Woensdag 22 februari 2012

Kortweg
Opening – Als er nog Hardenbergers zijn die woensdag 22 februari
een gratis bosje bloemen willen
hebben, moeten ze er snel bij zijn:
de eerste 300 klanten van de tot
Jumbo omgebouwde winkel van
Super de Boer aan de Admiraal
Helfrichstraat kunnen vanaf 9.00
uur een bloemetje in ontvangst nemen. De winkel is nummer 276 van
de grootgrutter. De andere winkel
in Hardenberg, aan de Markt, verandert niet in een H&M, zoals de
geruchten door het stadje gingen,
maar blijft een supermarkt.
Tunnel – Voetbalvereniging HHC
heeft in een brief aan Gedeputeerde
Staten van Overijssel aangegeven,
dat de club niet blij is met de
plannen voor een tunnel onder de
N34 ter hoogte van sportpark De
Boshoek. Het bestuur vindt het wel
een goede zaak dat door de aanpassing van de weg de veiligheid
wordt vergroot, maar denkt dat de
nieuwe autotunnel die veiligheid
niet vergroot. HHC wil een gecombineerde auto- en fietstunnel van
bedrijventerrein De Haardijk naar
de parkeerplaats van De Boshoek.
GS nemen later dit jaar een definitief besluit over de aanpassing van
de N34.

Gratis parkeren bij flats afgelopen
HARDENBERG - Op de parkeerterreinen die horen bij
de flats van Beter Wonen tussen de Karel Doormanlaan en
de Trompstraat in Hardenberg-centrum, mogen vanaf 22
februari alleen nog maar huurders van deze woningcorporatie parkeren. Tenminste, als ze in het bezit zijn van een
parkeervergunning.
Deze parkeerplaatsen zijn speciaal voor de bewoners van de flats
aangelegd. Door de invoering van
betaald parkeren in het centrum
van Hardenberg parkeren echter
steeds vaker niet-bewoners hier hun
auto. Hierdoor kunnen de bewoners
soms zelf niet meer van de plekken
gebruikmaken. Naar verwachting
neemt de parkeerdruk op deze locatie in de toekomst nog meer toe.
Daarom heeft Beter Wonen in overleg met de gemeente Hardenberg

besloten, dat hier vanaf 22 februari
alleen nog geparkeerd mag worden
met een vergunning. Bewoners van
de flats kunnen een parkeervergunning aanvragen bij Beter Wonen,
alle andere parkeerders kunnen een
parkeerboete verwachten. Het gebied is formeel al onderdeel van de
vergunningenzone in het centrum
van Hardenberg, maar omdat het
terrein eigendom is van Beter Wonen kon hier nog zonder parkeervergunning geparkeerd worden.

Kloosterterrein van vreemde smetten vrij
SIBCULO - De Stichting Klooster
Sibculo kan verder met de werkzaamheden op het kloosterterrein in
Sibculo. De gemeente Hardenberg
heeft de stichting vorig jaar een
aanlegvergunning verleend voor het
vellen van honderd bomen. Dat was
bedoeld om schade aan het archeologische monument te voorkomen
en onderzoek op het terrein mogelijk te maken. Enkele omwonenden
hebben beroep aangetekend tegen
het verlenen van die vergunning,
waarna de kap is stilgelegd. Maandag 13 februari heeft de rechter dit
beroep verworpen. De resterende
bomen zijn dinsdag gekapt.
Op het kloosterterrein stond in de
middeleeuwen Galilea Major, één
van de belangrijkste Cisterciën-

zerkloosters van Nederland. Resten
van dit klooster bevinden zich nog
in de grond. Die resten dreigen
echter beschadigd te worden door
de wortels van de bomen die op het
terrein groeien. De Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed adviseerde de
stichting daarom de bomen te vellen. Nadat de gemeente een kapvergunning had afgegeven zijn meteen
tientallen bomen verwijderd, maar
buurtbewoners kwamen daartegen
in het geweer. Nu de rechter uiteindelijk toch toestemming heeft
verleend zijn de resterende bomen,
elf in totaal, dinsdag 14 februari
gekapt. Het gevaar voor beschadiging door boomwortels is daarmee
weggenomen en voorbereidend
onderzoek op het terrein kan nu
worden uitgevoerd.

