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Kortweg
Classic TT – Op het stratencircuit
in Anerveen komen zaterdag 18 juni
voor de 8e keer de motoren en rijders van weleer aan de start voor de
50cc, 125cc, 250cc, 350cc, 500cc,
zijspanklasse en oldtimerklasse.
Eén van de deelnemers is tweevoudig wereldkampioen zijspan Rolf
Steinhausen op zijn Busch-König.
Vrijdag worden vanaf 18.30 uur
in het centrum van Gramsbergen
de machines gekeurd. De races
beginnen zaterdag om 12.30 uur.
De toegang is zoals elk jaar gratis.
Geurprobleem - De plannen om
aan de Venneweg in Collendoorn
een groepsaccommodatie voor
50 personen en een kleinschalig
kampeerterrein voor maximaal
25 plaatsen te bouwen gaan niet
door. Er zit een agrarisch bedrijf
op korte afstand van het beoogde
recreatieterrein en dat bedrijf zou in
de problemen met de milieuwetten
komen als de plannen doorgaan.

Nachtzwaluw houdt komst vakantiepark tegen
ITTERBECK – De Nederlandse investeerder Hennie van der Most,
zoals de Grafschafter Nachrichten hem noemt, is vast van plan een
vakantiepark te ontwikkelen op het terrein van een voormalig Bundeswehrdepot, een opslagplaats van legermateriaal. Dat depot is gevestigd
in het Duitse dorp Itterbeck, net over de grens met Hardenberg. Van
der Most heeft zijn woorden onlangs nog eens weer bevestigd tijdens
een barbecuefeest van de CDU op het legerterrein.
Er staat op het terrein een modelwoning, die wel wat lijkt op een
kasteel. Nu nog eentje, maar straks
moeten dat er tientallen worden.
Behalve vakantiewoningen wil Van
der Most op het terrein ook een

golfbaan realiseren. Alleen duurt
het de bevolking wel wat lang.
De plannen zijn al oud, maar echt
grote stappen zijn nog niet gezet,
zo was wat lichte kritiek te horen
tijdens het barbecuefeest. Volgens

Van der Most wil hij liever vandaag
dan morgen met de verdere bouw
beginnen, maar wordt hij dwarsgezeten door een Ziegenmelker, in
het Nederlands een nachtzwaluw. Er
leven diverse paartjes op het terrein
van het vroegere depot, dat in de
jaren 60 is aangelegd als reactie op
de Cubacrisis. Er wordt nu geprobeerd op een deel van de Itterbecker
heide een aantrekkelijke plek voor
de nachtzwaluw te creëren, zodat
hij uit het vakantiepark vertrekt.
Burgemeester Herbert Koers van
de Samtgemeinde Uelsen, waar It-

terbeck onder valt, hoopt dat er snel
knopen doorgehakt worden, aldus
de GN, want de komst van het park
zal arbeidsplaatsen voor de lokale
bevolking opleveren. Tijdens de
hoogtijdagen van het Bundeswehrdepot werkten er 300 man. Hoeveel
personen straks op het vakantiepark
een baan kunnen krijgen is niet bekend, maar de gemeente verwacht
dat het er veel zullen worden. Het
wachten is echter nog op de broodnodige vergunningen, iets wat Van
der Most wel vaker heeft gehinderd
in zijn plannen.

Digitaal – RTV Hardenberg wil de
kosten die de lokale omroep heeft
gemaakt om ervoor te zorgen dat
mensen met een digitale televisie
haar kabelkrant kunnen ontvangen,
declareren bij de gemeente. Vorig
jaar heeft de omroep al een bijdrage
van B&W gekregen om gebruik te
maken van een glasvezelverbinding
en die weg wil het bestuur nog
een keer bewandelen. B&W zien
daartoe echter geen reden, zodat
de omroep zelf een oplossing moet
zoeken voor de 3500 euro kosten.
Geen dieren – Een inwoner van
Radewijk wil een dierenbegraafplaats aanleggen op een stuk grond
aan de Nieuwe Burgerkampweg
in Hardenberg, maar B&W zien
dat niet zitten. Het gebied waar de
begraafplaats zou moeten komen
– tussen de Jan Weitkamplaan en
industrieterrein de Nieuwe Haven
- wordt op den duur gebruikt als
woon-/werklocatie en daar past
het plan van de Radewijker niet
goed bij. Als hij ergens anders een
goede plek heeft willen B&W wel
meewerken, want het college heeft
geen bezwaar tegen een dierenbegraafplaats.
Poller – Nu de parkeerplaats van
café Den Herdenbergher in Hardenberg-centrum een nieuwe inrit krijgt
via de Sportlaan, kan het voetgangersgebied worden uitgebreid. De
paal om het verkeer tegen te houden
wordt daarom een stukje verplaatst
richting de Primerawinkel.
Burgemeester - Marriët Mittendorff (1952) uit Coevorden wordt
vanaf 14 juni tijdelijk burgemeester
van Ommen. Zij is onder meer 8
jaar wethouder van Eindhoven geweest. De burgemeestersvacature in
Ommen is op 23 mei ontstaan door
de benoeming van burgemeester
Gerrit Jan Kok tot gedeputeerde
van Overijssel.
Ribs & Blues – In Raalte worden
Eerste en Tweede Pinksterdag (12
en 13 juni) tussen de veertig- en
vijftigduizend bezoekers verwacht
voor de 15e editie van Ribs &
Blues. Op het festivalterrein de
Domineeskamp treden tijdens
Nederlands grootste gratis festival
voor blues, bluesrock en Americana
sterren op als blueslegende John
Mayall en de Nederlandse band De
Dijk. In totaal zijn op twee podia
21 bands te bewonderen. Beide
dagen beginnen de optredens om
13.00 uur.

redactie@sallander.nl

Het vakantiepark in Itterbeck wacht op stappen van de overheid en zakenman Hennie van der Most.

