Kortweg
Onderwijsprijs - Woningstichting
de Veste uit Ommen heeft dit jaar
voor de vijfde keer onderwijsprijzen beschikbaar gesteld voor de
beste scholieren uit het Vechtdal.
Er zijn 12 leerlingen genomineerd
van vier verschillende scholen voor
vmbo, havo en vwo. Wethouder
Douwe Prinsse van de gemeente
Hardenberg reikt donderdag 13
oktober om 19.30 uur in Huize Laer
in Ommen de prijzen uit. Naast de
titel ontvangen de prijswinnaars een
geldbedrag van 500 euro, dat besteed moet worden aan hun studie.
Koor – Zangvereniging Euphonia
uit Gramsbergen viert zaterdag 12
november het 60-jarig bestaan met
een jubileumconcert in gebouw
De Vlaswiek. Onder leiding van
dirigent Henk Bols biedt Euphonia
de bezoekers een afwisselend programma, met zowel oud als nieuw
repertoire. Daarnaast wordt opgetreden door het tienerkoor Believe
Together uit Slagharen. Het concert
begint om 20.00 uur.

HHC groeit nog steeds
HARDENBERG - Voetbalvereniging HHC heet voortaan ook
officieel HHC Hardenberg, dus
Hardenberg Heemse Combinatie
Hardenberg. Dit als gevolg van een
statutenwijziging, die vorige week
tijdens de ledenvergadering is afgesproken. Net als zijn voorganger
Bert Nijboer jaarlijks deed, kon
voorzitter Louis Breukelman een
groei melden van het ledental. Op
dit moment telt de club 1871 leden,
waarvan 1243 wekelijks binnen de
lijnen verschijnen in 78 competitie-

teams. Om dit alles in goede banen
te leiden zijn er 448 kaderleden
actief. Volgens de penningmeester
is HHC een financieel gezonde
vereniging die het boekjaar positief
afsluit. Dat is vooral te danken aan
de eenmalige sponsorbijdrage en de
wedstrijd tegen Volendam.
Een jaarlijks terugkerend agendapunt is de huldiging van de jubilarissen. Drie leden werden gehuldigd
omdat zij 50 jaar lid zijn van HHC,
te weten Koos Akkerman, Joop Fre-

deriks en Frits Amsink. Laatstgenoemde was tijdens de vergadering
niet aanwezig maar hij kreeg op een
later tijdstip een bos bloemen en het
klokje met HHC-logo. Daarnaast
werden zes leden in de bloemetjes
gezet omdat ze 25 jaar lid zijn van
de vereniging.
Traditiegetrouw werd aan het eind
van de vergadering het bestuur
een pluim op de hoed gestoken
door Henk Hakkers, dat door de
andere leden met applaus werd
ondersteund.
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Energieslurpers weg
HARDENBERG – De gemeente
gaat 620 energieslurpende lichtmasten vervangen. Nog dit jaar
wordt een begin gemaakt met de
verwijdering van oude straatlantaarns en de plaatsing van nieuwe
exemplaren. De gemeente bespaart
met het plaatsen van de lichtmasten
13.000 euro op elektriciteitskosten
en 12.000 euro onderhoudskosten
per jaar. De kosten voor rente en aflossing bedragen 27.000 euro, zodat
de vervanging geen financiële winst
oplevert. “Maar wel milieuwinst”,
laat de gemeente weten, “want in 20
jaar tijd vermindert de CO2 uitstoot
met 900.000 kg.”

Hardenberg heeft weer een burgemeester

Meer koor - Een muzikaal duo uit
Gramsbergen is van plan in maart
2012 een eigen bewerking uit te
voeren van de Mattheüs Passion.
Gerard van Amstel en Piet van
Midden zoeken mensen om een
projectkoor te vormen, dat vrijdag
30 en zaterdag 31 maart een uitvoering van een uur verzorgt. De
nieuwe liederen en de solozang
neemt het koor voor zijn rekening,
de bekende koralen uit de Mattheüs
Passion worden onder orgelbegeleiding gezongen door het koor en
bezoekers. De repetities worden
vanaf 12 oktober onder leiding
van Marjan Snippe gehouden op
woensdagavond van 18.45 tot 19.45
uur in de Meiboom. Omdat het
Dorpshuis vervangen wordt door
een Multifunctioneel centrum en
dus niet beschikbaar is, wordt deze
“Gramsberger Passie’ uitgevoerd in
gebouw De Vlaswiek.
Veiliger - Gedeputeerde Staten van
Overijssel hebben het plan klaar om
de N377 tussen Lichtmis en Slagharen veiliger te maken. In totaal
worden 19 knelpunten aangepakt.
Tot 15 november liggen de plannen ter inzage in onder meer de
gemeentehuizen van Hardenberg
en Ommen. De provincie houdt
twee inloopbijeenkomsten. Bezoekers kunnen de oplossingen voor
de 19 knelpunten op grote borden
bekijken en vragen stellen aan
medewerkers van de provincie. Dat
gebeurt woensdag 12 en donderdag
13 oktober van 16.00 tot 21.00 uur
in ’t Trefpunt in Balkbrug.
Ster – Het is jammer dat HHCtrainer Verdonkschot niet het laatste
kwart van een wedstrijd zijn hele
team mag vervangen, want dan zou
misschien de concentratie wel aanwezig zijn om een wedstrijd winnend af te sluiten. Zaterdag stond
HHC tien minuten voor tijd met 2-0
voor tegen koploper GVVV. Er leek
geen vuiltje aan de lucht, omdat de
Hardenbergers veel beter speelden
dan hun tegenstanders. Toch prijkte
aan het eind een stand van 2-2 op
het scorebord. Voorafgaand aan de
wedstrijd reikte oud-international
Jaap Stam een oorkonde uit aan het
Hoofd Opleidingen Eric Lippoldt,
omdat HHC als enige amateurclub
in Nederland een 2e KNVB-opleidingsster bezit. De club mag hopen
dat in de opleiding voldoende aandacht wordt besteed aan ‘scherpte
tot het eind’.

