Woensdag 29 juni 2011

Kortweg
Zonne-energie – In natuurcentrum
De Koppel in Hardenberg vindt 30
juni van 19.30 tot 20.45 uur een
informatieavond plaats over zonneenergie en het gebruik van zonnepanelen en zonnecollectoren in de
eigen woning. Spreker deze avond
is Henk Meulink van Rozenloui
Eco Energie.
Barbecue - Beter Wonen Vechtdal
gaat elk jaar verschillende wijken in
voor een informeel contact met haar
huurders. Om dit te onderstrepen
wordt de bijeenkomst gehouden
in de vorm van een buurtbarbecue.
Dinsdag 21 juni was de wijk de
Kruserbrink in Hardenberg aan
de beurt. Met een record opkomst
van 105 huurders was het volgens
de woningcorporatie een zeer
geslaagde avond. In september en
oktober van dit jaar worden er nog
twee buurtbarbecues georganiseerd.
Dan zijn de wijken Norden/Hazebosch en Spaanskamp/Oeleveer
aan de beurt.

Hardenberg krijgt VVD-er als burgemeester
HARDENBERG - Ongeveer 35
belangstellende Hardenbergers zijn
donderdag getuige geweest van een
historisch moment: voor het eerst
sinds de dagen van olim wordt geen
lid van een christelijke partij voorgedragen als burgemeester van Hardenberg. De nieuwe burgemeester,
de geboortige Drent Peter Snijders,
is lid van de VVD. De reden voor
deze ‘politieke aardverschuiving’
komt onder meer doordat het stemmenaantal van het CDA jaar na jaar
afkalft. “Maar wij zijn vooral voor
kwaliteit gegaan. De beste in onze
ogen hebben we voorgedragen”,
reageert CDA-fractievoorzitter
Henk Meulink.

Nadat de vertrouwenscommissie
eerst in alle beslotenheid aan de
gemeenteraad verslag had gedaan,
kon Meulink tijdens een buitengewone raadsvergadering als voorzitter van de commissie om even over
acht uur bekend maken, wie wordt
voorgedragen en waarom de raad
tot die keus is gekomen. “Het is
een fijne persoonlijkheid, die zijn
rol als verbinder goed weet in te
vullen, hij legt gemakkelijk contact,
is toegankelijk, een bruggenbouwer,
een teamspeler, ambitieus, met oog
voor collegiale verhoudingen”,
zo prees Meulink de nieuwe man
bijkans de hemel in. Of Snijders
dat allemaal in Hardenberg laat

zien moet nog worden afgewacht,
maar hij heeft het volgens Meulink
wel getoond in zijn huidige functie
als burgemeester van de Drentse
gemeente De Wolden en daarvoor
als kabinetschef bij de provincie
Overijssel en als wethouder van
Coevorden.
Blije gezichten
Henk Meulink stond overigens niet
alleen in zijn loftuitingen, want
hij constateerde terecht dat er 29
blije gezichten aan de raadstafels
zaten. Geen 31, want Hans Botter van OpKoers was afwezig en
Petra Baarslag van Liberaal Hardenberg zat nog te mokken over

haar gedwongen afwezigheid. Zij
had geen zitting mogen nemen in
de vertrouwenscommissie, omdat
haar aanwezigheid risicovol werd
geacht: zij mocht eens informatie
lekken. Na de raadsvergadering gaf
zij een persverklaring uit waarin zij
de gang van zaken betreurde, maar
de keus van de raad respecteerde.
Zij zal de nieuwe burgemeester
positief tegemoet treden, schreef
Baarslag.
Wanneer de benoeming van Peter
Snijders ingaat is nog niet bekend.
De huidige burgemeester Bert
Meulman neemt op 31 augustus
afscheid.

Schoenmakerswoning maakt plaats voor Rabo-kantoor

Covers - De hardrock coverband
Fatal Conspiracy uit Tubbergen en
Hardenberg is onlangs in het Ukien
in Kampen winnaar geworden van
de regionale voorronde van Clash
of the Coverbands, de grootste
bandcompetitie van Nederland. De
groep mag nu deelnemen aan de
halve finale van de Regio Oost, 29
oktober in de Metropool in Hengelo. De landelijke finale van dit
evenement is in zaal 013 in Tilburg.
Hennep – De politie IJsselland
heeft vrijdag 24 juni in een schuur
aan de Steenmaat in Gramsbergen
een ontmantelde hennepkwekerij
ontdekt. Er werden resten van
hennepplanten en ander afval van
een hennepkwekerij aangetroffen.
Een 34-jarige man uit Emmen en
een 23-jarige vrouw uit NieuwAmsterdam zijn aangehouden.

