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Kortweg
Treindrukte – De drukte op de lijn
Emmen-Zwolle in de ochtendspits
is sinds september verminderd,
zeggen Gedeputeerde Staten van
Overijssel. GS antwoorden daarmee
op vragen van Provinciale Staten,
die veel klachten hadden gehoord
over drukte op station Dalfsen.
Sinds september wordt een extra
trein ingezet tussen Ommen en
Zwolle. Vanaf december 2012 gaat
de nieuwe vervoerder op de lijn
Arriva een kwartierdienst rijden
tussen Coevorden en Zwolle. Dan
zijn volgens GS de spitsproblemen
helemaal opgelost.
Afscheid – CDA-fractievoorzitter
Henk Meulink heeft vorige week
dinsdag afscheid genomen van de
gemeenteraad van Hardenberg. Dat
gebeurde tijdens de eerste raadsvergadering van de nieuwe burgemeester Peter Snijders. “Maar er is
geen oorzakelijk verband”, vertelde
Meulink. Hij zat sinds 1998 in de
raad, eerst van ‘oud-Hardenberg’ en
daarna van de fusiegemeente Hardenberg. Meulink blijft de politiek
trouw, want sinds afgelopen voorjaar is hij lid van Provinciale Staten.
Hij wordt in de raad opgevolgd door
Ad Fokke uit Heemserveen.

B&W willen volgend jaar weer Zomertheater
HARDENBERG – Het project
Zomertheater in Hardenberg
is afgesloten met een winst van
20.000 euro. Of er is quitte gespeeld. Het hangt van de gemeenteraad af welke uitkomst juist is.
Hardenberg was van eind juli tot
eind augustus in de ban van Sesamstraat. Dit kinderprogramma vierde
zijn 35e verjaardag en ter promotie
van Hardenberg gebeurde dat in en
rond het stadscentrum. Een tentoonstelling in de ruimtes van theater De
Voorveghter, enkele keren per week
een voorstelling in de grote zaal,

twee keer een streetparade en een
3d-tekening op de Markt moesten
ervoor zorgen dat veel mensen het
centrum zouden bezoeken.
Volgens de gemeente is dat ook
gebeurd. B&W hebben laten onderzoeken of het Zomertheater is
aangeslagen en of het iets heeft
opgeleverd. Uit dat onderzoek blijkt
dat 57.000 mensen Sesamstraat in
Hardenberg hebben bezocht, die
overwegend zeer tevreden zijn over
de activiteiten. Gemiddeld heeft
elke bezoeker 18 euro uitgegeven
aan entree, parkeren, eten, drinken
en andere aankopen. De inkomsten

voor de stad waren dan ook meer
dan een miljoen euro.
Winst
Het project Zomertheater sluit af
met een winst van 20.000 euro, tenzij de gemeenteraad besluit dat dit
geld weer terug moet naar de post
Recreatie & Toerisme. De raad heeft
eind 2010 toestemming gegeven om
50.000 euro uit het wandelnetwerk
te lenen, geld dat bedoeld was om
er bankjes, tafels en schuilhutten van te kopen. Met name de
ChristenUnie zal erop staan dat het
overgebleven geld terugvloeit in de

gemeentekas, want die partij heeft
dat toen met zoveel woorden in een
motie aangegeven. B&W willen dat
liever niet. Het college is van plan
in 2012 het project Zomertheater te
herhalen en dan komen die 20.000
euro goed van pas.
De ondernemers in Hardenberg
hopen dat er een vervolg komt. Zelf
organiseren zien ze niet zo zitten,
blijkt uit het onderzoeksrapport,
maar ze vinden het wel goed dat de
gemeente in dit soort evenementen investeert. De gemeenteraad
bespreekt de evaluatienota in november.

Zonnepaneel voor nieuwe gemeentehuis Hardenberg

Jazz – De Jazzclub Hardenberg
presenteert zondag 23 oktober in de
foyer van theater De Voorveghter
van 16.00 tot 18.00 uur een optreden van Jay Jay’s Border Jazzman.
Volgens de Jazzclub is het een soepel swingend orkest, met muzikanten uit de Achterhoek en Twente.
Duurzaam – Jan Boersema, hoogleraar aan de VU in Amsterdam en
transportondernemer Henk Brink
uit Hardenberg zijn dinsdag 8 november sprekers tijdens een debat in
het LOC in Hardenberg over Geloof
in duurzaamheid. De bijeenkomst is
georganiseerd door de Protestantse
Gemeente in Hardenberg. Na de inleiding door de twee sprekers volgt
een debat onder leiding van CDAstatenlid Henk Meulink. Aanvang
19.30 uur, de toegang is gratis.
Familiebeurs – In dorpshuis ‘t
Haarschut in Kloosterhaar wordt
zaterdag 29 oktober een net-evenanders familiebeurs gehouden. Dit
is een beurs voor het hele gezin. Er
zijn standjes met onder meer glaskunst, schilderijen, schoonmaakartikelen, cadeau-artikelen, sieraden
en tuinaccessoires. Iedereen is
welkom van 10.00 tot 16.00 uur.
Portefeuilleverdeling – Burgemeester Peter Snijders neemt alle
portefeuilles over van zijn voorganger Bert Meulman. Alleen het
onderdeel financiën blijft tot januari
in handen van wethouder Prinsse,
omdat die de begrotingsvergadering
nog zal afhandelen. De dorpen waar
Snijders ‘gebiedsbestuurder’ van
is zijn Sibculo, Dedemsvaart en
Heemserveen/Rheezerveen.
Fusie – Half november wordt het
duidelijk of de ambtenaren van Hardenberg en Ommen gaan fuseren.
Begin november mogen de beide
gemeenteraden het plan van aanpak
van de B&W’s bespreken, waarna
twee weken later een besluit wordt
genomen. Het is de bedoeling dat
de twee ambtelijke organisaties op
1 juli 2012 zijn samengevoegd. De
ambtelijke fusie betekent niet dat
ook de twee gemeenten gaan fuseren. Hardenberg en Ommen blijven
zelfstandig met een eigen B&W en
eigen gemeenteraad.

