan de schrijfwedstrijd,

wordt Hardenberg betrokken bij het overleg om te kijken of de wedstrijd
ook de komende jaren kan doorgaan. Alle elf edities leverden winnaars op
van gereformeerd vrijgemaakte of reformatorische huize van scholen uit
Zwolle en Kampen. Deelnemers uit Hardenberg waren op de vingers van
één hand te tellen. Vorige week zijn in het gemeentehuis van Hardenberg
de prijzen uitgereikt aan scholieren uit Grafhorst en Genemuiden.

Bezwaar – Soms helpt het om als
burger andere ideeën in te brengen
over bouwplannen in het centrum
van Hardenberg. Op de plek van
de vroegere Gamma, bij het oude
kerkhof aan de Stationsstraat in
Hardenberg, komt de Hof van
Pepijn. Dit bouwplan omvat woningen, commerciële ruimtes, zorgappartementen en een scooterberging
voor leerlingen van het Alfa-college
en de Groene Welle. Bewoners van
het tegenoverliggende complex
De Bisschopshof hebben bezwaar
aangetekend, omdat hun uitzicht
wordt verminderd en ze vinden de
in- en uitrit van de scooterberging
niet geweldig. Aan beide bezwaren
wordt tegemoet gekomen. Door
het appartementencomplex iets te
draaien wordt het uitzicht verbeterd
en door de ingang van de scooterberging naar achteren te verplaatsen
wordt de overlast voor de bewoners
van De Bisschopshof geringer.
Evers – Edwin Evers, programmamaker van het radiostation 538,
mag eindelijk zijn Huize Nijenstede gaan bewonen. Hij wil het
monumentale, ruim 150 jaar oude
pand opknappen en uitbreiden om
er te gaan wonen. Daartoe moet
wel het bestemmingsplan worden
gewijzigd, omdat de bestemming
verandert van museum in woning.
Inspraak over het bestemmingsplan
is niet nodig, vinden B&W, omdat
de impact van het plan gering is.
Omdat Huize Nijenstede een gemeentelijk monument is moest de
monumentencommissie zich over
de verbouwplannen buigen. Deze
club heeft onlangs groen licht gegeven zodat Evers nu aan de slag kan.
Wel moet hij beloven dat de tuin er
straks pico bello bijligt, want dat
is een beeldbepalend evenement,
hebben ambtenaren bedacht. B&W
vinden dat ook.
Burgernet – CDA-raadslid Piet
Cees van der Wel wil van B&W
weten, of de gemeente Hardenberg
gaat meedoen met het Burgernet.
Dit is een samenwerkingsverband
van gemeente, burgers en politie
om de veiligheid in de woon- en
werk-omgeving te bevorderen.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van
een telefonisch netwerk waar inwoners en medewerkers van bedrijven
uit de gemeente aan deelnemen.
Inmiddels doen 120 gemeenten
mee. B&W hebben het raadslid
geantwoord dat in de politieregio
IJsselland, waartoe Hardenberg
behoort, een proef loopt in Raalte.
Binnenkort beraden de gemeenten
in IJsselland zich over deelname.
De kosten bedragen 20 cent per inwoner. Het college van Hardenberg
neemt vóór de behandeling van de
begroting 2012 een besluit.
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Naam van Jan Kerssies op gedenksteen Lutten
LUTTEN – Op de gedenksteen bij de hervormde kerk in Lutten hebben de
vier namen van Luttenaren die omgekomen zijn in de Tweede Wereldoorlog
gezelschap gekregen. Sinds dinsdag 19 april prijkt daarop ook de naam van
Jan Kerssies. Afkomstig uit De Krim, maar kerkelijk verbonden met Lutten.
En geen slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog, maar door een ongeval

omgekomen tijdens de oorlog die begin jaren ’50 woedde tussen Noord- en
Zuid-Korea. Na een bijeenkomst in de kerk werd de steen onthuld door broer
Ginus Kerssies, burgemeester Bert Meulman en Betsie Hegen-Kerssies,
oomzegger van Jan Kerssies. De Koreaganger overleed 19 april 1954 op
24-jarige leeftijd. Hij ligt begraven op het ereveld in Pusan, Zuid Korea.

