Woensdag 28 september 2011

Kortweg
Snoeiafval – inwoners van de gemeente Hardenberg kunnen op de
zaterdagen 8, 15 en 22 oktober en 5
november gratis snoeiafval brengen
naar vuilstortplaats Het Bovenveld
(nabij de Witte Paal). Dat kan tussen
9.00 en 16.00 uur. Omdat de actie
alleen gratis is voor Hardenbergers
is legitimatie verplicht.
Zwemfeest – Zwembad De Marsch
in Hardenberg viert zijn 40e verjaardag, schrijft de gemeente. Dat moet
zijn: in zijn huidige vorm, want De
Marsch bestaat al 77 jaar. Dat het
huidige bad vier decennia bestaat
wordt de hele maand oktober gevierd. Zaterdag 1 oktober kost een
kaartje 40 cent, vaste gasten worden
later die maand getrakteerd op een
brunch, 9 en 23 oktober zijn er
gratis proeflessen voor ouder- en
kindzwemmen, wie in oktober jarig
is mag een keer gratis komen zwemmen en voor wie volgende maand
net als het bad 40 wordt heeft het
personeel nog meer in petto. Die
laatste groep krijgt hierover een
brief van De Marsch.

Sluitende begroting 2012
HARDENBERG – B&W van
Hardenberg presenteren de gemeenteraad in november een sluitende begroting voor 2012. Dat is
grotendeels mogelijk dankzij het
omvangrijke pakket aan bezuinigingsmaatregelen waarmee de raad
in juni van dit jaar heeft ingestemd.
Ook de meerjarenbegroting t/m
2015 ziet er veelbelovend uit. Er
is zelfs ruimte voor investeringen.
Tot en met 2014 kan een bedrag
van ruim 16 miljoen euro worden
besteed, zoals is afgesproken in
het collegeprogramma. Volgens
loco-burgemeester Douwe Prinsse

is investeren van groot belang. “We
moeten blijven investeren, want dat
zorgt voor extra banen en bedrijvigheid. Dat is goed voor onze economie en op de lange termijn plukt
iedereen daar de vruchten van.” De
gemeente investeert de komende
jaren tientallen miljoenen euro’s in
onder andere Sportpark De Krim,
het centrum van Dedemsvaart, de
stationsomgeving in Hardenberg,
wegen, riolering en onderwijshuisvesting. De gemeenteraad bespreekt
de begroting op 1 november in de
oriënterende ronde, waarna naar
verwachting de begroting op 8 november wordt vastgesteld.

Ook bewoners losse recreatiewoningen
moeten op zoek naar ander woonadres
HARDENBERG – De gemeente
Hardenberg gaat de strijd aan met
bewoners van solitaire recreatiewoningen. Al eerder zijn de bewoners van parkwoningen aangepakt
die hun vakantiehuis niet voor
recreatiedoeleinden gebruikten,
maar er permanent woonden. Nu
zijn de bewoners aan de beurt van
vakantiewoningen die niet op een
recreatiepark staan.
In totaal gaat het om 38 recreatiewoningen in onder meer Bergentheim, Rheezerveen, Diffelen,
Den Velde en Sibculo. Drie stuks

komen volgens de gemeente in
aanmerking voor wijziging van het
bestemmingsplan, waardoor het
huis verandert van een vakantiewoning in een ‘gewone’ woning. Zij
voldoen aan de voorwaarden die de
minister van Volkshuisvesting heeft
opgesteld, om de woonfunctie van
een recreatiewoning te veranderen.
De eigenaars van de overige 35
vakantiehuisjes moeten, net als
bijvoorbeeld de bewoners van Park
Moscou in Bergentheim, een ander
woonadres zoeken. De gemeenteraad neemt 25 oktober een besluit
over het voorstel van B&W.

