Kortweg
Lintje – Naar verluidt heeft dijkgraaf Wim Wolthuis van waterschap
Velt & Vecht een koninklijk lintje
gekregen bij zijn afscheid. Tijdens
een besloten bijeenkomst in theater
De Voorveghter heeft burgemeester
Peter Snijders hem woensdag de
versierselen uitgereikt die horen
bij de titel van Ridder in de Orde
van Oranje Nassau. Wolthuis wordt
opgevolgd door Albertine van VlietKuiper, voorheen tien jaar lang
burgemeester van Amersfoort.
Anjerfonds - De stichting Hollands Talent krijgt 1150 euro van
het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Het geld is bestemt voor het festival Dedemsvaart Dance Event.
Muziekvereniging Crescendo uit
Gramsbergen ontvangt 1500 euro
voor de muziekproductie Celtic
Child die in december is uitgevoerd.

Hoe zou het toch zijn met de
belangstelling voor glasvezel in
Hardenberg? Eindelijk, eindelijk,
eindelijk kunnen we het krijgen,
roept de reclame ons tegemoet.
Maar willen we het ook? Minimaal
30% van de woningen moet worden
aangesloten, anders kan er niet genoeg verdiend worden door kabellegger Reggefiber en aanbieders van
diensten zoals KPN en Vodafone.
Dat lijkt niet alleen veel, dat is het
ook. En het wordt nog moeilijker
voor Reggefiber als je bedenkt
welke bevolkingsgroep klant kan
worden. Als je over een rekenmachine beschikt en je hebt de cijfers
van het Centraal Bureau voor de

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

Statistiek bij de hand over het aantal
woningen in Hardenberg en de samenstelling van de bevolking, kun
je er ruwweg vanuit gaan dat van
elke 5 mogelijke klanten er minstens 2 glasvezel moeten hebben.
De inwoners van Hardenberg hebben nog tot 12 februari om te
kiezen. Overigens zou het mij niet
verbazen als die termijn wordt
verlengd want dat is ook in andere
plaatsen gebeurd (onder meer in
Weert, Groesbeek en Raalte). Ondertussen is door alle partijen een
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slotoffensief ingezet. De ene partij
organiseert een evenement op de
Markt in Hardenberg en stuurt ’s
avonds colporteurs op pad om je te
bewegen een abonnement te nemen,
terwijl de andere partij in paginagrote advertenties beweert dat je
helemaal geen glasvezel hoeft te
nemen maar dat je met de ‘gewone’
kabel nog jaren vooruit kunt. Welke
partij je moet geloven is voor een
leek niet na te gaan. Dus worden
goede doelen ingezet, voetbalvereniging HHC wordt erbij betrokken
en er wordt een beroep gedaan op de
hebberigheid van de Hardenbergers:
wie een bordje in de tuin zet dat
hij heeft gekozen voor glasvezel

maakt kans op een prijs. Maar misschien heb ik het wel mis en zijn
de Hardenbergers niet zo hebberig,
want ik zie maar weinig bordjes in
de tuinen. Aan de andere kant kan
het zijn dat de Hardenbergers niet
doorhebben welk geluk hen ten deel
is gevallen, nu ze tot het uitverkoren
volk van de glasvezelontvangers
behoren, en dat ze uit angst voor
het onbekende geen glasvezel nemen. Hoe dan ook, we zullen het
op 13 februari wel horen: mogen
wij delen in des kabelaars genade,
of gaat deze beker aan ons voorbij? Het woord is aan Reggefiber.
r.gritter@sallander.nl

Eerste wroetstal in het Vechtdal

Marters – CDA-raadslid Henk
Steenbergen uit Gramsbergen heeft
B&W vragen gesteld over de schade
en overlast door steenmarters. Hij
krijgt regelmatig meldingen van
vernielingen aan auto’s die zijn
veroorzaakt door steenmarters.
Daarnaast weten ze hem te vinden
als ze stankoverlast hebben op
vlieringen en zolders. “Navraag bij
twee plaatselijke garagebedrijven
in Gramsbergen gaf een beeld
van ongeveer 2 schades per week
veroorzaakt door steenmarters.”,
meent Steenbergen. Hij wil dat de
gemeente ontheffing aanvraagt bij
de provincie om steenmarters te
kunnen vangen.
Gereedschap - Vorige week is
ingebroken in twee bestelbussen in
Beerzerveld en eentje in Bergentheim. Uit de bestelbussen werden
gereedschap en elektronische apparatuur weggenomen. De dief kwam
binnen door een ruit te forceren.
Bloempotten – Tot nu toe onbekende daders hebben in de nacht
van vrijdag op zaterdag rond middernacht zes king size bloempotten
aan de Bruchterweg in Hardenberg
omver getrokken en vernield. Voor
de een zijn het vandalen die eigendommen van de winkeliers hebben
vernield, voor anderen zijn het
hoeders van de goede smaak die
het winkelend publiek uit zijn lijden
hebben verlost. In elk geval is de
politie op zoek naar getuigen.
Boswachter - Woensdag 1 februari
van 14.00 tot 16.00 uur is boswachter Jos Kloppenburg aanwezig in
natuurcentrum De Koppel. Iedereen
die iets wil weten over het bos, over
dieren of het werk van boswachters
is welkom. Iedere eerste woensdag
van de maand geeft boswachter
Jos zo goed mogelijk antwoord.
Prijs - Ellen Rouwenhorst uit Lutten heeft de iPad gewonnen die
donderdag 19 januari verloot is
onder bezoekers van de banenmarkt
in Hardenberg. Elk jaar houdt het
Werkplein Hardenberg een banenmarkt voor bedrijven die actief zijn
op het gebied van horeca, toerisme
en recreatie.
Comenius – Deze week zijn drie
groepen buitenlandse scholieren te
gast bij De Nieuwe Veste in Hardenberg. Zij nemen deel aan het
Europese uitwisselingsprogramma
Comenius. Er is een educatief programma opgesteld en er wordt nader kennis gemaakt met Nederland.
In juni gaat De Nieuwe Veste met
een aantal leerlingen naar Zweden.