Steeds meer zeer jonge comazuipers
HARDENBERG - CDA-raadslid Piet Cees van der Wel wil van het college van B&W weten, of jongeren in Hardenberg meer alcohol drinken dan voorheen. Aanleiding is het onderzoek dat vorige week is
verschenen over alcoholvergiftiging in Nederland.
Aan het onderzoek werkten 81 Nederlandse ziekenhuizen mee. Het
werd uitgevoerd in opdracht van
zes medische en wetenschappelijke
instanties, waaronder de Universiteit Twente en het Nederlands
Instituut voor Alcoholbeleid. Het
aantal tieners in Nederland dat een
alcoholvergiftiging oploopt neemt
jaarlijks toe. Vorig jaar belandden
684 tieners in het ziekenhuis,
tegen 500 in 2009 en 337 het jaar
daarvoor. Meisjes doen wat alcoholconsumptie betreft niet onder
voor jongens.

De Hardenberger kinderarts Aline
Verhagen verteld bij RTV Oost dat
vorig jaar 7 of 8 jongeren bij de
kinderpoli zijn binnengebracht. Dit
jaar zijn dat er tot nu toe 4. Het is
volgens haar het beste om de verkoop aan jongeren zo veel mogelijk
tegen te gaan. Ook anderen, zoals
burgemeester Stegers van Tubbergen, vinden dat er nu iets moet
gebeuren. “Van drugs schrikt men
in Twente en de Achterhoek wel,
maar bij alcohol is vaak de reactie:
ach, dat hebben wij vroeger zelf ook
gedaan. Ouders willen nog steeds

Geen nieuwe discussie over N340
REGIO - Het Statenlid Jeanet Nijhof van de PVV heeft vorige week
haar collega-Statenleden gevraagd,
om de N340 op de agenda te zetten
voor de commissievergadering van
1 juli. Zij wil namelijk weten of er
politiek draagvlak is om opnieuw te
discussiëren over de plannen die de
provincie heeft met deze weg van
Zwolle naar Ommen.
Volgens de PVV is vorig jaar een
verkeerde keus gemaakt om de
N340 op te waarderen. De kosten

worden veel hoger dan eerst was
gedacht en de plannen kunnen niet
voorkomen dat de N340 later alsnog
dichtslibt, meent Nijhof. De andere
partijen hebben echter laten weten
niets te voelen voor een nieuwe
discussie. Het plan van vorig jaar
wordt nu uitgewerkt, maar er kan
altijd nog gekozen worden voor
een eenvoudiger en dus goedkopere
oplossing of zelfs voor het aanleggen van een geheel nieuwe weg. Pas
als het plan is uitgewerkt zullen de
Statenleden een besluit nemen.

niet begrijpen dat hun kinderen door
het vele alcoholgebruik minder slim
worden dan anderen, omdat hun
hersenen niet tot optimale groei
komen. Je moet ervoor zorgen dat
op minder plekken alcohol wordt
verkocht en dat er meer toezicht is.
En willen de ouders niet luisteren,
dan moet eventueel de leeftijd voor
alcoholverkoop maar naar 18 jaar.”
Het antwoord op de vraag wat
Hardenberg (nog meer) gaat doen
om jongeren bij alcohol vandaan te
houden is nog niet bekend.

Voetbalbekers voor
Amsterdam en Londen
GRAMSBERGEN - De wisselbekers van het zestiende vrouwenvoetbaltoernooi komen te staan
in prijzenkasten in Amsterdam en
Londen. Op sportpark ’t Hooge
Holt in Gramsbergen werd het Atoernooi zaterdag gewonnen door
Wartburgia. In het B-toernooi voor
3e, 4e en 5e klassers ging de zege
naar Leyton FC Ladies uit Londen.
Aan het tweedaagse toernooi in
Gramsbergen werd deelgenomen
door 40 ploegen uit zes landen.
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Röpcke-Zweers
kwaad op CZ
HARDENBERG - Zorgverzekeraar
CZ sluit vanaf 2012 met tien ziekenhuizen geen contracten meer af voor
een blaasverwijderingsoperatie.
Deze ziekenhuizen blijven volgens
CZ achter bij de normen die de
zorgverzekeraar hanteert. Eén van
de ziekenhuizen op de lijst is het
Röpcke-Zweers ziekenhuis (RZZ)
in Hardenberg. Het bestuur van de
Saxenburgh Groep, waartoe het
RZZ behoort, stoort zich aan de berichtgeving van CZ. Het RZZ heeft
dit jaar namelijk zelf al besloten
geen operatie meer uit te voeren.
“Patiënten met blaasproblematiek
kunnen als vanouds terecht in Hardenberg. Voor diagnose en nabehandeling staan deskundige artsen
en verpleegkundigen voor hen
klaar. Maar als de blaas operatief
verwijderd moet worden verwijzen
we door naar een ander ziekenhuis.
Deze ingreep wordt te weinig uitgevoerd in Hardenberg om voldoende
kwaliteit te kunnen garanderen. Dit
is overigens geen nieuwe ontwikkeling, maar een gebruikelijke gang
van zaken die - ook voor andere
ingrepen - overal in het land wordt
toegepast. We hebben geen besluit
van een zorgverzekeraar nodig om
te doen wat we moeten doen”, reageert de Saxenburgh Groep.

