Woensdag 25 april 2012

Kortweg
Verzetsnaam – Voor de woonwijk
Möllincksvaart-2 in Bergentheim
moeten nog een paar straatnamen
worden vastgesteld. De bestaande
Bolsstraat, Te Rietstapstraat en
Salomonsstraat worden doorgetrokken, maar de nieuwe straat krijgt de
naam Van der Sluisstraat. Alle vier
zaten tijden de Tweede Wereldoorlog in het verzet en zijn op 2 maart
in Varsseveld gefusilleerd.
Ruilen – Er moesten twee taxateurs
aan te pas komen om een grondruil
tot stand te brengen tussen de gemeente Hardenberg en Staatsbosbeheer. De gemeente heeft grond
nodig voor het fietspad langs de
Grote Beltenweg in Rheeze, voor
de uitbreiding van de begraafplaats
in De Krim, voor de bouw van een
mortuarium in De Krim en voor
industrieterrein Broeklanden-zuid.
Staatsbosbeheer krijgt in ruil een
bosperceel aan de Oldemeijerweg
en 75.000 euro toe.

Als u in de gemeente Hardenberg
woont hebt u vast en zeker weinig
vrienden. En ook uw familie is niet
groot. De lokale overheid denkt
namelijk dat uw contacten van vlees
en bloed op de vingers van één hand
zijn te tellen.
U mag van die overheid meedoen
met een enquête over het nieuwe
zwembad in Hardenberg en daarbij
kunt u een prijs winnen. De derde
prijs bestaat uit een badhanddoek
van zwembad De Marsch, bij de
tweede prijs zitten er nog twee
vrijkaartjes bij en de winnaar van
de eerste prijs mag een avond
privézwemmen met vrienden &
familie. Het hele bad, alleen voor u

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

en de uwen. Er is echter één voorwaarde: uw zwemclubje mag uit
niet meer dan 4 personen bestaan.
O ja, en u krijgt er nog een maaltijd
en handdoek bij.
Een heel zwembad voor vrienden
en familie, maar niet meer dan 4
deelnemers. Wie heeft dat bedacht?
Of er nou 4 of 40 gasten zijn, een
badmeester moet er toch zijn en er
moet toch schoongemaakt worden.
Wordt de maaltijd anders te duur?
Schrappen maar. Niet genoeg handdoeken op voorraad? Zelf laten
meenemen. Maar wat moet je in

vredesnaam met 4 personen in
een heel bad. Blijkbaar is dat het
toppunt van gezelligheid voor de
ambtelijke bedenkers.
Enfin, u kunt dus een avondje
zwemmen verdienen als u de enquête invult. Met vragen over uw
wensen en ideeën voor het nieuwe
zwembad. Een onvolledige vragenlijst, vond het CDA vorige week
dinsdag tijdens de raadsvergadering, want er ontbrak nog iets Bij de
vraag welke twee badvoorzieningen
u erg belangrijk vindt (een glijbaan
bijvoorbeeld, of een recreatiebad
met bubbelbad) moest volgens het
CDA nog aan toegevoegd worden
de keus voor een binnenbad dat

verbonden is met een ligweide. Uw
wens is mijn bevel, moet de dienstdoende wethouder hebben gedacht,
want een dag later was de vragenlijst aangepast. Jammer alleen dat er
geen bedragen bij stonden. Nu kan
iedereen de dingen kiezen die hij
leuk vindt, zonder zich af te vragen
wat dat kost. De gemeente geeft
zelf als voorbeeld een zwembad
met een gezellige sfeer zoals een
caribisch- of piratenbad, maar als er
een prijskaartje aan zou hangen zou
je een veel realistischer beeld krijgen. Maar goed, de gemeente kan
weer zeggen dat de burgers mochten
meedenken. En dat is natuurlijk ook
een mooi ding.
r.gritter@sallander.nl

Gemeentehuis bijna klaar

Kappen – Een inwoner van Slagharen moet diep in de buidel tasten
als hij niet twee eiken bij zijn huis
plant. De man heeft in 2009 toestemming gevraagd twee bomen te
mogen kappen maar daar heeft hij
geen vergunning voor gekregen. Nu
heeft hij ze toch onder handen genomen en ze tot op een hoogte van
5 meter afgezaagd. De Slagharenaar beweert dat ze niet gekapt zijn,
anders had hij ze wel tot de grond
toe afgezaagd. Ze zijn volgens hem
wat opgeknipt en lopen ze wel weer
uit. Volgens de gemeente bestaat
de kans dat de bomen gaan rotten
of dat de nieuwe takken slecht aanhechten, zodat de bomen toch nog
helemaal moeten verdwijnen. De
man moet twee nieuwe eiken planten op straffe van een dwangsom
van 750 euro per week.
Rally – In de omgeving van Hardenberg wordt zaterdag 19 mei de
8e editie gehouden van de Vechtdalrally. De start is om 13.00 uur bij de
Evenementenhal. De deelnemers
gaan met elkaar de strijd aan op acht
klassementsproeven , zes op Nederlands en twee op Duits grondgebied.
Frits de Zwerver – In de raadszaal
van het gemeentehuis in Hardenberg wordt vrijdag 27 april om
16.00 uur bekend gemaakt wie
de winnaars zijn van de Frits de
Zwerverprijzen 2012. Voor deze
prijsuitreiking is als gastspreker
de theologe Joke Scheepstra uitgenodigd, dochter van verzetsleider
Liepke Scheepstra die een van de
oprichters was van de Landelijke
Knokploegen tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Jan Slomp, voorzitter van de jury en zoon van Frits
de Zwerver, leest het juryrapport
voor, waarna burgemeester Peter
Snijders de prijzen uitreikt aan de
winnaars. Het programma wordt
muzikaal opgeluisterd door een gitaarensemble uit Dedemsvaart van
Kunstencentrum Muzerie, onder
leiding van Mathijs van der Kolk.
Korfbal – Zes basisscholen in
Hardenberg/Heemse nemen met
27 teams deel aan het Hardenbergs
schoolkorfbaltoernooi op woensdag
25 april. Vanaf 13.00 uur beginnen
de wedstrijden op sportpark De
Kruserbrink en tegen 16.30 uur
vindt de prijsuitreiking plaats. De
winnaar vertegenwoordigt Hardenberg op het Overijssels Kampioenschap, dat zaterdag 2 juni wordt
gehouden in Westerhaar.