Gemeente probeert RTC te redden

Woningen zonder gasen elektriciteitsrekening

HARDENBERG – Het gaat niet
goed met het Regionaal Techniek
Centrum (RTC) in Hardenberg.
De economische recessie zit tegen,
leerlingen stromen voortijdig uit,
de net gestarte opleiding installatietechniek zag een terugloop
van leerlingen en had daarnaast
problemen met het vinden van
voldoende leer/werkplaatsen en
voor de poot transport & logistiek
is geen investeringsgeld te vinden.
Desondanks zijn de ambities hoog
opgeschroefd en is er van de RTCkant grenzeloos vertrouwen in de
toekomst. Dit schooljaar tellen de
afdelingen bouw-, installatie-, metaal-, transport- en procestechniek
162 leerlingen. Komend jaar moet
een groei van 43 procent worden
gehaald. Over 4 jaar telt het RTC
volgens de zelf bedachte prognoses
zelfs 350 leerlingen.

B&W van Hardenberg laten zich
helemaal meeslepen door de optimistische geluiden en willen
het RTC met 100.000 euro extra
steunen, nadat twee jaar geleden al
twee ton was gegeven. Alles zal beter worden, heeft het RTC-bestuur
beloofd, en er zullen op den duur
geen tekorten meer ontstaan. Maar
de plannen om op de sportboulevard
tegenover het Röpcke Zweers ziekenhuis een nieuw gebouw neer te
zetten zijn even in de ijskast gezet.
Geen prioriteit, zeggen B&W, en
ook even geen geld.
Het college van B&W is wel wat
voorbarig met de mededeling dat
de gemeente een ton betaalt om
de doorstart van het RTC mogelijk
te maken. De gemeenteraad moet
namelijk nog instemmen met het
voorstel. Dat besluit kan pas 24 mei
worden genomen.

Hardenberg springt in Leader-gat
GRAMSBERGEN – Het Multifunctioneel Centrum in Gramsbergen (MFC), dat op de plek moet komen van het verouderde dorpshuis,
krijgt extra geld van de gemeente
Hardenberg. Het was de bedoeling dat er subsidie zou komen uit
Brussel, uit de Europese Leader-pot
voor plattelandsontwikkeling, maar
die pot is leeg. Hardenberg heeft

nog wel wat geld in kas. Leader
wil namelijk alleen subsidiëren als
de lokale overheid meebetaalt. De
gemeente had hiervoor geld gereserveerd. Nu geen beroep gedaan
kan worden op Leader houdt de
gemeente geld over. Een deel van
dit bedrag gaat naar Gramsbergen,
omdat de bouw van het MFC hoog
op de prioriteitenlijst staat.

HARDENBERG – Aan de Moonenlaan in de Hardenberger wijk
Marslanden wordt een miljoen euro
geïnvesteerd in drie energieneutrale
woningen. De gemeente gaat samen
met enkele partners een dubbele
woning en een vrijstaande woning
bouwen. B&W willen voor een half
miljoen euro de vrijstaande woning
bouwen, om die vervolgens drie
jaar in te zetten als modelwoning.
Daarna moet het huis weer worden
verkocht. De partners van de gemeente bouwen de dubbele woning.
De nul-ergie woningen kunnen gezien worden als batterijen, die worden opgeladen door zon, wind en
water. Deze energie zorgt voor verwarming en het gebruik van elektrische apparaten. Als particulieren
zo’n woning willen aanschaffen zijn
ze ongeveer 50.000 euro extra kwijt
boven het normale aankoopbedrag.

Eén van de partners is een bank die
de extra hypotheeklasten aanbiedt
tegen nul procent rente. Het bedrag
dat de bewoners kwijt zijn aan de
extra aflossing wordt goedgemaakt
door de lagere energielasten. In
principe kost het de bewoner niets
extra’s, maar woont hij wel in een
bijzondere, milieuvriendelijke
woning.
De gemeente Hardenberg haalt het
geld voor de vrijstaande woning uit
de Monumentenregeling. Er wordt
van die regeling bijna geen gebruik
gemaakt, zodat er wel even wat geld
uit ‘geleend’ kan worden, vinden
B&W. Als de vrijstaande energieneutrale woning na drie jaar wordt
verkocht wordt het geld weer in de
pot gestopt. Met de bouw wil men
nog vóór de bouwvak beginnen, in
het voorjaar van 2012 moeten de
eerste bezoekers de modelwoning
kunnen bezichtigen.

GroenLinks-raadslid stapt op
HARDENBERG – Sonja Rasenberg uit Balkbrug, sinds 2010 raadslid voor
GroenLinks in Hardenberg, stapt op. Haar gezin met jonge kinderen, haar
studie en werk vragen zoveel tijd dat er weinig overblijft om het raadswerk
goed te doen. Bovendien is haar betrokkenheid met het oosten en zuiden
van de gemeente te gering, zegt ze. Haar opvolger wordt de 27-jarige Marco
Laarman uit Hardenberg, student Rechten aan Universiteit van Groningen.
In de raadsvergadering van 10 mei wordt hij beëdigd.

