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Kortweg
Kelten - De Bronstijdboerderij in
de Duitse grensplaats Uelsen krijgt
eind deze maand bijzonder gasten,
namelijk Kelten. De Groningse
groep Woads (www.woads.nl) is
zaterdag 30 juli van 15.00 tot 18.00
uur en zondag 31 juli van 12.00 tot
18.00 uur aanwezig. De Groningers
laten fragmenten zien van het leven
dat de Britse Kelten rond het begin
van de jaartelling leefden. Kleding,
sieraden, werktuigen en wapens zijn
te zien en te betasten. Informatie
over de Bronstijdboerderij is te
vinden op www.bronzezeithof.de.

Kapel herinnert aan ontstaan Mariënberg
MARIËNBERG – Overal in de
gemeente Hardenberg staan bij de
invalswegen van de dorpen kunstwerken. Meest roestige bouwsels
die een poging moeten wagen
de komgrens te verfraaien. De
inwoners van Mariënberg hebben
iets anders bedacht, namelijk een
object neerzetten dat herinnert aan
de historie van het dorp. Vrijdag
15 juli is dat object, een kapelletje
met de naam Mariaborch, offici-

eel in gebruik genomen door een
groep monniken, waarvan één
verdacht veel leek op de in Sibculo
opgegroeide dominee Egbert van
Beesten.
Middeleeuwse kapel
Zo’n negen maanden geleden zijn
vrijwilligers uit het dorp begonnen
met het bouwen van de Hut Mariaborch. Het is een herinnering aan de
kapel die ooit in de middeleeuwen

door monniken is gebouwd. Die
monniken onder aanvoering van
Johan Clemme bleven trouwens
niet in Mariënberg hangen maar
trokken begin 15e eeuw verder de
wildernis in, naar wat nu Sibculo
is. Op de hoek van de Beerzerweg
en de Nieuweweg is een bouwwerk
verrezen van zo’n 3,5 bij 2 meter en
4 meter hoog, met fundamenten van
Bentheimer zandsteen en panelen
van eikenhout. Informatieborden

moeten de geschiedenis van Mariënberg duidelijk maken aan bezoekers. Net als voor de kunstwerken
in de andere dorpen van Hardenberg
heeft de gemeente een geldbedrag
beschikbaar gesteld. Dankzij deze
subsidie en een gift van de Rabobank is het Plaatselijk Belang gelukt
de hut, de aankleding en de borden
te betalen zonder dat de penningmeester van de vereniging slapeloze
nachten heeft gehad.

Euregio – De Euregio houdt maandag 25 juli 2011 van 18.00 tot 19.00
uur een spreekuur voor burgers in
het gemeentehuis van Hardenberg.
Zij kunnen hier terecht met vragen
over werken en studeren in Duitsland, over sociale verzekeringen als
AOW en WAO, algemene vragen
over verhuizen naar het buurland
en vragen over Duitse belastingen.
Mammograaf - Het RöpckeZweers ziekenhuis in Hardenberg
krijgt binnenkort een nieuwe mammograaf, die afwijkingen in de borst
haarscherp in beeld kan brengen. De
apparatuur en daarmee de kwaliteit
van de foto’s sluit exact aan bij de
apparatuur die gebruikt wordt bij de
bevolkingsonderzoeken. Voordeel
van de nieuwe mammograaf is, dat
het onderzoek minder belastend is
voor de patiënt. Er komt minder
straling vrij, het onderzoek is vaak
minder gevoelig en het duurt korter.
Bovendien zijn de foto’s digitaal
en van nog betere kwaliteit dan
voorheen, beweert het ziekenhuis.
Verlichting - De parkeergarage aan
de Gedempte Haven in Hardenberg
is onlangs voorzien van LEDverlichting. Tot voor kort werd
de parkeervoorziening Centrum/
Theater verlicht met conventionele
TL-verlichting. De verlichting in
de parkeervoorziening brandt met
het oog op de veiligheid ook in de
nachtelijke uren. Door gebruik te
maken van LED-verlichting wordt
50 % op de energielasten bespaard.
Het plaatsen van de lampen is een
proef. Als de proef gunstig uitvalt
krijgen ook de andere parkeergarages LED-verlichting.
HHC – Topklasser HHC heeft uit
de eerste drie oefenwedstrijden ‘4
punten’ gehaald. Tegen het op volle
oorlogssterkte spelende FC Zwolle
werd het vorige week woensdag 2-1
voor de Hardenbergers. Zaterdag
werd een mini-toernooi afgewerkt
met de beloftenteams van SC
Heerenveen en Bayer Leverkussen. Tegen de Friezen werd met
2-2 gelijkgespeeld, waarna van de
Duitsers met 0-1 werd verloren.
Alle wedstrijden zijn gespeeld op
sportpark Westerpark in Beerzerveld/Mariënberg, omdat de eigen
Boshoek gerenoveerd wordt.
Vertrek –De ‘tussenpaus’ van het
Hardenberger bouwbedrijf Van
Dijkbouw stapt op. Algemeen
directeur Bert Beun, die zes jaar
geleden het leidinggevend stokje
overnam van vader Jan van Dijk,
wordt vervangen door zoon Jeroen
van Dijk, die sinds 2007 eigenaar
van het bedrijf is. Op de website van
de firma maakt Van Dijk bekend dat
het niet goed gaat met het bedrijf
door een krimpende markt. De
afgelopen maanden is van heel wat
werknemers gedwongen afscheid
genomen en nu is ook het managementteam aan de beurt.

redactie@sallander.nl

Minder dan een week voor de opening waren de stratenmakers nog volop aan het werk.
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4 mei comité krijgt geen extra geld

Bouwen op Muldershoek mag

HARDENBERG - Het 4-mei comité Hardenberg heeft nog geld
in kas, geeft geld aan zaken waar
de subsidie van de gemeente niet
voor bedoeld is maar wil wel dat
het subsidiebedrag wordt verhoogd. B&W van Hardenberg
voelen daar echter niets voor.

