Kortweg
Gratis vervoer - Rond de feestdagen in december kan iedereen in
Overijssel, maar ook in Gelderland
en Flevoland, voordelig kennismaken met het openbaar vervoer.
Vanaf 26 november t/m 8 januari
kunnen twee personen met de bus of
regionale trein reizen voor de prijs
van één. Eén persoon reist met een
geldig vervoerbewijs en de tweede
kan gratis meereizen met de bon die
via www.ervaarhetov.nl is geprint.
Atlas –Commissaris van de Koningin in Overijssel Ank Bijleveld
heeft woensdag 23 november de
Applas van Overijssel gelanceerd.
Dat is een app voor gebruik op een
iPad, andere tablets of smartphones. Met de Applas zijn tientallen
Overijsselse kaartlagen te bekijken.
Gezocht – Theater Hofpoort in
Coevorden zoekt amateurmuzikanten die nummers van Bob Dylan
willen spelen. Vijftig jaar geleden,
in maart 1962, bracht deze Amerikaanse muzikant zijn eerste album
uit. Ter ere hiervan is het de bedoeling dat verschillende amateurmuzikanten en -muziekgroepen uit de
regio op zaterdag 24 maart 2012
hun favoriete Bob Dylan-nummer
op hun eigen wijze spelen. Iedereen
is welkom: solo, in band-, koor- of
orkestvorm of in welke bezetting
dan ook. Meer informatie is verkrijgbaar bij theater Hofpoort (www.
theaterhofpoort.nl). De inschrijving
sluit op 31 december.

Wie wint de glasvezelstrijd in
Hardenberg: is dat Reggefiber met
HHC-man Bert Nijboer aan het
roer? Of is het Cogas, dat behalve
gas in sommige delen van Overijssel ook tv-ontvangst levert.
De strijd begon enkele weken geleden, toen de gemeente aankondigde
dat er onderzocht zou worden of in
de hele gemeente glasvezel aangelegd kan worden. Dus niet alleen
in de hoofdkernen Hardenberg en
Dedemsvaart, want de aanleg daar
is best rendabel, maar ook in de
kleinere kernen, waar de aanleg
flink duurder is. Vervolgens hoorde
je niks meer van de gemeente maar
zag je wel paginagrote advertenties van het bedrijf Reggefiber. En
eigenlijk bevatten die advertenties
maar één boodschap: jeetje, wat
heeft het lang geduurd voordat jullie
eindelijk glasvezel mogen hebben
maar nu het eenmaal zo ver is moet
je wel als de gesmeerde bliksem
een contract afsluiten andere gaat

.............
in de kantlijn

deze worst je neus voorbij. En niet
eventjes, maar voor jaren.
Tja, dan toch maar eens even naar
een voorlichtingsavond, want wat
kun je ermee en vooral: wat kost
het? Reggefiber heeft drommels
goed in de gaten dat het de mensen
voornamelijk om de centen gaat
en dat hun hebzucht moeilijk is te
genezen. En dus werden fietsen en
ipads in de strijd geworpen om de
klanten naar voorlichtingsavonden
en de glasvezelwinkel te lokken.
Met zo’n 2500 aansluitingen in
Hardenberg-stad valt een fiets van
duizend euro en vier ipads van
samen amper 2000 euro makkelijk
terug te verdienen.
Er leek voor de Twentse firma niks
aan de hand, totdat opeens Cogas
zich meldde. Ook van oorsprong
een Twents bedrijf dat al meer dan
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veertig jaar actief is in de energiesector. De kabelpoot van dit bedrijf
maakte twee weken geleden bekend
dat het negen Twentse gemeenten
van glasvezel wil voorzien, waaronder Hardenberg. Nou ligt Hardenberg historisch gezien niet in Twente, maar het deel dat vroeger bij
de gemeente Gramsbergen hoorde
krijgt wel kabeldiensten van Cogas.
In Gramsbergen begint de victorie
voor Cogas, zou je kunnen zeggen,
waarna misschien over enkele jaren
de rest van de gemeente Hardenberg
aan de beurt is. Overleg maar met
elkaar, zei de gemeente, want er kan
maar één glasvezelkabel komen.
En dus is het erg waarschijnlijk dat
de twee glasvezelboeren de markt
verdelen: Reggefiber in Hardenberg
en Cogas in Wierden, om maar een
voorbeeld te noemen. Zo gaat dat
in Nederland-polderland.
Iedereen moet dus aan de glasvezelkabel, is het devies, want dan heb je
de toekomst nu al in huis. Die druk

op de bevolking schijnt ook iets
te maken te hebben met KPN, dat
aandelen Reggefiber bezit en meer
aandelen wil kopen tegen een leuk
bedrag als er meer aansluitingen
zijn. Maar goed, dat zijn verhalen
uit de wandelgangen. Ondertussen
hebben ook de concurrenten van
glasvezel zich geroerd. Vorige week
kwam er tegengas van kabelbedrijf
Ziggo, dat beweerde dat je helemaal
geen glasvezel nodig hebt, want de
huidige tv-kabel is de komende tien
jaar snel genoeg voor internet, tv,
telefonie en allerlei andere leuke
diensten en nog goedkoper ook.
Bij veel mensen is de verwarring
ondertussen zo groot geworden dat
ze niet meer weten wat ze moeten
doen. Minstens 30% van de Hardenbergers vóór 12 februari een
glasvezelabonnement? Het lijkt er
nog niet op, maar wie weet heeft de
oud-voetballer Nijboer toch nog een
slotoffensief in petto.
r.gritter@sallander.nl