redactie@sallander.nl

Ter gelegenheid van het bereiken van het hoogste punt wordt een zonnepaneel geplaatst.
HARDENBERG – Champagne voor de hoogwaardigheidsbekleders, warm
vlees en een envelop met inhoud voor de bouwvakkers en een zonnepaneel
voor het nieuwe gemeentehuis. Woensdagmiddag hebben burgemeester
Peter Snijders en wethouder Douwe Prinsse in de stromende regen een
zonnepaneel geplaatst op het dak van het gemeentehuis, ten teken dat het
hoogste punt was bereikt. “Nog een eindsprint van zo’n negen maanden

Gesteggel over parkeerboetes
HARDENBERG – “De gemeente
doet alles om maar geld in het
laatje te krijgen. Bezuinigingen,
verhoogde belastingen, noem maar
op. Zoiets noem ik burgertje pesten.” Dat was één van de reacties
op internet toen nog werd gedacht
dat parkeerwachters 40 personen
hadden bekeurd bij sporthal De
Beek in Hardenberg. “Dit soort
kansarme sukkels kunnen enkel hun
medeburgers een oortje aannaaien”
aldus een andere internetter. En de
meest grove, uiteraard net als alle
andere opmerkingen anoniem: “Ik
wist niet dat de gemeente Hardenberg een NSB-bestuur had. Aan dit
lafhartige optreden te zien, is dat
dus wel zo.”

“Een domper op de feestvreugde
was het optreden van de parkeerwachters van de gemeente Hardenberg. Iedereen weet dat er te weinig
parkeerruimte is en daarom werd
de ‘foute’ parkeersituatie jarenlang
gedoogd door de politie en de gemeente rondom sporthal De Beek
tijdens het oktobertoernooi. Dit jaar
echter meenden de parkeerwachters
een 40-tal bekeuringen te moeten
uitschrijven wegens fout parkeren.
Dank gemeente Hardenberg namens de organisatie, dat noemen
ze dan ‘Hardenberg promoten’, de
organisatie doet erg haar best om
Hardenberg te promoten maar dat
wordt op deze manier onder je
handen afgebroken.”

Aanleiding voor de vuilspuiterij
was het volgende bericht op de
site van judovereniging Anbergen,
nadat zaterdag 8 oktober in De
Beek in de wijk Baalderveld een
judotoernooi was gehouden.

Twee lokale media namen de tekst
vrijwel ongewijzigd over, waarna
dinsdagavond CDA-raadslid Henk
Dogger tijdens de raadsvergadering
vragen stelde aan het college van
B&W over deze zaak.
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en dan moet alles klaar zijn” blikte Prinsse alvast vooruit op de opening in
het najaar van 2012. Dan moeten de weersomstandigheden de bouwers niet
opnieuw tegenzitten, zoals de afgelopen twee jaar enkele keren is gebeurd.
Volgens Martijn Luchjenbroers van Koenen Bouw waren de winters te koud,
de eerste zomer was te heet en de tweede te nat. Ondanks deze problemen
wordt volgens de bouwer de opleverdatum in juli volgend jaar wel gehaald.
Burgemeester Peter Snijders had, in
tegenstelling tot alle anderen, wel
informatie ingewonnen bij de parkeerwachters. Volgens hen waren
er geen 40 boetes uitgedeeld maar
5. En pas nadat was omgeroepen
dat men de auto’s van gevaarlijke
plekken zoals het fietspad en de
middenberm moest verwijderen.
Vijf autobezitters hadden zich niets
van de oproep aangetrokken en
waren daarom bekeurd. “Bovendien
was er ruimte genoeg in de wijk, alleen niet pal voor de deur”, vertelde
Snijders.
Gerard Anbergen van de gelijknamige judovereniging wil pas
reageren als het hele toernooi is
geëvalueerd. “Het blijkt uit uw
vragen dat u over andere gegevens
beschikt dan wij, en dat wij heel andere verhalen horen. Maar voorop
gesteld, 5 bekeuringen zijn er ook
nog 5 teveel”, aldus Anbergen. Over
de suggestie van burgemeester Snijders om volgende keer verkeersregelaars in te schakelen werd met
geen woord gerept. Overigens was

het ook zo dat er reacties op internet
waren van mensen die het opnamen
voor de parkeerwachters, omdat zij
hadden gezien dat de judoka’s hun
auto’s op gevaarlijke plekken hadden neergezet.

Hulp voor Jupiterplein
HARDENBERG - Woningcorporatie Beter Wonen is de gemeente
Hardenberg te hulp geschoten met
een zak geld om het Jupiterplein
in Heemse op te knappen. Eerder
al waren diverse straten in de wijk
door de gemeente onder handen genomen in het kader van het project
‘Opwaarderen Woonomgeving’.
Voor de herinrichting van het Jupiterplein volgens de ideeën van
Plaatselijk Belang, de ondernemers
aan het plein, de wijkagent en welzijnswerk De Stuw was geen geld
meer in kas. Dankzij een bedrag van
100.000 euro van Beter Wonen kan
het oorspronkelijke plan toch doorgaan. Er wordt nog met de buurt
overlegd wanneer wordt begonnen
met de werkzaamheden.