Herkansing
borgstelling
ziekenhuis
HARDENBERG - De gemeenteraad van Hardenberg mag zich
opnieuw buigen over een voorstel
van B&W om financieel garant te
staan voor de nieuwbouw van het
Röpcke-Zweers ziekenhuis in Hardenberg. Twee maanden geleden
werd een voorstel van het college
nog van tafel gehaald, omdat de
provincie Overijssel vraagtekens
zette bij de financiële draagkracht
van Hardenberg. Toen ging het om
een bedrag van 15 miljoen, dit keer
‘slechts’ om 1 miljoen euro.
Dat het nu met veel minder geld kan
heeft verschillende oorzaken: de
nieuwbouw wordt goedkoper uitgevoerd en de Saxenburgh Groep,
waar het ziekenhuis onder valt,
heeft andere financiële partners
gevonden. Toch is de garantstelling
van Hardenberg belangrijk, meent
het ziekenhuisbestuur, omdat dit
andere partijen vertrouwen geeft.
De start van de bouw staat gepland in 2012, waarna in 2014 de
werkzaamheden afgerond moeten
zijn. Het voorstel van B&W wordt
dinsdag 5 juli door de gemeenteraad
behandeld.

redactie@sallander.nl

De schoenmakerswoning ligt straks niet meer verscholen tussen het groen.
HEEMSE – Er verdwijnen twee huizen om de bouw van een nieuw
Rabo-kantoor in Hardenberg mogelijk te maken. Het regiokantoor
verhuist van het voormalige gemeentehuis in Dedemsvaart naar een
nieuw kantoorgebouw van maximaal 25 meter hoog in de Pruttieshoek,
het terrein in de oksel van de N34 en de N343. Het ene huis, aan de
Esdwarsweg 1, wordt gesloopt en vervangen door een nieuwe woning
tussen de Hessenweg en het Rabo-kantoor. Het andere huis, aan de
Hessenweg 31, wordt verplaatst en herbouwd in dezelfde stijl.
Een handvol tegenstanders van de plannen heeft zich de afgelopen weken
schriftelijk geroerd. Vooral het verplaatsen van de woning Hessenweg 31,
de voormalige schoenmakerij van Breukelman, is hen een doorn in het oog.
De woning is gebouwd in 1863. Het is een gemeentelijk monument dat
eigendom is van bouwbedrijf Zweers in Ane. Volgens de bezwaarmakers
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verliest de woning zijn unieke historische karakter door de verhuizing, de
historische aanblik van heemse dreigt verloren te gaan en alleen op de huidige plek met de reusachtige bomen blijft het historisch verband bewaard.
De gemeente en de eigenaar zijn het met die visie niet eens. De eigenaar
wil graag dat zijn woning wordt verplaatst, zodat er een leefbaarder woonklimaat ontstaat. De gevel van de woning staat op zo’n 3 meter afstand
van de drukke en brede N343. Als er nu opnieuw gebouwd zou worden,
zou er geen woning op die plek mogen komen vanwege lawaai en stank.
De gemeente wil de verplaatsing toestaan, als de bomen aan de voor- en
zijkant maar zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. Een bijkomend voordeel
van de verplaatsing is dat het fietspad langs de N343 verdwijnt en verder
van de weg nieuw wordt aangelegd. B&W zullen de raad voorstellen het
bestemmingsplan te wijzigen zoals oorspronkelijk de bedoeling was.

Nieuw kunstgrasveld en nieuwe parkeerplaats op De Boshoek
HARDENBERG – Het herinrichten van de parkeerplaats bij
sportpark de Boshoek in Heemse
is te duur voor de gemeente
Hardenberg. En dus zorgt voetbalvereniging HHC er zelf maar
voor. Dankzij een slimme deal met
kunstgrasleverancier Ten Cate
kan de club doen wat de gemeente
niet kan.
De gemeente Hardenberg heeft twee
jaar geleden in de investeringsplan-

nen een bedrag van 200.000 euro
laten opnemen voor de broodnodige
herinrichting en herbestrating van
de parkeerplaats van sportpark De
Boshoek. Uiteindelijk bleek dat
veel te weinig, want de goedkoopste
uitvoering kostte 379.000 euro. Bij
het coalitieoverleg voor de huidige
gemeenteregering is bepaald, dat
voorlopig geen financiële middelen
beschikbaar worden gesteld voor
het opknappen van De Boshoek.
Het HHC-bestuur is niet bij de

pakken gaan neerzitten en heeft onderzocht of er toch iets mogelijk is.
Kunstgras
Goed kunnen netwerken is belangrijk, hebben de Hardenbergers maar
weer eens aangetoond, want door de
goede connecties met kunstgrasleverancier Ten Cate krijgt HHC de
mogelijkheid een nieuwe generatie
kunstgras uit te proberen. “Exclusief”, heeft het bedrijf laten weten,
wat betekent dat alleen HHC die

kans krijgt geboden. Het trainingsveld bij de ingang, dat meestal vier
weken na de start van het nieuwe
seizoen de aanblik gaf van een omgeploegde akker, wordt veranderd
in een wedstrijd-/trainingsveld. Het
geld dat de gemeente op onderhoud
bespaart, zo’n 70.000 euro, kan
HHC gebruiken om samen met de
oorspronkelijke twee ton en bijdragen van sponsors in eigen beheer de
parkeerplaats en de fietsenstalling
onder handen te nemen.

