Woensdag 15 juni 2011

Kortweg
Vertrek – Tot verbazing en eigenlijk wel tot ergernis van topklasser
HHC verhuist voetballer Dennis
Krohne waarschijnlijk niet van
Harkemase Boys naar de club uit
Hardenberg. Twee maanden geleden werd bekend gemaakt dat
HHC de 22-jarige aanvaller had
gestrikt en dat Krohne zou verhuizen naar Hardenberg. Dat laatste is
wel gebeurd, maar dat eerste niet.
Vrijdag maakte Dennis bekend dat
hij een 1-jarig contract zal tekenen
bij eerstedivisieclub AGOVV uit
Appeldoorn. HHC geeft de strijd
om Krohne echter niet zomaar op.
Vrijdag 17 juni volgt een gesprek
tussen de technische commissie
van HHC en Krohne. Als Dennis
Krohne niet naar Hardenberg komt,
zal de technische commissie op
zoek gaan naar een vervanger.

Strippenkaart over twee weken verdwenen
REGIO - De strippenkaart verdwijnt op 30 juni als vervoerbewijs in
Oost-Nederland. De provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland,
de regio Twente en de vervoerbedrijven Arriva, Breng, Connexxion,
Syntus en NS starten een gezamenlijke campagne om de strippenkaart
uit te zwaaien.

strippenkaart kan hier ook beschikbaar worden gesteld voor een goed
doel, te weten de Cliniclowns.
Zaterdag 18 en zaterdag 25 juni
zijn serviceteams aanwezig in de
grote steden en dorpen in Flevoland, Gelderland en Overijssel.
Mensen worden door de serviceteams aangesproken, ze krijgen
een folder mee en kunnen op maat
geïnformeerd worden over het
verdwijnen van de strippenkaart
en geholpen worden bij de keuze
van een nieuw vervoerbewijs. In
de provincie Overijssel wordt door
Syntus Overijssel de komende twee
weken ook serviceteams ingezet op
de stations van Hardenberg, Zwolle,

Deventer, Raalte en in het centrum
van Dedemsvaart. Connexxion en
Syntus Overijssel zetten samen op
30 juni, de dag dat niet meer met de
strippenkaart gereisd kan worden,
extra personeel in om reizigers te
informeren.

Voor de bussen naar Almelo (lijn 80) en Slagharen (lijn 30) moet binnenkort een ov-chipkaart worden gebruikt.
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Onder de vlag van Ervaar het OV
is vorige week de campagne ‘Dag
Strippenkaart’ van start gegaan.
Reizigers worden met een grootschalige campagne geïnformeerd
over het afscheid van de strippenkaart, de mogelijkheden om
de laatste strippen op te maken en
informatie over de ov-chipkaart.
Centraal in de campagne staat de
kaartkiezer. Hiermee kan de reiziger
zien welke kaartsoort er vanaf 30

juni 2011 het best bij hem of haar
past. In de folder, die onder andere
in de bussen verkrijgbaar is en huis
aan huis wordt verspreid in Gelderland, Overijssel en Flevoland,
staat een beknopte kaartkiezer. De
uitgebreide, digitale versie is te
vinden op www.ervaarhetov.nl. Op
de website van Ervaar het OV staan
ook originele reistips waarmee de
laatste strippen op de strippenkaart
kunnen worden opgemaakt. De

Overigens heeft de ANWB in
een brief aan de Tweede Kamer
gevraagd om de strippenkaart in
de oostelijke provincies voorlopig
te behouden, omdat er nog veel
problemen zijn met deze kaart. De
ANWB wil ook dat de minister het
mogelijk maakt om de waarde van
ongebruikte strippen over te hevelen naar de ov-chipkaart.

