Woensdag 4 juli 2012

Kortweg
Brug – Woensdag 20 juni heeft de
bouw van de brug over het Overijssels kanaal in de Hoogenweg als
het ware het hoogste punt bereikt.
Het wegdek kwam erin en de bovenbouw werd geplaatst. Hiertoe
moest het kanaal twee dagen worden afgesloten. De komende twee
maanden vindt de afbouw plaats
zoals het plaatsen van leuningen en
het bedieningshuisje en het aanleggen van de wegen die op de brug
aansluiten.
Parkeerfonds - Het CDA wil dat
middenstanders in het centrum van
Hardenberg tijdelijk ontheffing
krijgen van de verplichting geld
te storten in het parkeerfonds. Als
zij willen uitbreiden en ze kunnen
geen parkeerplaatsen aanleggen
op eigen terrein moeten ze 5.000
euro per parkeerplaats in het fonds
storten. Per 100 m2 uitbreiding
moet er voor minstens 3 plaatsen
worden betaald. Dat zet een rem op
de uitbreidingsplannen, denkt het
CDA, vandaar het idee om het fonds
tijdelijk buiten werking te stellen.

Deze week kwam de gemeente Ommen als eerste met het bericht dat de
gefuseerde ambtenaren van de gemeenten Hardenberg en Ommen (de
grootste wordt hier altijd het eerst
genoemd) een nieuw e-mailadres
krijgen. Een stom adres, zo lijkt
het. Eerst de voornaam, dan een
punt en vervolgens de achternaam.
Daarna het @-teken met daarachter
bestuursdienstommenhardenberg.
nl. Een veel te lange naam waarin
vooral het deel stommen opvalt.
De kans dat er typefouten worden
gemaakt is bijna 100 procent. Maar
misschien is dat wel de bedoeling
en willen de ambtenaren geen mail
ontvangen. Er is dus òf niet over
nagedacht òf juist heel erg goed.
De afgelopen week stond ook De
Eik in Slagharen in het nieuws
vanwege de mogelijke komst van
asielzoekers. Weer in het nieuws,
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want zowel de komst als het vertrek
van de eerste lichting asielzoekers
tussen 1987 en 2003 riep emoties
op. Ruim 200 Slagharen protesteerden in 1987 tegen de komst.
Vorige week mochten ze opnieuw
van zich laten horen. Volgens De
Stentor waren er 2 vrouwen die een
papiertje invulden en later kwamen
nog eens 3 mannen. Een paar tegen
de komst, een paar voor en dus klopt
de kop Deel Slagharen tegen groot
azc. Maar het is niks vergeleken met
1987. En je hoorde dezelfde argumenten: 500 asielzoekers is teveel,
ouders zijn bang om hun kind langs
een azc te laten fietsen, de middenstand profiteert er niet van. Dezelfde
argumenten als 25 jaar geleden. En
toen het azc moest sluiten jankende

Slagharenaars want de middenstand
verloor klanten, vrijwilligers waren
hun tijdsbesteding kwijt, de school
ging dicht en dat had meteen invloed op het personeelsbestand
van alle openbare scholen in de
gemeente Hardenberg.
De vreemdste opmerking kwam
van een Slagharense die natuurlijk
niets tegen asielzoekers had, maar
vond dat de forse investering niet
past in de huidige economische tijd.
Financieel gezien natuurlijk wèl een
goede zaak, want de duur gehuurde
azc’s gaan dicht en de eigen azc’s
worden opgeknapt. Ook goed voor
de bouwwereld, goed voor rijksmonument De Eik, goed voor het
aangezicht van Slagharen. Blijkbaar
snappen de meeste Slagharenaren
dat ook wel, want de opkomst bij de
informatiebijeenkomst was met nog
geen honderd inwoners nogal laag.

Wat mij betreft de mooiste krantenkop van de week was te lezen in het
Duitse Bild: Finito!
Ze hadden na de nederlaag tegen
Italië ook de kop van een week
daarvoor mogen hergebruiken, toen
Holland werd uitgezwaaid. Met
een kleine wijziging werd dat dan
TSCHÜS - EM-AUS! DEUTSCHLAND MACHT SICH AUF DEN
HEIMWEG. Alles in hoofdletters
uiteraard. Iets tegen Duitsers? Welnee, van mij hadden ze kampioen
mogen worden. Wel iets tegen het
nationalistische gebral van de Bild
Zeitung, tegen het kleineren van anderen, tegen het inspelen op emoties
van de lezers. Het blad telt vele miljoenen lezers en heeft daardoor een
geduchte politieke invloed. Mooi
dat ze nu even zichzelf te pakken
moesten nemen.
dwd@sallander.nl