redactie@sallander.nl

De timmerlieden, schilders en installateurs hebben nog zo’n 10 weken om alles gebruiksklaar te maken.
HARDENBERG – Het is aan de
buitenkant niet te zien en ook als je
door het gebouw loopt valt het niet
op, maar er zijn toch elke dag meer
dan 100 mensen aan het werk in het
nieuwe gemeentehuis in Hardenberg. Ook op zaterdag, want 11 mei

nadert met rasse schreden en dan
moet het pand opgeleverd worden.
Casco, wel te verstaan, want er resteren dan nog een kleine twee maanden voor de afwerking. Maandag 9
juli moeten de ambtenaren op hun
nieuwe werkplek zitten, het week-

Baalder wint Appeltje van Oranje
HARDENBERG – Landbouwschool De Groene Welle in Hardenberg, wijkvereniging Baalder
en zorginstelling Baalderborg zijn
samen winnaar van één van de drie
Appeltjes van Oranje, een initiatief van het Oranjefonds. Jaarlijks
bekroont het Oranje Fonds met de
Appeltjes van Oranje initiatieven
die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden.
De uitreiking vindt in 2012 voor
de 10e keer plaats. Er is gekozen
voor projecten rond het thema
Groen Groeit. De prijs bestaat uit
een bronzen beeldje, gemaakt door
koningin Beatrix en een geldbedrag
van 15.000 euro. De andere twee
winnaars komen uit Gasselternijveen en uit Rotterdam. De prijzen

worden dinsdag 15 mei op Paleis
Noordeinde uitgereikt door kroonprins Willem-Alexander en prinses
Máxima.
Het project in Hardenberg draagt de
naam Samen Slimmer. Scholieren
van De Groene Welle en verstandelijk beperkte cliënten van Baalderborg zetten zich samen in op de de
kinderboerderij in de wijk Baalder.
Het onderhoud van de locatie en
de verzorging van de dieren zorgt
voor samenwerking en ontmoeting
tussen beide groepen. De kinderboerderij heeft zo zijn wijkfunctie
teruggekregen. Inmiddels is ook
een moestuin ingericht en wordt
natuur- en milieuonderwijs voor
basisschoolleerlingen gegeven.

end daarvoor wordt er verhuisd. Dat
wordt een grote klus omdat er niet
alleen van het oude naar het nieuwe
gemeentehuis verkast moet worden,
maar ook vanwege de ambtelijke
fusie van Hardenberg naar Ommen,
van Ommen naar Hardenberg en
van het LOC aan de Parkweg naar
het Stephanusplein.
Onder het gemeentehuis wordt gestaag gewerkt aan de parkeergarage
met plaats voor 470 auto’s, maar

© Roel Gritter

daar zit niet zoveel druk op de ketel
omdat de eerste voertuigen pas in
april 2013 gestald kunnen worden.
Wat nu nog niet zichtbaar is maar
wat straks een prominente plaats
moet krijgen in de raadszaal en ook
de trouwzaal zijn twee grote tafels
van lokaal hout. Erg lokaal zelfs,
want ze worden gemaakt van de 8
kuub hout die zijn overgebleven van
de bomen nabij het gemeentehuis,
die plaats moesten maken voor de
nieuwbouw.

Stationsplein weer begaanbaar
HARDENBERG - De werkzaamheden op het Stationsplein in Hardenberg zijn afgerond. Als onderdeel
van het Masterplan Stationsomgeving Hardenberg zijn de wegen
rond het Stationsplein opnieuw
ingericht. Begin januari is gestart
met de herinrichting van de wegen
rondom het Stationsplein. Door
lichte en donkere accenten aan te
brengen in de bestrating wordt een
begin gemaakt met het vormen van
een plein in het gebied. Daarnaast is
meer groen aangebracht in de vorm
van bomen rond het plein. De ver-

lichting is vernieuwd en bestaat nu
uit energiezuinige LED-verlichting.
Als er meer duidelijkheid is over de
toekomst van de spoorlijnen naar
Almelo en Zwolle-Emmen komt
de tweede fase van het Masterplan
in beeld. Eerst wordt een fiets- en
voetgangerstunnel onder het spoor
aangelegd en vervolgens wordt het
Stationsplein definitief ingericht.
De tunnel moet zorgen voor een
goede en veilige verbinding tussen
het Gezondheidspark en Hardenberg-centrum.