BERGENTHEIM - De gemeente
Hardenberg heeft de rechtszaak
over het woningbouwplan Muldershoek in Bergentheim gewonnen. De raad heeft vorig jaar juni
het bestemmingsplan vastgesteld
dat de bouw mogelijk moet maken, maar een inwoner van het
kanaaldorp heeft hiertegen bij de
Raad van State beroep ingesteld.

Volgens het comité is de 200 euro
die de gemeente jaarlijks geeft niet
langer kostendekkend is. Om die
reden is gevraagd of het college het
subsidiebedrag wil verhogen. B&W
zijn dat echter niet van plan. De
gemeente vindt subsidieverhoging
ongepast als anderen geld moeten
inleveren. Bovendien is het bedrag
ook niet bedoeld om kostendekkend te zijn. In de regels voor het
verlenen van subsidie staat, dat het

comité zelf ook voor inkomsten
moet zorgen. Op verzoek van B&W
zijn de inkomsten en uitgaven over
de afgelopen twee jaar bekeken.
Daaruit blijkt dat het comité niet
alleen kransen koopt voor de 4 mei
herdenking, maar ook bloemen voor
het Indiëmonument, overlijdensadvertenties betaalt en bijeenkomsten
in restaurants belegt. Ook is 450
euro gegeven voor het herdenkingsconcert van Zevenmaal, terwijl dit
koor zelf ook geld heeft gekregen
van de gemeente. Het comité heeft
nog geld in kas en bovendien zijn
er activiteiten ontplooid die strikt
genomen buiten de doelstelling van
de verordening vallen, meent de
gemeente, en dus zullen B&W niet
aan de gemeenteraad voorstellen het
subsidiebedrag te verhogen.

Volgens de tegenstander van het
plan wordt op de locatie bij de brug
een zorgcomplex van 21 woningen
gebouwd dat te groot is voor het
dorp. De maximale bouwhoogte is
stukken hoger dan de omliggende
woningen, waaronder de woning
van degene die naar de Raad van
State is gestapt, dat gevreesd wordt
voor aantasting van privacy. Verder

Gemeente heeft geen geld meer voor starterleningen
HARDENBERG - Het budget dat voor 2011 beschikbaar is voor starterleningen in de gemeente Hardenberg
is uitgeput. De gemeente neemt daarom geen aanvragen voor de starterlening meer in behandeling. Met
de starterslening kunnen starters op de woningmarkt
makkelijker een woning kopen. De overheid geeft de
goedkope lening om de doorstroming op de woningmarkt weer op gang te brengen.
In 2005 is de gemeente Hardenberg als eerste gemeente
in Overijssel op eigen kracht begonnen met het aanbieden van leningen aan koopstarters op de woningmarkt.

Vanaf 2007 waren het Rijk, de woningstichtingen Beter
Wonen en De Veste en vanaf 2008 ook de provincie
Overijssel medefinanciers van het startersfonds. In
totaal zijn sinds de start 209 starterleningen toegekend.
Voor 2011 was er een budget voor circa 50 starterleningen. Tot nu toe zijn 41 leningen toegekend en er
zijn nog 10 aanvragen in procedure. Als deze leningen
ook zijn toegekend, is het fonds van de gemeente Hardenberg uitgeput. Dit betekent dat er voorlopig geen
nieuwe leningen meer verstrekt kunnen worden en dus
worden nieuwe aanvragen ook niet meer in behandeling genomen.

is de omgeving een groen gebied
dat ernstig wordt aangetast door
de nieuwbouw. Tel daarbij het
extra verkeer dat ontstaat als er 21
zorgwoningen komen en het mag
duidelijk zijn dat het complex niet
op die plek hoort, meent de tegenstander van de bouw.
Alle bezwaren verworpen
De Raad van State was het echter niet eens met de inwoner van
Bergentheim. Het karakter van de
omgeving en de stedenbouwkundige kwaliteit zullen niet ernstig
worden aangetast, meent de Raad.
Ook de opmerking dat het verkeer
toeneemt kan de Raad van State
niet overtuigen. Ten eerste is dat
slechts een aanname en ten tweede
is niet bewezen dat de omliggende
wegen een lichte groei niet aankunnen. Ten slotte is het volgens de
Raad niet ongebruikelijk dat in een
dorpskern gebouwd wordt zoals nu
gaat gebeuren. De maximale bouwhoogte steekt niet erg af tegen wat
normaal is en ook niet tegen wat in
de omgeving is gebouwd. Omdat
ook de bezwaren over de aanleg
van parkeerplaatsen van tafel zijn
geveegd heeft de buurtbewoner op
alle punten ongelijk gekregen van
de rechters, zodat de gemeente Hardenberg, woningstichting De Veste
en zorginstelling Baalderborg verder kunnen met de bouwplannen.