redactie@sallander.nl

Burgemeester Peter Snijders krijgt de ambtsketen omgehangen door wethouder Douwe Prinsse.
HARDENBERG – Als theater De Voorveghter een balkon had gehad
en als wethouder Douwe Prinsse zichzelf de rol van kardinaal had
toegemeten, had hij maandag 3 oktober tot de inwoners van Hardenberg kunnen roepen: Habemus burgimagister, oftewel: we hebben
een burgemeester. Na het vertrek van Bert Meulman heeft het burgemeesterloze tijdperk precies een maand geduurd. Vorige week is
Peter Snijders in de grote zaal van De Voorveghter beëdigd als nieuwe
burgervader van Hardenberg, nadat de Commissaris van de Koningin
in Overijssel, Ank Bijleveld, hem de ambtsbelofte had afgenomen.
Volgens waarnemend raadsvoorzitter Henk Meulink had de raad van Hardenberg niet in de eerste plaats gekeken naar de signatuur van de kandidaat,
want dat was het waarschijnlijk een CDA- of CU-burgemeester geworden,
maar naar de kwaliteiten. “We waren niet op zoek naar een politieke kleur,
we wilden de beste”, vertelde Meulink. En daarom kent Hardenberg nu voor
het eerst een VVD-burgemeester, die in de toespraken aan zijn adres bijna
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mythische kwaliteiten werden toegedicht. Commissaris van de Koningin
Ank Bijleveld zei dat ze het wel begreep dat Snijders naar de vacature in
Hardenberg had gesolliciteerd, want volgens haar is Drenthe mooi (Snijders was burgemeester van De Wolden), maar gebeurt het echte werk in
Overijssel, en dus ook in Hardenberg.
Er werd trouwens wel meer op Drenthe en de Drenten afgegeven, zelfs
door geboortige Drent Snijders. Bijleveld vertelde dat Drentse journalisten
zich lieten paaien met een kroket om elke twee weken bij Snijders op visite
te komen en de nieuwe burgemeester noemde zichzelf een Drent van het
zachtere soort, niet zoals degenen die in 1227 de bisschop van Utrecht in
de Slag bij Ane vernietigend hadden verslagen. Dat laatste is misschien wel
jammer, want Hardenberg kan wel een kloeke en dappere Drent gebruiken
om de komende magere jaren door te komen. De slotwoorden van Peter
Snijders doen verwachten dat dat toch wel goed zit: “We hebben nu genoeg
gepraat, handen uit de mouwen en de schop in de grond.”

Eind oktober vervanging brug Hoogenweg Hoogste punt gemeentehuis bereikt
HOOGENWEG - De provincie
Overijssel begint eind oktober
met de vervanging van de brug
Hoogenweg (Hardenberg) over
het kanaal Almelo-De Haandrik.
Tijdens de werkzaamheden is er
een omleidingroute voor gemotoriseerd verkeer. De werkzaamheden
bestaan uit het aanleggen van een
noodbrug voor fietsers en voetgangers, het verwijderen van de oude
brug inclusief de fundering, het
aanbrengen van de fundering voor
de nieuwe brug en het plaatsen van
de nieuwe brug. Het vervangen van

de brug Hoogenweg is nodig om
het kanaal geschikt te maken voor
grotere schepen. In mei 2012 is de
nieuwe brug klaar, de kosten van
de vervanging bedragen ongeveer
1,8 miljoen euro. Om bewoners
en andere belangstellenden over
de werkzaamheden te informeren,
houdt de provincie Overijssel een
inloopavond op dinsdag 18 oktober
van 19.30 tot 21.00 uur in Het Gebouw in Hoogenweg. Tijdens deze
inloop is er gelegenheid de plannen
in te zien en vragen te stellen over
de werkzaamheden.

HARDENBERG - Het nieuwe gemeentehuis in Hardenberg bereikt
woensdag 12 oktober het hoogste punt. Op een hoogte van zo’n
24 meter plaatsen burgemeester Snijders en wethouder Prinsse
een zonnepaneel als hoogste element op het dak van het nieuwe
gemeentehuis.
Naar verwachting wordt het gebouw op 2 juli 2012 opgeleverd
door de aannemer. Nadat het gebouw definitief is ingericht, vindt
eind juli 2012 de verhuizing plaats.
Vervolgens wordt het huidige gemeentehuis gesloopt en wordt de
Europaweg doorgetrokken tot aan
de Witte de Withstraat. Tot slot

wordt het park in de omgeving van
het gemeentehuis aangelegd. Volgens de planning wordt het nieuwe
gemeentehuis in september 2012
officieel in gebruik genomen.
De parkeergarage wordt medio
2013 geopend, nadat de Bruchterweg opnieuw is ingericht.

