Woensdag 31 augustus 2011

Kortweg
Mantelzorg – De WMO-adviesraad
en zorgverleners Carinova houden
woensdag 14 september een voorlichtingsavond voor mantelzorg.
De bijeenkomst vindt plaats in het
Carinovagebouw, Hof van Pepijn
3 (voorheen Stationsstraat) in
Hardenberg en duurt van 19.30 tot
21.30 uur. Er zijn geen kosten aan
verbonden. Opgave is gewenst, niet
verplicht. De voorlichtingsavond
staat in het teken van de invloed die
het mantelzorgen op het leven van
mantelzorgers heeft.
Aanvaller – Topklasser HHC uit
Hardenberg heeft alsnog een buitenspeler voor dit seizoen kunnen
aantrekken. Het is de 20-jarige
Gersom Klok, die afkomstig is van
Go Ahead Eagles uit Deventer en
daarvoor bij BV Veendam voetbalde. Voor die club heeft hij 37
wedstrijden in het eerste gespeeld.
Harmonica – In Kloosterhaar
wordt zondag 4 september een harmonica- en accordeondag gehouden. De optredens zijn van 13.00
tot 17.00 uur in en rond dorpshuis
’t Haarschut. De toegang is gratis.

Lennips ‘not amused’ over handelswijze gemeente
HARDENBERG – De Hardenberger Harry Lennips is niet blij met de
manier waarop de gemeente Hardenberg het hem onmogelijk maakt
van de voormalige OBS De Baanbreker in Lutten een groepsaccommodatie te maken. Vorige week is de correspondentie tussen Lennips
en de gemeente openbaar geworden, maar volgens de Hardenberger
is er meer aan de hand.
Lennips heeft ruim een jaar geleden
de voormalige basisschool in Lutten
gekocht om er een groepsaccommodatie van te maken. Er is hem
van ambtelijke zijde aangeraden
een omgevingsvergunning aan te
vragen. Dat was een nieuwe manier
om snel en zonder veel bureaucratische regels toestemming te krijgen
voor verbouw en nieuw gebruik
van panden. Op 17 juni 2010 is het
koopcontract door beide partijen
getekend. Lennips heeft daarbij
de ontbindende voorwaarde laten
opnemen dat hij zou afzien van de

koop, als de benodigde vergunningen niet zouden worden verleend.
Binnen een jaar na verkoop moest er
duidelijkheid over de vergunningen
zijn en beide partijen zouden zich
inspannen, zo was afgesproken, om
de zaak zo snel en zo goed mogelijk
rond te maken. Uiteindelijk wees de
gemeente de aanvraag af, volgens
Lennips omdat tot zijn verbazing
een van de buren had geklaagd. “Ik
heb bij de gemeente aangegeven dat
ik graag de buurt wilde informeren,
heb daar een paar keer op aangedrongen maar volgens de gemeente

was dat niet nodig”, vertelde Lennips, die daarop zelf maar een inloopbijeenkomst voor de buurt had
geregeld. Na de afwijzing van zijn
aanvraag heeft hij toen een nieuwe aanvraag ingediend voor een
groepsaccommodatie aan de Venneweg in Collendoorn. Afhankelijk
van het besluit van de gemeente zou
hij even wachten met het indienden
van een bezwaarschrift tegen het
afwijzen van De Baanbreker in Lutten. Uiteindelijk las hij in de krant
dat ook het Plan Collendoorn was
afgewezen. Tot overmaat van ramp
was zijn bezwaarschrift tegen het
afwijzen van Plan Lutten een dag
te laat verstuurd.
Het gevolg van dit alles is dat Lennips een vreemde smaak in de mond
heeft overgehouden van het gedrag

van de gemeente. “Ambtenaren
hebben steken laten vallen en nu
neemt wethouder Prinsse het voor
hen op, nadat hij mij eerst allemaal
zoete verhaaltjes had verteld over
onze goede samenwerking en dat
natuurlijk alles in orde zou komen
en dat de gemeente uiteraard de
school niet voor niets aan mij had
verkocht omdat men wel iets zag in
mijn plannen.”
Toch wil Harry Lennips zijn groepsaccommodatie realiseren. Hij is nu
bezig met een plek te zoeken op
landgoed De Groote Scheere. De
gemeente wil in principe aan dit
plan meewerken, maar heeft daarbij
wel enkele voorwaarden gesteld. Zo
moet Lennips aantonen dat er markt
voor groepsaccommodaties is en dat
er geen bestaande accommodaties
van de markt worden verdrongen.

