Woensdag 17 augustus 2011

Kortweg
Kanaal – Gedeputeerde Gerrit jan
Kok geeft vrijdag 23 september
bij Hardenberg-Hoogenweg het
officiële startsein voor de bouw
van een nieuwe brug over het
Overijssels kanaal. Een dag later
maakt de provincie Overijssel drie
boottochten over het kanaal met
mensen die langs het kanaal wonen
en ander geïnteresseerden. Tijdens
de gratis boottochten worden de
gasten onder het genot van een
hapje en een drankje bijgepraat over
de werkzaamheden aan het kanaal
tussen Almelo en De Haandrik. Ook
kinderen zijn van harte welkom,
voor hen is een apart programma
in de maak. Na de zomervakantie is
het definitieve programma bekend
en kan men zich voor de boottochten opgeven.
Skeeleren - Op de skeelerbaan
in Gramsbergen wordt zaterdag
10 september de zesde wedstrijd
gehouden van de Stouwdam
Jeugdskeelercompetitie. De baan
in Gramsbergen is voor de eerste
keer het strijdtoneel van deze
skeelerwedstrijden. De Stouwdamcompetitie is een competitie voor
jeugdigen uit de noordelijke helft
van Nederland in de leeftijd van
7 t/m 17 jaar. De competitie gaat
over in totaal zeven wedstrijden.
De openingswedstrijd was 16 april
in Staphorst en de finalewedstrijd
wordt 17 september in Oldebroek
verreden. In Gramsbergen worden
zo’n 125 jongens en meisjes aan
de start verwacht. De wedstrijden
beginnen om 9.30 uur. De prijsuitreiking staat gepland om 14.30 uur.
De toegang is gratis.

HBO-experiment mislukt
HARDENBERG – Het leek vijf jaar geleden een aardig plan: de
gemeente Hardenberg en hogeschool Windesheim in Zwolle gaan samenwerken met als doel dat er meer hoger opgeleide werknemers in
Hardenberg komen, dat bedrijven zich vernieuwen en dat daardoor
op den duur meer werkgelegenheid ontstaat. Er werden enkele tonnen
in het project gestopt, maar vorige week is besloten de stekker eruit te
stekken: het project is namelijk mislukt.
Annette Roeters namens Windesheim en burgemeester Meulman
namens Hardenberg plaatsten 27
september 2006 hun handtekening
op een groot schoolbord in het (toen
nog) in aanbouw zijnde LOC aan
de Parkweg. Het was de bezegeling van de overeenkomst tussen de
gemeente en de Zwolse onderwijsinstelling, dat Windesheim in Hardenberg een soort kenniskantoor
zou inrichten waar bedrijfsleven,

studenten en onderwijsinstellingen
elkaar konden ontmoeten. Bijvoorbeeld om stageplekken te regelen,
of om te kijken of cursussen voor
bedrijven en instellingen in Hardenberg verzorgd konden worden. Voor
het bedrijfsleven aantrekkelijk omdat via leerplekken hoogwaardige
klussen uitgevoerd kunnen worden,
voor studenten interessant omdat er
wellicht een stageplek gevonden
kan worden en daarna misschien

een baan, en voor de gemeenschap
de moeite waard, omdat via deze
weg hoger opgeleide jongeren niet
naar elders hoeven te vertrekken,
was de achterliggende gedachte.
Hiervan is niet veel terecht gekomen. De gemeente verbloemt de
mislukking door te zeggen dat er
nu op een andere manier zal worden
samengewerkt, maar duidelijk is dat
er weinig is terechtgekomen van
de plannen: bedrijven hebben niet
meer scholing voor hun personeel
besteld dan voorheen, het aantal
hbo-studenten is niet spectaculair
gegroeid (Windesheim beweert wel
dat er een toename is maar noemt
daarvoor geen oorzaak) en het is
niet gelukt het Windesheim-kantoor
in Hardenberg financieel op eigen

benen te laten staan. Dat laatste
moest in 2012 gerealiseerd zijn.
Omdat het volgens de gemeente
begin 2010 leek alsof de doelstellingen met een beetje extra hulp
toch gehaald zouden worden, is
toen opnieuw geld geïnvesteerd in
het project, maar uiteindelijk zonder
resultaat.
Het mislukken van de dure plannen
heeft het CDA aangezet tot het stellen van vragen aan het college van
B&W. Raadslid Henk Bosch wil
namens zijn partij weten waarom
begin 2010 nog werd gezegd dat
de plannen hoopvol leken, maar dat
ze uiteindelijk weinig hebben opgeleverd. Het antwoord zal vanwege
de vakantie nog wel even op zich
laten wachten.

