Kortweg
De plannen voor hoogbouw langs
de Vecht in Hardenberg worden
aangepast. Oorspronkelijk was er
plek voor 18 appartementen die
samen 27 meter de hoogte in zouden
gaan. In de nieuwste plannen is dat
veranderd in 26 appartementen en
30 meter. Een inwoner van appartementencomplex De Burgh heeft
daar bezwaar tegen aangetekend.
De gemeente geeft de bezwaarmaker gelijk en brengt de bouwhoogte
weer terug naar 27 meter, maar het
aantal appartementen wordt niet
verlaagd.

●

Transportbedrijf Brink, met vestigingen in Hardenberg en Goor,
heeft het meer dan een eeuw oude
bedrijf H. Müller & zn. in Holten
overgenomen. Müller was onder
meer een van de oprichters van
autobusdienst OAD.

●

Een kop boven een artikel kan
boze reacties oproepen. Of reacties
waarin twijfel doorklinkt, of onbegrip. Vorige week stond zo’n kop
boven een artikel bij NOS-teletekst.
Expert: Breivik heeft stoornissen.
Dat is geen kop om een Pulitzerprijs
mee te winnen, lijkt mij. Iedereen
begrijpt dat de Noorse massamoordenaar gestoord is. Maar aan welke
stoornissen hij leidt, dat wisten we
nog niet. Een krant als Het Parool
kopte beter: Breivik heeft Asperger
en Tourette. Asperger is een ontwikkelingsstoornis, een beetje lijkend
op autisme. En het syndroom van
Gilles de la Tourette zorgt ervoor

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

dat iemand ongecontroleerde spierbewegingen heeft. Hij heeft een tic,
zouden we zeggen. Maar goed, dan
weten we dat. Nou en? Ja, maar
daar ging het niet om, het ging om
de kop. Nietszeggend, en dus fout.
Ook de gemeente Hardenberg
plaatste onlangs op haar website een
kop waar vraagtekens bij werden
gezet: Vijftig gratis computers voor
inwoners met uitkering. Als je het
letterlijk neemt zou je kunnen denken dat voor elke inwoner die een
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uitkering ontvangt vijftig computers
klaar staan die de ontvanger geen
cent kosten. Uiteraard is dat niet zo,
maar daar gaat het niet om. Het gaat
om de reacties die zo’n kop en de
inhoud oproepen. “Misschien moeten die uitkeringstrekkers eens gaan
werken voor hun geld. De overheid
zou uitkeringstrekkers (en dan niet
de mensen die echt niet kunnen
werken om een goede reden) eens
een schop onder de kont moeten
verkopen, i.p.v. te sponsoren met
gratis computers”, was in de digitale
Stentor te lezen, waar gewag werd
gemaakt van de actie.
Zou dat nou ook onder Tourette

vallen? Die ongecontroleerde bewegingen van de paar hersencellen
waarover de schrijver van deze zinnen beschikt? En heeft hij ook last
van asperger? Dat deze persoon een
ontwikkelstoornis heeft mag duidelijk zijn, maar welke en waardoor
veroorzaakt?
Breivik krijgt straks een lange
gevangenisstraf en tbs opgelegd, is
de verwachting. De schrijver van
de reactie in De Stentor hoeft niet
meteen gevangenisstraf te krijgen,
maar een jaartje of twee tbs met
dwangverpleging lijkt mij niet teveel gevraagd.
r.gritter@sallander.nl

Oude kerkhof verandert in Park Nijenstede

Grontmij heeft opdracht gekregen van BioRights B.V. voor het
ontwerp van een nieuw type biobrandstoffenfabriek in Hardenberg.
De fabriek komt aan het Overijssels kanaal op bedrijventerrein
Broeklanden. BioRights gaat van
biomassa-afval gas maken. Het is
de bedoeling dat per jaar 23 miljoen
kubieke meter gas wordt geleverd
aan de Nederlandse Gasunie.

●

Het werk aan de brug in de Kloosterdijk bij Mariënberg ligt al weken stil. Nieuw rekenwerk heeft
duidelijk gemaakt dat het ontwerp
aangepast moet worden. De oplevering wordt drie maanden vertraagd
tot eind 2012.

●

De woningen die op de plek
van de vroegere Clara Feyoena
huishoudschool worden gebouwd
in Hardenberg-centrum zijn van
een bijzondere soort. Volgens een
woordvoerder van de gemeente
Hardenberg wordt er veel prefab gebouwd, met wanden die makkelijk
geplaatst en weer weggehaald kunnen worden. Zo kan een verticaal
gebouwde gezinswoning snel veranderen in horizontale ouderenwoningen en als die ouderenwoningen
niet meer nodig zijn kan er weer een
gezinswoning van worden gemaakt.
Een deel van de woningen wordt
gebouwd met materiaal uit andere
woningen, zoals de praktisch onverwoestbare plafondplaten.

●

●
In juli wordt begonnen met de het
vervangen van de brug Emtenbroekerdijk over het Overijssels kanaal.
De nieuwe brug wordt naast de
bestaande brug gebouwd. In januari
moet de nieuwe brug klaar zijn.