Te vroeg – Als politieke partij in
Hardenberg kun je soms te snel
zijn met vragen stellen aan B&W.
Vorige week vroeg GroenLinks of
het college niet beter kon stoppen
met het verlenen van een vergunning voor een biogasinstallatie in
Oud-Bergentheim. “Dergelijke installaties worden thans door Duitse
experts in verband gebracht met de
uitbraak van de EHEC-bacterie”,
schreef raadslid Marco Laarman.
Volgens hem zou het beter zijn te
wachten op aanvullend wetenschappelijk onderzoek. Inmiddels is duidelijk geworden dat de Duitsers niet
zulke experts zijn als was gedacht
en dat de besmettingsbron iets heel
anders was, namelijk taugé. Het
antwoord van B&W kan dan ook
heel kort zijn: “Nee”.
Inloop - Donderdag 16 juni vindt
een inloopbijeenkomst plaats over
de herinrichting van de Jan Weitkamplaan in Hardenberg. Als
onderdeel van het Masterplan Stationsomgeving Hardenberg wordt
de Jan Weitkamplaan opnieuw
ingericht, tussen de Kellerlaan en de
spoorwegovergang. De werkzaamheden hiervoor beginnen maandag
20 juni. De inloopbijeenkomst
wordt van 19.30 tot 21.00 uur gehouden in Circus Hardenberg aan
de Zwingel in Baalderveld.
Tuin - De nieuwe tuin van vakantiebungalow Den Blijen Hemert
van de Saxenburgh Groep wordt
vrijdag 17 juni officieel geopend.
De bungalow staat in Rheeze en
is volledig aangepast en geschikt
voor mensen met een beperking.
Er is plaats voor 6 personen die
zorg nodig hebben en 6 begeleiders.
De vorige tuin was veel bezoekers
een doorn in het oog, omdat hij
niet rolstoelvriendelijk was en dus
ongeschikt voor de doelgroep die
gebruik maakt van de bungalow.
De tuin heeft nu een complete
metamorfose ondergaan en is volledig aangepast: grote paden voor
wandelen en voor rolstoelgebruik,
veel bloemen en planten en diverse
bankjes als rustplaats. De feestelijke
opening van de nieuwe tuin vindt
plaats om 14.30 uur. Daarna is er
open huis voor belangstellenden
van 15.00 tot 18.00 uur.
Historie - De vereniging De Ommerschans houdt zondag 19 Juni
een rondwandeling door de Ommerschans bij Balkbrug. Een gids
vertelt over de geschiedenis van
dit gebied, die begon in 1624 toen
er een verdedigingswerk werd
gebouwd. Het vertrek is om 14.30
vanaf Hoeve nr 4, Balkerweg 72 te
Ommerschans.
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Steun voor bioscoop
HARDENBERG – De bioscoopvoorziening in theater De Voorveghter
Hardenberg trekt niet zoveel bezoekers als bij de start in 2008 was
verwacht. Met exploitant Witteveen zijn door de gemeente Hardenberg
in het verleden huurafspraken gemaakt op basis van geraamde bezoekersaantallen die zouden oplopen tot 90.000 per jaar. In werkelijkheid
komen er jaarlijks ruim 50.000.
Dat er minder mensen dan verwacht
een bezoek aan de bioscoop brengen komt volgens de gemeente en
de exploitant doordat er maar drie
zalen beschikbaar zijn en doordat
mensen minder vaak naar de bioscoop gaan. Dat laatste is een landelijk beeld, waarbij aangetekend
kan worden dat de megabioscopen
er minder last van hebben. Door de
verminderde belangstelling kampt
de exploitant al enige tijd met huurachterstand. Hij heeft de gemeente
dan ook gevraagd om aanpassing
van de huur. B&W hebben zich
bereid verklaard de jaarlijkse huur
te verlagen van 115.000 naar 60.000
euro, voor de jaren 2011 en 2012.
Daar staat tegenover dat Witteveen
de naam van zijn zaak verandert
in bioscoop Hardenberg en dat hij
meer aandacht gaat besteden aan pr
en marketing. Verder is afgesproken
dat zaal 3 wordt heringericht als
bioscoopzaal en dat in voorkomen-

de gevallen in de zomermaanden
ook de grote zaal van het theater kan
worden gebruikt. Verder wil de ondernemer investeren in de aankoop
van digitale projectoren, waardoor
3-D films gedraaid kunnen worden.
Met al deze maatregelen en een
aanpassing van de huur moet het
bedrijf winst kunnen maken, is de
verwachting.
Of de plannen van B&W ook
doorgaan is nog niet zeker. De gemeenteraad heeft zich twee weken
geleden nogal kritisch uitgelaten
over de verlaging van de huur. Bioscoopondernemer Vos van Luxor
Theater Hoogeveen spreekt in een
brief aan B&W zelfs van “subsidiëren van een bioscoop in Hardenberg”. De huurovereenkomst met
de huidige exploitant loopt eind
2012 af. Vos heeft aangegeven dat
hij interesse heeft in het exploiteren
van de bioscoop in Hardenberg.

Hotel met 80 kamers in Rheeze
RHEEZE – De plannen voor een
nieuw hotel bij restaurant De Rheezerbelten in Rheeze krijgen vastere
vormen. In 2004 heeft de eigenaar
van het stuk grond aan de Grote
Beltenweg 1 toestemming gekregen
van de gemeente Hardenberg om
zijn hotel van 12 kamers uit te breiden naar 40 kamers, een zwembad
en een sauna. Tot nu toe is van die
plannen niets gerealiseerd. In juli
2009 en maart 2011 zijn nieuwe
verzoeken bij de gemeente binnengekomen. Nu is het de bedoeling
het hotel in gedeelten uit te breiden. Eerst 40 nieuwe hotelkamers,

een nieuwe centrale receptie, een
ontvangst- en ontmoetingsruimte,
daarna wellness-voorzieningen
zoals een sauna en tenslotte nog 40
extra hotelkamers.
Het beoogde stuk grond heeft nu
nog een agrarische bestemming,
maar B&W zijn in principe bereid
aan een wijziging van het bestemmingsplan mee te werken. De eigenaar moet zorgen voor een goed
beplantingsplan, hij moet aantonen
dat de bouw van 80 hotelkamers
haalbaar is en hij moet zijn eigen
parkeerplaatsen aanleggen.

BIERTAPPEN – Vrijdag 17 juni staat de jaarlijkse biertapwedstrijd op
het programma bij The Old Inn. Uitbater Bert Bos zal voor de 14e keer
de beker uitreiken voor de beste biertapper m/v van Hardenberg. Deze
wedstrijd, vorig jaar gewonnen door Ireen Witteveen, is vrij toegankelijk
voor iedereen. Er wordt getapt in de klassen Amateurs en Profs. Om 19.30
uur zal een Voortapper het hele protocol een keer voordoen, waarna elke
deelnemer in een proefronde één glas bier mag tappen om even te kunnen
wennen aan de tap en de hoge druk waar mee getapt wordt.
FAIR - De groen-leerlingen van AOC de Groene Welle en het Vechtdal
College in Hardenberg hebben samen met medewerkers van Baalderborg
een fair georganiseerd die zaterdag 18 juni wordt gehouden bij de Zwieseborg in Loozen. Van 10.00 tot 15.00 uur kan men er kijken, kopen, eten,
drinken, luisteren, rijden, varen, springen, zingen en fietsen. Meer info op
de activiteitenagenda van de site www.zwieseborg.nl.