Jonge mantelzorgers - Woensdag
31 augustus brengt Carinova Mantelzorgondersteuning een bezoek
aan Rokes Erf in Ommen. Deze activiteit is voor jonge mantelzorgers
van 6 t/m 12 jaar (basisschool) uit
de gemeenten Dalfsen, Hardenberg,
Ommen en Raalte. Deelnemers
kunnen van 13.30 tot 16.30 uur verdwalen in een maïsdoolhof, koeien
voeren, in het stro spelen van de
speelschuur en trampoline springen.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Opgave vóór 25 augustus via tel.
0900-8662.
Korfbalfusie – De selecties van de
korfbalverenigingen UNI uit Kloosterhaar en SDO uit Westerhaar
vormen in het nieuwe seizoen één
team. De reden hiervoor is het geringe aantal spelers waarover beide
verenigingen beschikken. De naam
van de gezamenlijke selectie wordt
SDO/UNI. Het eerste team speelt
in de 3e klasse D, het tweede team
in de reserve 4e klasse ZB. Trainer
is Gerben de Krey. Er is voor de
nieuwe teams ook een nieuw tenue
ontworpen, waarin de kleuren van
beide verenigingen zijn verwerkt.
De thuiswedstrijden op het veld
zullen zowel in Westerhaar als in
Kloosterhaar gespeeld worden. De
thuishaven voor de zaalwedstrijden
is De Klaampe in Westerhaar. Zaterdag 10 september speelt SDO/UNI
1 de eerste wedstrijd in de nieuwe
samenstelling tegen KIOS ’45 uit
Sibculo.
Ballenteam - De topklasse, met
deelname van voetbalvereniging
HHC uit Hardenberg, krijgt komend
seizoen op verzoek van de clubs
ballenjongens of -meisjes langs de
lijn. Met deze maatregel moet meer
vaart in het spel gebracht worden.
HHC gaat bij elke thuiswedstrijd
een juniorenteam (jongens of meisjes) inzetten als ‘ballenteam’.

redactie@sallander.nl
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Pipes and drums door de straten van Hardenberg
RADEWIJK - Informatie zoeken over de Roker Doedel Clan is geen eenvoudige klus. Maar dat is niet zo vreemd als je bedenkt dat de muziekgroep
nog maar een paar maanden bestaat. Dit voorjaar hebben enkele doedelzakliefhebbers besloten een muziekgezelschap op te richten waarbij het
vooral draait om plezier maken. Make music with fun, is hun motto. Tot
vorige week hebben ze dat alleen maar binnenskamers kunnen tonen, maar

donderdagavond presenteerde een tiental doedelzakspelers en drummers
zich voor het eerst in de straten van Hardenberg. Uitbreiding is van harte
welkom, schrijven de groepsleden in hun folder. Ze willen zich niet echt een
band noemen omdat muziek maken in een informele, ongedwongen sfeer
voorop staan. Wie eens de sfeer wil proeven is welkom op maandagavond
aan de Radewijkerweg 47 in Radewijk (tel. 0570-541613).

Ambiq moet stoppen in Baalderveld

2002 haast maken met de aankoop
van het pand, omdat de toenmalige
eigenaar had verteld dat er meer
gegadigden voor de woning waren.
Er is toen aan de gemeente een
intentieverklaring gevraagd of er
een leefgroep van zes cliënten in de
woning mocht komen. Een ambtenaar van de gemeente, die hiertoe
eigenlijk niet bevoegd was, heeft
toen aangegeven dat dit onder voorwaarden misschien wel mogelijk
zou zijn. De Eik heeft dit opgevat
als een toestemming, terwijl het
volgens het bestemmingsplan niet
mocht. Volgens de Raad van State
had De Eik een officiële aanvraag
om vrijstelling kunnen indienen,
zodat het college van B&W een besluit had kunnen nemen. Nu dat niet
is gebeurd is het werk van De Eik
– en nu dus ook van haar opvolger

HARDENBERG – Stichting Ambiq, een orthopedagogisch centrum
voor cliënten met een licht verstandelijke beperking in Noord- en
Oost-Nederland, moet stoppen met het opvangen van jongeren in de
Hardenberger woonwijk Baalderveld. Dat heeft de Raad van State
vorige week besloten.
De voorganger van Ambiq, stichting De Eik, heeft in 2002 een
woning gekocht aan het Fluitekruid
in Baalderveld voor behandeling
van patiënten. Het gaat hierbij om
kinderen en jongeren tussen de 5 en
17 jaar met een licht verstandelijke
handicap met ontwikkelingsproblemen en/of gedragsproblemen.
Buurtbewoners hebben bij de gemeente aan de bel getrokken omdat
zij overlast ervaren. Hierop heeft
de gemeente De Eik gesommeerd
met het werk te stoppen, omdat

dit volgens het bestemmingsplan
niet kan. Vervolgens heeft De Eik
een rechtszaak tegen de gemeente
aangespannen, omdat volgens de
stichting een gemeenteambtenaar
in 2002 toestemming zou hebben
gegeven voor het behandelen van
de patiënten in de woning aan het
Fluitekruid.
Geen officiële aanvraag
De gemeente Hardenberg bestrijdt
die lezing en heeft nu gelijk gekregen van de rechter. De Eik moest in

Ambiq – illegaal, zodat volgens ons
hoogste rechtsorgaan de gemeente
terecht heeft bevolen dat met de
opvang gestopt moet worden.

Extra parkeerplaatsen
bij station Mariënberg
MARIËNBERG - Bij het NSstation in Mariënberg worden 26
extra parkeerplaatsen aangelegd.
De bestaande parkeerstrook krijgt
een nieuwe bestrating. Verder wordt
dichtbij het stationsgebouw een invalidenparkeerplaats aangelegd. De
werkzaamheden beginnen maandag
5 september en zijn eind september
afgerond. Tijdens de werkzaamheden blijven er minimaal 10 parkeerplaatsen beschikbaar.