Opknappen kanaal begint bij Hoogenweg

Fair Trade – GroenLinks in Hardenberg houdt dinsdag 27 september van 20.00 tot 22.00 uur in de
wijkboerderij in Baalder een bijeenkomst over Fair Trade (eerlijke
handel). Tijdens de bijeenkomst
wordt een presentatie gegeven over
de campagne Fair Trade Gemeente.
Hierna komen medewerkers van de
Wereldwinkel aan het woord en de
Hardenberger wethouder René de
Vent. Achterliggende gedachte van
de organisatoren is om van Hardenberg een Fair Trade Gemeente te
maken. Daartoe moet ‘gemeentebreed’ veel aandacht wordt besteed
aan fair trade: van bedrijven tot
het café om de hoek, van school
tot sportkantine, in supermarkt en
kledingzaak. Belangstellenden zijn
welkom, de toegang is gratis.
Werk aan N36 - Rijkswaterstaat
voert van vrijdag 30 september
20.00 uur tot zaterdag 1 oktober
18.00 uur werkzaamheden uit aan
de invoegstroken naar de N36 ter
hoogte van Westerhaar. De invoegstrook naar de N36 van Westerhaar
richting Hoogeveen is vanwege
de werkzaamheden afgesloten. Er
wordt een omleidingroute ingesteld.
Vloeivelden – De vloeivelden in
De Krim kunnen voorlopig niet
op financiële steun rekenen van de
provincie Overijssel. Tijdens een
excursie in februari, in de aanloop
naar de verkiezingen van provinciale staten, hebben diverse partijen
aangegeven dat ze geld beschikbaar
wilden stellen om verdroging van
het natuurgebied tegen te gaan. De
provincie had al eerder 100.000
euro toegezegd omdat eigenaar
Staatsbosbeheer krap bij kas zat,
maar trok die toezegging later in.
Nu blijkt dat de provincie dit jaar
ruim 4 miljoen euro overhoudt
diende GroenLinks vorige week een
voorstel in om toch de beloofde ton
beschikbaar te stellen, maar hiervoor was geen meerderheid te vinden. Volgens het CDA zijn er ook
aan ander projecten toezeggingen
gedaan en moet nu eerst een volgorde worden bepaald. De Krimse
vloeivelden bestaan uit bassins die
tot twintig jaar geleden gebruikt
werden door aardappelmeelfabriek Onder Ons. Ze hebben zich
afgelopen twintig jaar ontwikkeld
tot een gevarieerd natuurgebied,
dat van belang is voor bedreigde
broedvogels.
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Gedeputeerde Gerrit Jan Kok onthulde het bouwbord voor het opwaarderen van het kanaal.
HOOGENWEG – Krijgt de
nieuwe brug over het Overijssels
kanaal in de Hoogenweg de opening aan de Hardenberger kant of
de Duitse kant? Het verhaal gaat
namelijk dat de huidige brug,
die na de Tweede Wereldoorlog
is gebouwd ter vervanging van
zijn opgeblazen voorganger, expres de opening aan de kant van
de Duitse grens heeft gekregen,
zodat je bij nieuwe aanvallen uit
het oosten een soort ophaalbrug
hebt. Voordeel: je hoeft je eigen
brug niet te vernielen en je houdt
toch de Duitsers buiten de poort.
De vraag is actueel geworden omdat
de huidige brug wordt vervangen.
Net zoals de bruggen in Beerzerveld, Kloosterdijk, Bergentheim
en de Emtenbroekerdijk. De vervanging is onderdeel van het opknappen van het kanaal Almelo-De
Haandrik. Dat opknappen bestaat
behalve uit het plaatsen van vijf
nieuwe, bredere bruggen, uit het
verwijderen van 250.000 kubieke
meter zand uit de vaarweg omdat
het kanaal verdiept wordt van 3,10
meter naar 3,50 meter en uit het
verbeteren van twaalf wachtplaatsen. Vanaf 2014 is het kanaal dan

geschikt voor schepen met een laadvermogen van 700 ton, “oftewel per
schip 35 minder vrachtwagens op de
weg”, vertelde gedeputeerde Gerrit
Jan Kok. Deze oud-burgemeester
van Ommen, sinds dit voorjaar
provinciebestuurder, mocht vrijdag
23 september de feestelijke aftrap
geven van het project. Dat gebeurde
vanaf het partyschip Organza bij
de brug in de Hoogenweg, die als
eerste aan de beurt is en volgend
jaar al vervangen moet zijn.
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Voor de aanleg van de nieuwe
brug in de Hoogenweg wordt het
kanaal over een lengte van 200
meter verbreed. Daarnaast is er
een grotere ‘kelder’ nodig. In de
kelder zit het bewegingsmechaniek
van de brug en voor het nieuwe
mechaniek is meer ruimte nodig.
Door deze aanpassingen komt er
ongeveer 1000 m3 grond vrij. In
eerste instantie leek het erop dat de
grond mogelijk vervuild was. Uit
aanvullend onderzoek is gebleken

dat de grond helemaal schoon is
en zonder problemen afgevoerd
kan worden. Daarnaast is er ook
onderzoek gedaan naar het asfalt
en de fundering. Ook hier zijn geen
vervuilende stoffen aangetroffen.
Terugkomend op de aanleg van de
brug: volgens de tekening wordt
de opening aan de Duitse kant gemaakt. Maar dat is waarschijnlijk
meer om pragmatische dan historische redenen.

Boompjes verwijderen uit Loozensche Linie
HARDENBERG - De groep vrijwilligers van het IVN
kiest wekelijks voor een natuurproject in en rond Hardenberg of Gramsbergen, om daarin op verzoek van
de beherende instantie het nodige onderhoudswerk
te doen. Dit gebeurt altijd in een ongedwongen sfeer.
Zo is er binnen de groep geen duidelijke leiding en
een ieder werkt naar eigen kunnen en mogelijkheden.
Om anderen met dit werk te laten kennismaken wordt
zaterdag 1 oktober ‘open vrijwilligerswerk’ gedaan
binnen de Loozensche Linie. In dit natuurgebied bij
de Zwieseborg in Loozen hebben veel jonge boompjes
kans gezien zich te vestigen. Het is nu de tijd om deze uit
het gebied te verwijderen, want anders dreigt het gebied
te “verbossen” en daarmee zal een beoogd natuurlijk
plas-dras gebied een geheel ander karakter krijgen.

Het werk begint om 9.00 uur bij de Zwieseborg,
Hardenbergerweg 23 in Loozen (aan de weg van
Hardenberg naar Gramsbergen). Om 11.30 uur zit het
werk er op en wordt gezamenlijk snert gegeten in het
restaurant van de Zwieseborg. Nieuwe vrijwilligers
kunnen zich aanmelden bij de coördinator Vrijwillig
Landschapsonderhoud van het IVN in Hardenberg op
het telefoonnummer 06-20009596.
HHC wint thuis van Capelle
Topklasser Capelle was zaterdag op De Boshoek in
Hardenberg grotendeels gelijkwaardig aan HHC. De
ploeg had echter geen eindpass en geen afmaker. HHC
wel, zodat de 3-1 overwinning verdiend was. De Hardenbergers staan nu na Spakenburg op de tweede plaats.