IJsbreker ingezet om kanaal
weer bevaarbaar te maken

Indiëveteraan – Harm Smid uit
Heemse, initiatiefnemer van de
oprichting van het Indiëmonument
in Hardenberg, is vorige week op
86-jarige leeftijd overleden. Hij was
zelf actief in Nederlands-Indië van
1946 tot 1950. Smid heeft er mede
voor gezorgd dat er in 1998 een monument nabij de Vecht kon worden
onthuld. Hij was 12 jaar voorzitter
van de stichting Indiëmonument.
Fotowedstrijd – De Wereldwinkel
Hardenberg houdt in de Voorjaarsvakantie van 25 februari t/m 10
maart een fotowedstrijd. Verspreid
door de winkel aan de Bramerstraat
hangen foto’s die gemaakt zijn in
landen waar de producten van de
Wereldwinkel worden gemaakt.
Wie alle foto’s goed weet te plaatsen
maakt kans op een bon van 25 euro.
Biebwoning – Ruim vijf jaar heeft
de gemeente Hardenberg tevergeefs geprobeerd de voormalige
bibliotheek aan de Wolfertstraat in
Mariënberg te verkopen, maar nu
is het genoeg. Een pand met maatschappelijke bestemmingen op die
plek aan de man brengen lukt niet
en dus is iets anders bedacht, namelijk het gebouw slopen en de grond
verkopen als bouwkavel.
Swing - Jazzclub Hardenberg ontvangt zondag 26 februari het gypsy
swingkwartet Quatre Tickets de
Swing. Deze vier muzikanten openden drie jaar geleden het eerste seizoen van de Jazzclub Hardenberg.
Zondag is ook zangeres Ita van Dijk
van de partij. Het optreden vindt
plaats van 16.00 tot 18.00 uur in de
foyer van theater De Voorveghter.
Keetje – Het keetje in Baalder
wordt zaterdag 25 februari door
een groep jongeren met spuitbussen
verf onder handen genomen. Onder begeleiding van jongerenwerk
stichting De Stuw en graffitiartiest
Jarno Bremmer moet deze hangplek
weer een frisse en kleurrijke uitstraling krijgen. En dit keer misschien
zelfs zonder spelfouten in de naam.
Voordat de jongeren met Bremmer
aan de slag gaan zullen ze zelf eerst
de wanden in de latex zetten.

redactie@sallander.nl

De Waterpoort breekt het ijs bij de brug in Beerzerveld.
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REGIO - Het lijkt alsof een foto van een ijsbreker elk jaar in de krant verschijnt, zoiets als de jaarlijkse foto van de intocht van Sinterklaas. Toch is
het al weer drie jaar geleden dat het Overijssels kanaal tussen Almelo en
De Haandrik met behulp van zo’n schip bevaarbaar gemaakt moest worden,
en daarvoor was er vele jaren geen ijsbreker nodig.
De provincies Overijssel en Drenthe hebben woensdag 15 februari de Waterpoort van Wagenborg Sleepdienst ingezet om ervoor te zorgen, dat het

vervoer per schip van grondstoffen naar en van Hardenberg en Coevorden
weer op gang kon komen. De ijsbreker, die woensdagmorgen uit Aadorp is
vertrokken, heeft er zo’n zeven uur over gedaan om Coevorden te bereiken.
Tot aan Gramsbergen was het ijs ongeveer 20 centimeter dik, daarna was
het richting Coevorden wat dunner. Donderdag heeft het vaartuig de omgekeerde route gevolgd, om de hele ijsvloer los te werken. Dezelfde dag
konden de eerste schepen weer gebruik maken van het kanaal.

B&W willen geld voor Vechtpark

Ondernemers playbacken

HARDENBERG - Waterschap
Velt en Vecht wil samen met de
gemeente Hardenberg in 2013 de
uiterwaarden van de Vecht tussen
de Europaweg, de Kellerlaan en
de N34 onder handen nemen. Om
het plan voor te kunnen bereiden
vragen B&W binnenkort geld aan
de gemeenteraad. Dit deelplan,
Centrum Uiterwaard genoemd, is
onderdeel van het grotere Vechtpark
Hardenberg. Het is bedoeld om het
water ruimte te geven en natuur en

recreatie een kans te bieden.
In het gebied Centrum Uiterwaard
wordt 240.000 kubieke meter extra
ruime voor water gecreëerd. Ook
wordt de stabiliteit van de dijk
verbeterd en het zomerbed met 20
procent verbreed. Voor de recreanten worden een lig‐ en evenementenweide in het gebied gemaakt en
wandel‐ en fietspaden aangelegd.
Het naastgelegen park De Heemsermarsch moet onderdeel worden
van het Vechtpark.

HARDENBERG – Als aftrap
van de festiviteiten rond 650 jaar
Hardenberg gaan bestuurders
en ondernemers uit Hardenberg
elkaar vrijdag 2 maart in een
muzikaal duel bestrijden.

een plek te vinden. Zo zullen de
kwaliteiten van bijvoorbeeld Vechtstede notarissen, Rabobank, Heuver
banden en Jong & Laan accountants
beoordeeld worden door Henny
Huisman en Jacques d’ Ancona.

Omdat de zangkwaliteiten van
veel deelnemers niet boven het
badkamerniveau uitstijgt wordt het
een ouderwetse playbackshow. En
in dat evenement horen uiteraard
als juryleden de sterren van weleer

Op het programma staan onder
meer pogingen om door te gaan
voor André Hazes, Willy Alberti,
Jannes en de Zweedse formatie
Abba. De voorstelling begint om
20.00 uur.