HHC kansloos tegen Noordwijk

Stoomtrein – De stoomtreinritten
door de Grafschaft Bentheim die op
10 september zouden plaatsvinden
zijn uitgesteld tot een nader te bepalen datum. De stoomloc is defect en
de verwachting is dat de trein niet
op tijd gerepareerd is.
Burgemeester – Vorige week is
de benoeming van Peter Snijders
tot burgemeester van Hardenberg
officieel geworden. Hij volgt Bert
Meulman op die 1 september met
pensioen gaat. Snijders wordt
maandag 3 oktober door de Overijsselse Commissaris van de Koningin
Ank Bijleveld geïnstalleerd als burgemeester van Hardenberg tijdens
een buitengewone raadsvergadering. De raadsvergadering begint
om 14.30 uur.
Mars - De sterrenwacht Hellendoorn houdt vrijdag 2 september
vanaf 20.00 uur in molen De Wippe
aan de Ommerweg in Hellendoorn
een lezing over de planeet Mars,
onze buurman in het zonnestelsel.
De lezing geeft een beeld van hoe
we Mars nu zien, maar gaat ook
over hoe er vroeger naar Mars gekeken werd en welke verstrekkende
gevolgen dat soms had.
Huldiging - De 5-jarige Evan Ekkelenkamp uit Gramsbergen was
maandag 22 augustus de 30.000e
bezoeker van het huidige seizoen
die de poort van zwembad Hattemat in Gramsbergen passeerde.
Hij ontving van badmeester Albert
van de Veen een bos bloemen voor
zijn moeder en voor hemzelf een
zwemabonnement voor het nieuwe
seizoen. Overigens is het personeel
van zwembad Hattemat niet erg
tevreden over het bezoekersaantal
van dit jaar. De maanden mei en juni
verliepen goed en volgens schema
(zo’n 10.000 bezoekers per maand)
maar vanaf juli was de toeloop vanwege het slechte weer aanmerkelijk
minder. Het seizoensgemiddelde dat
ruim boven de 40.000 ligt zal dit
jaar niet worden gehaald.
Topklasse - De streekderby HHC
uit Hardenberg tegen SVZW uit
Wierden in de Topklasse van het
amateurvoetbal is zaterdag 3 september live te zien bij TV Oost.
De omroep besteedt dit seizoen
speciale aandacht aan de Topklasse,
waarin zes Overijsselse teams uitkomen. Het duel op sportpark De
Boshoek begint om 17.00 uur.

Zelfs centrale verdediger Kevin Mooibroek (nr.26) werd naar voren gestuurd, maar het leverde HHC geen doelpunten op.
HARDENBERG – HHC is de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen
verder gegaan met wat het vorig seizoen bijna alle thuiswedstrijden heeft
gedaan, namelijk punten verliezen. Soms was dat verlies terecht, soms
niet, maar HHC kreeg in ieder geval in elke wedstrijd kansen om iets aan
de stand te doen. Kansloos betekent letterlijk ‘zonder een enkele kans’. En
dat was zaterdag tegen Noordwijk het geval. De nieuwkomer, afgelopen
seizoen kampioen van de Hoofdklasse A, had vorige week thuis nog met
1-4 verloren van Genemuiden. Vooraf werd dus door menig HHC-fan
gedacht dat een overwinning er wel inzat. Het groeiende gemor langs de

Hadassa Hoeve mag
zorgboerderij worden
HARDENBERG - De buurman van
de Hadassa Hoeve aan De Vaart in
Ane (het voormalige Erve Habers)
heeft zijn strijd tegen de wijziging
van het bestemmingsplan voor
deze hoeve verloren. Vorige week
bepaalde de Raad van State dat
de gemeente Hardenberg het plan
volgens de regels heeft gewijzigd.
Volgens het nieuwe bestemmingsplan wordt de oude woonboerderij
veranderd in een jeugdopvang

voor maximaal acht jongeren die
zorg nodig hebben. Op het terrein
komen een bed and breakfast met
drie kamers, een vergaderruimte,
een winkel en een museum.
De buurman denkt dat er geen
sprake is van een financieel haalbare
exploitatie, dat er teveel verkeer
komt, dat in de winkel spullen worden verkocht die niets met zorg te
maken hebben waardoor extra klan-
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kant maakte duidelijk dat in werkelijkheid Noordwijk een maatje te groot
was. De Zuid-Hollanders waren feller, technisch beter, sneller en wonnen
bovendien elk duel. Omdat HHC aan opbouwen niet toekwam werd het
van de kant van de Hardenbergers een pot boerenkoolvoetbal: snel de bal
naar voren knallen en daar maar zien wat de spitsen ermee doen. Dat was
niet veel, want zo’n strijdwijze valt makkelijk te verdedigen. De Noordwijkers stelden daar veel kansen en drie doelpunten tegenover. Na twee
wedstrijden lijkt het er nog niet op dat het gat met de ploegen uit Holland
dit seizoen kleiner wordt.
ten komen met extra verkeersdrukte
en dat de gebintenschuur, waar de
bed and breakfastruimtes komen,
binnen de geurcirkel van zijn boerenbedrijf valt. Dat laatste was niet
de bedoeling van de gemeente, maar
het plan laat het toe dat de schuur
wordt uitgebreid zodat een deel dan
binnen de geurcirkel valt.
De Raad van State heeft aangegeven
dat het deel over de uitbreiding van
de schuur veranderd moet worden,
maar dat de buurman verder op geen
enkel punt gelijk krijgt. De gemeenteraad, die het bestemmingsplan
heeft vastgesteld, moet de buurman
wel zo’n duizend euro betalen voor
proces- en griffiekosten.

Nominatie Baalderborg
HARDENBERG - Tien instellingen
in de gehandicaptenzorg horen tot
de top 50 van Beste Werkgevers
van Nederland en zijn genomineerd
voor de bijbehorende prijs. Eén van
de instellingen is de Baalderborg
Groep. Woensdag 28 september
wordt de uitslag bekend gemaakt.
De verkiezing komt tot stand op
basis van een onderzoek onder meer
dan 300.000 medewerkers en hun
werkgevers. Er is o.m. beoordeeld
op de tevredenheid van de werknemers, leiderschap en werksfeer.

redactie@sallander.nl