redactie@sallander.nl

De wroetstal van de familie Kok stond vorige week volop in de belangstelling tijdens de Open Dag.
ANE - Buurtschap De Schans bij Ane heeft waarschijnlijk nog nooit zoveel verkeer te verwerken gehad als woensdag 18 januari. Van heinde en
verre waren belangstellenden naar de boerderij van Gert en Gélinda Kok
afgereisd om de nieuwe varkensstal te bekijken. Uiteraard geen gewone
stal, maar een wroetstal voor 1500 vleesvarkens.
Een wroetstal staat voor betere leefomstandigheden, beter voer en beter
leven voor het varken. Door de betere leefomstandigheden zijn de varkens
actiever en attenter en vertonen ze hun natuurlijk wroetend gedrag. Dat
wroeten gebeurt in een ligbed van houtkrullen en zaagsel. De hokken blijven schoon, omdat de varkens het bevuilde strooisel zelf wegwerken. De
nieuwe stal is zodanig ingericht dat de varkens in relatief grote groepen

Hardenberg stopt met
subsidiëren feesten
HARDENBERG - Een jaar of zes
geleden is de gemeente Hardenberg
begonnen met subsidie te geven
aan organisatoren van oud & nieuw
feesten. De achterliggende gedachte
was dat de feestvierders tijdens de
nieuwjaarsnacht ergens binnen zijn
en vermaakt worden, waardoor ze
minder geneigd zijn vernielingen
aan te richten. Uit oogpunt van
bezuiniging heeft de raad in juni
2011 besloten dat de subsidie wordt
gestopt, wat een besparing van
28.000 euro moet opleveren. Alleen
moet de oude verordening nog wel
worden ingetrokken, zodat de raad
op 21 februari hierover een officieel
besluit zal nemen.

De angst dat nu wel meer mensen
op straat zullen zijn en vernielingen zullen plegen leeft niet bij
de gemeente. In tegenstelling tot
de situatie van vóór 2005 mogen
horeca-instellingen nu tijdens de
jaarwisseling de hele nacht geopend
zijn, waardoor de feestvierders niet
op straat hoeven te zijn. Bovendien
zullen de tentfeesten niet verdwijnen, is de verwachting.
“Ik denk niet dat de feesten stoppen
nu we geen geld meer geven. We
hebben ze een paar jaar op gang
geholpen en nu kunnen ze zelf wel
verder gaan”, was de reactie van
wethouder René de Vent.
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kunnen leven, iets wat goed bij hen past omdat varkens groepsdieren zijn.
Gert en Gélinda Kok hebben fors geïnvesteerd in de nieuwe stal, om op
een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier varkens te kunnen houden, maar er wordt ook een deel betaald door de Europese Unie,
namelijk 20 mille voor een luchtwasser zodat de buurt minder in de stank
zit, en 70 mille voor de diervriendelijke stalaanpassingen.
Het predicaat ‘diervriendelijk’ is trouwens niet zomaar een benaming, maar
wordt ook waargemaakt. De familie Kok krijgt de varkens binnen als ze
tien weken oud zijn. Na vier maanden gaan ze weg om geslacht te worden.
Het vlees wordt verkocht onder het merk Krull, en dat merk heeft van de
Dierenbescherming een Beter Leven Ster heeft gekregen.

MFC Gramsbergen
in de problemen
GRAMSBERGEN – Het heeft
niet veel gescheeld of de bouw
van het Multifunctioneel Centrum
in Gramsbergen zou op zijn minst
ernstig vertraagd zijn en misschien
zelf op de lange baan zijn geschoven. Op het laatste moment heeft
zorginstelling Carinova namelijk
besloten geen handtekening te zetten voor een tienjarig contract om
ruimte in het MFC te huren voor een
consultatiebureau.
Dat laatste moment kan letterlijk
worden genomen, want 23 december zouden alle partijen een handtekening zetten en 22 december
trok Carinova zich terug. Hierop

deelde woningcorporatie De Veste
als bouwer mee dat er niet gebouwd
zou worden, omdat men geen financieel risico wilde lopen voor de
niet-verhuurde vierkante meters.
B&W van Hardenberg hebben toen
besloten garant te staan voor de
huur van de niet-verhuurde ruimte
voor een periode van tien jaar à
20.000 euro per jaar. Vervolgens is
met alle partijen afgesproken dat zo
snel mogelijk gezocht wordt naar
een nieuwe huurder. Elke partij
die past binnen het plaatje zorg &
welzijn is welkom. Met Carinova
wordt binnenkort eens duchtig gesproken over de late afzegging en
de gevolgen daarvan.