Een nieuwe stichting krijgt drie
jaar tijd het Vechtdal bekender
en aantrekkelijker te maken voor
toeristen. Deelnemers zijn recreatieondernemers, horeca, middenstand, groene groepen en culturele
instanties. De gemeente Hardenberg
is adviseur. De gemeente stopt drie
jaar lang een bedrag van 100.000
euro in een pot waaruit de stichting
kan putten. De andere deelnemers
zorgen minimaal voor een verdubbeling van dit bedrag: of in geld, of
in natura. Het is de bedoeling dat
Hardenberg de samenwerking met
Ommen en Dalfsen zoekt, om gezamenlijk het Vechtdal te promoten.

●

Sinds het begin van de Kleppertoer zijn 35.000 deelnemers met de
bus op pad gegaan door de regio.
De mijlpaal werd vorige week
bereikt door de familie Tjarks uit
Hardenberg.
●

redactie@sallander.nl

HARDENBERG - Vorige week is begonnen met de werkzaamheden aan
het oude kerkhof aan de Stationsstraat in Hardenberg. Het gemeentelijk
monument moet veranderen in Park Nijenstede, dat toegankelijk is voor
bezoekers en wandelaars. Het plan omvat de aanleg van een informeel pad,
restauratie van de uit 1873 stammende toegangspoort, herstelwerkzaamheden aan de bestaande muur en de aanleg van twee nieuwe ingangen: de
een aan de kant waar het Hof van Pepijn komt, de ander aan de kant van
de vroegere Coopwinkel, het laatst in gebruik door Hoorn Beddenhuis.
Voor het eerste deel is in maart een omgevingsvergunning afgegeven.
Werknemers van de firma’s Dijkhuis en Hulter zijn vorige week begonnen
met de gedeeltelijke sloop van de muur aan de zuidzijde en het aanbrengen
van een poort met hekwerk. De molenstenen die in de oude muur waren
gemetseld keren niet terug in de nieuwe.

De plannen van de historische vereniging Hardenberg, die ook het kerkhof onder handen wilde nemen, blijven nog wel op de plank liggen. De
vereniging wilde het in 1982 afgebroken baarhuisje herstellen, maar de
monumentencommissie heeft tot twee keer toe plannen voor een stilte-,
informatie- en expositieruimte op de begraafplaats afgewezen. De ontwerpen passen niet bij het kerkhof, omdat ze voorbijgaan aan de historische
ontwikkeling van de begraafplaats, meent de commissie. Volgens haar
kan de historische vereniging het geld beter besteden aan een of twee
zitbanken, die kunnen dienen als meditatieve plek. Als de vereniging de
bezoekers toch wil informeren kan dat veel minder opvallend worden
opgelost, bijvoorbeeld met op de grond liggende borden, zo adviseert de
monumentencommissie.

Pallegarste zoekt nieuwe klanten

Viering 700 jaar Emlichheim

MARIËNBERG – Camping De Pallegarste in Mariënberg wil
een nieuwe inkomstenbron aanboren. Eigenaar Schuldink wil
zijn recreatiebedrijf uitbreiden met voornamelijk dagrecreatieve
voorzieningen. Daarbij wordt gedacht aan een heggendoolhof,
speeltoestellen en een kinderboerderij. De nieuwe doelgroep
zoekt Schuldink vooral in gezinnen en scholen die behoefte
hebben aan een dagje uit.

EMLICHHEIM - De indruk zou
gewekt kunnen worden door allerlei publicaties dat Hardenberg dit
jaar 650 jaar bestaat. Dat is niet zo,
want de plaats Hardenberg is bijna
anderhalve eeuw ouder. Hardenberg
viert dit jaar dat het 650 jaar geleden
stadsrechten heeft gekregen.

Het terrein waarop dit alles moet
plaatsvinden ligt tegenover de
camping, aan de oostzijde van de
Pallegarsteweg. Een deel wordt
gebruikt als parkeerplaats, grasveld en opslag van te koop staande
stacaravans. Het overgrote deel
wordt verhuurd als landbouwgrond.
De gemeente zou liever zien dat
de uitbreiding aan de noordkant
van de bestaande camping zou

plaatsvinden, zodat het landschap
minder ingrijpend wordt veranderd,
maar omdat Schuldink die grond
niet in bezit heeft en het terrein
aan de oostkant wel vindt daar de
uitbreiding plaats. Bovendien is in
het verleden al eens aangegeven dat
daar uitgebreid kan worden, zodat
de gemeente Hardenberg volop mee
zal werken aan de plannen van de
campingeigenaar.

© Roel Gritter

Een plaats zonder stadsrechten
neemt volgens afspraak als oorsprong het jaar waarin het voor het
eerst in een akte wordt genoemd.
Dat is bijvoorbeeld het geval met
Emmelkamp, het net over de Duitse
grens gelegen Emlichheim (7.000
inwoners waarvan 1/8 deel Nederlanders). Deze plaats viert dit jaar
het 700-jarig bestaan. Met als hoog-

tepunten een groots Vechtspektakel
op zaterdag 30 juni en een Feestweekeinde van 6 t/m 8 juli.
Het Vechtspektakel begint om 13.30
uur met een soort Le Mans-start,
waarbij 20 teams met zelf in elkaar
geflanste vlotten strijden om de
Vechtcup. Boten op de Vecht, muziek en ander amusement moeten
voor een feestelijke middag zorgen.
Het weekeinde daarna worden de
festiviteiten voortgezet met een
historische markt, muziek, theateroptreden, een grote optocht en een
Schlemmermeile, een plein van aan
elkaar geknoopte eetkramen. Het
traditionele vuurwerk vindt plaats
op zaterdag 7 juli om 23.00 uur.