Kenniscentrum Hibertad officieel van start

Vertrek - Kees Erends, de afgelopen 7 jaar directeur/bestuurder van
de Baalderborg Groep, vertrekt
per 1 maart 2012. Hij treedt toe
tot de Raad van Bestuur van de ‘s
Heeren Loo Zorggroep. Volgens
Erends staat de Baalderborg Groep
er momenteel goed voor en kan hij
een nieuwe uitdaging aan met de
wetenschap dat hij een gezonde
organisatie achterlaat.
Hospice - De stichting Hospice
Hardenberg trekt de provincie in.
Dinsdag 22 november hebben Willem Muijlwijk van Woonstichting
VechtHorst en Henk van der Wal
van stichting Hospice Hardenberg
gezamenlijk de huurovereenkomst
getekend van de pastorie aan de
Bloemendalstraat in Dalfsen. Hier
wordt in de loop van 2012 het hospice ’t Huis De Pastorie gevestigd.

OpKoers wil uitstel
van ambtelijke fusie
HARDENBERG - OpKoers.nu
vindt dat de gemeenteraad van
Hardenberg deze week niet moet
stemmen over een ambtelijke fusie
met Ommen. Er zijn volgens deze
partij nog teveel zaken onduidelijk
om nu al een weloverwogen besluit
te kunnen nemen. Raadsleden Hans
Botter en Annie Kelder denken
dat de fusie niet genoeg besparing
oplevert en ze willen weten of
er financiële tegenvallers zijn te
verwachten die van de fusie een
hachelijke zaak maken. Verder
vragen ze zich af of de ambtenaren
nog wel net zo enthousiast zijn
als weleer. Aanvankelijk stond
de Ondernemingsraad trappelend
van ongeduld aan de start en liet
dat ook schriftelijk blijken, maar
nu distantieert diezelfde OR zich
van dat beeld dat ze zelf heeft opgeroepen. Er schijnen ambtenaren
voor hun baan te vrezen waardoor
het draagvlak onder het personeel
vermindert.

redactie@sallander.nl

Burgemeester Peter Snijders fietst samen met een cliënt van Baalderborg voldoende electriciteit bijeen om voor verlichting te zorgen.
HARDENBERG - Hoe kun je het beste duurzaam bouwen, is één
van de vragen die kenniscentrum Hibertad wil beantwoorden. In het
bedrijfspand van ruim 2000 m2 op bedrijvenpark Haardijk in Hardenberg worden (nieuwe) duurzame materialen toegepast en getest.
In het gebouw is ook de stichting Hibertad gevestigd, die kennisdeling
en bewustwording over duurzaamheid wil bevorderen bij bedrijven
en de jeugd. Dinsdag 22 november is het gebouw officieel geopend.
De opening gebeurde door burgemeester Peter Snijders, die samen met een
cliënt van Baalderborg op een hometrainer energie ging opwekken om het
pand van verlichting te voorzien. Dat Baalderborg een rol speelde bij de

opening is niet zo vreemd. Deze instelling huurt een deel van het gebouw
voor arbeidscentrum De Koppeling. Dat is een professionele wasserij- en
assemblageafdeling voor arbeidsmatige dagactiviteiten. De Koppeling biedt
een werkplek aan 60 mensen die bij het verrichten van arbeid in meer of
mindere mate ondersteuning nodig hebben.
Veel belangstelling
Na de openingshandeling, die symbool moest staan voor het bijzondere
en duurzame karakter van het pand, was er gelegenheid om het gebouw te
bezichtigen en werd er een hapje en drankje geserveerd. Zo’n 350 belangstellenden waren bij de feestelijke opening aanwezig.

Eerste tankstation met groen gas in Hardenberg

Controle zwembad

HARDENBERG - Dankzij een
subsidieregeling van de provincie
Overijssel is de aanschaf van groengasvoertuigen aantrekkelijker voor
bedrijven. In Hardenberg wordt
woensdag 30 november bij het
tankstation Mastebroek, op de hoek
van de Haardijk en de N34, een
groengastankstation geopend door
gedeputeerde Bakker van de provincie Overijssel en wethouder Janssen

HARDENBERG – Op last van het
Ministerie van VROM worden met
enige regelmaat de plafonds van
overdekte zwembaden gecontroleerd op chloorcorrosie (roest door
chloordampen). In Hardenberg zijn
dat De Marsch in Hardenberg en De
Kiefer in Dedemsvaart. Beide baden hebben uit veiligheidsoverwegingen dit voorjaar gegalvaniseerde
ophangingen gekregen.

van de gemeente Hardenberg.
Voor ondernemers die meer willen
weten over het rijden op groengas
of duurzaam rijden in het algemeen
wordt aansluitend aan de opening
het minisymposium gehouden
Duurzaam rijden in de praktijk.
Voorzitter Raymond Gense van
het Partnersplatform mobiliteit
Groengas Nederland vertelt over
Groengas in de praktijk. Directeur

publiekszaken Mei Li Vos van
OrangeGas gaat in de op de politieke strijd om groene energie en
Elma Verbree, adviseur duurzaam
rijden provincie Overijssel, gaat in
op ervaringen in de praktijk. Het
symposium wordt afgesloten met
een discussie. Het minisymposium
wordt gehouden van 15.00 tot 17.00
uur in Boomstamrestaurant Het
Heemse in Hardenberg.