Openluchtconcert - Excelsior
Bruchterveld geeft zaterdag 14
juli een openluchtconcert op het
grasveldje bij Ons Gebouw in Ebbenbroek. Zowel het A-orkest als
het jeugdorkest zal optreden. Het
concert begint om 19.00 uur. Bezoekers moeten zelf een tuinstoel
meenemen. Bij slecht weer wordt
er geconcerteerd in Ons Gebouw.
Wassen - Stichting Klooster Sibculo houdt zaterdag 7 juli opnieuw
een Nostalgische Wasdag. In kledij
van vroeger laten leden van toneelvereniging Altied Wille en vrijwilligers van de stichting zien, hoe het
wassen in grootmoeders tijd in zijn
werk ging. Het evenement wordt
gehouden bij museum Zichtbaar
Verleden aan de Kloosterdijk in
Sibculo en duurt van 10.00 tot 16.00
uur. De toegang is gratis.
Skeeleren - De vijfde wedstrijd
van de Stouwdam- jeugdskeelercompetitie wordt zaterdag 14 juli
afgewerkt in Gramsbergen. Dit is
een competitie voor jeugdigen uit
de noordelijke helft van Nederland
in de leeftijd van 7 t/m 17 jaar. In
Gramsbergen rijden de ongeveer
125 deelnemers een 100 of 300
meter tijdrit, een wedstrijd in lijn
en een puntenkoers. Er is een aparte
jongens en meisjescompetitie. De
wedstrijden beginnen om 09.30
uur. De prijsuitreiking staat gepland
om circa. 14.30 uur. De toegang is
gratis.
Boeken – Zo vlak voor de zomervakantie houdt de bibliotheek in
verschillende filialen weer massale boekverkoop. Voor een zacht
prijsje voor ieder wat wils, beweert
de bieb: romans, jeugdboeken,
tijdschriften en vele andere informatieve boeken voor volwassenen
en jeugd. Jeugdboeken kosten 25
eurocent en boeken voor volwassenen 50 eurocent. Op de laatste
dag gaat alles weg voor 10 cent.
In Hardenberg is de verkoop van
maandag 3 juli t/m maandag 9 juli.
Lego – De Evenementenhal Hardenberg wordt zaterdag 14 en
zondag 15 juli omgebouwd tot klein
Legoland. De Nederlandse LEGO
club De Bouwsteen houdt vanaf
10.00 uur het jaarlijkse weekend
voor bouwers, verzamelaars en
liefhebbers.

redactie@sallander.nl
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Zeven jaar geleden is de eerste drakenbootwedstrijd op de Vecht in Hardenberg gehouden. Dat was toen een initiatief van voormalig gemeenteambtenaar Bertus Braakhekke, die eind vorige eeuw zo’n wedstrijd had

meegemaakt in Zuid-Afrika. Zaterdag was de 8e editie, met meer deelnemers en meer boten dan ooit tevoren. Dankzij het uitstekende weer en een
dito organisatie was er veel te genieten voor deelnemers en toeschouwers.

Sex and drugs and rock ’n
“Je kunt je deur niet
meer open laten staan” roll, maar vooral drank
HARDENBERG – Het voordeel van het leven in Oost-Nederland is
tegelijk een nadeel. Mensen voelen zich veilig, blijkt telkens weer uit
onderzoeken van zowel politie als sociologen, maar zijn daardoor minder alert. Hier kun je nog je achterdeur open laten staan of je schuur
onafgesloten. Denkt men, want de werkelijkheid is anders.

HARDENBERG – Het politieteam Hardenberg maakt zich
zorgen over het drank- en drugsgebruik van jongeren in de gemeente Hardenberg.

ze allemaal dat het hier niet zo
moeilijk is om iets te halen. Mensen laten raampjes open, doen de
schuur met dure zitmaaier niet op
slot of leggen nog steeds de sleutel
onder mat.”
Politie en gemeente gaan daarom
nog meer dan voorheen nadruk leggen op preventie. Nieuwbouw moet
voldoen aan eisen die horen bij het
Keurmerk Veilig Wonen en bezitters
of huurders van bestaande woningen krijgen informatie over hoe ze
hun huis beter kunnen beveiligen.
Samen met de inzet van een regionaal woninginbrakenteam moet
dit ervoor zorgen dat het aantal
inbraken sterk afneemt en het aantal
aanhoudingen van daders groeit.

De drank en drugs zorgen voor een
toename van agressief en baldadig
gedrag. Geweld in het uitgaansleven en ongelukken veroorzaakt
door drank en drugs zijn niet wezenlijk toegenomen in 2011, blijkt
uit de vorige week gepresenteerde
Gebiedsscan, maar waren al hoog.
Het overmatig gebruik van drank
zoals Hardenberg dat kent zorgt
ook voor een gezondheidsprobleem,
omdat het de hersengroei van jongeren belemmert.

Het aantal woninginbraken is vorig
jaar fors gestegen, blijkt uit de Gebiedsscan van de politie IJsselland,
zeg maar een jaarverslag van wat
er in 2011 is gebeurd op alle terreinen waar de politie bij is betrokken. Er is 164 keer in een woning
ingebroken, een stijging van 67%
ten opzichte van voorgaande jaren.
Maar niet alleen in Hardenberg,
want de gemeenten Ommen, Dalfsen en Raalte kennen vergelijkbare
cijfers. Volgens teamchef Gonda
Bruns is er niet één dadergroep
aan te wijzen: “Het zijn mensen op
zoek naar geld voor drugs, bendes
uit het westen die een avondje op
strooptocht gaan, lokale daders en
Oost-Europeanen. Blijkbaar weten

Het project Fris over drank werkt
blijkbaar onvoldoende, constateert
ook CDA-raadslid Piet Cees van der
Wel. Hij heeft vragen gesteld aan
B&W over aanpassingen van het

beleid. Het raadslid wil ook weten
hoe het aantal straatdealers kan worden verminderd. De politie heeft namelijk aanwijzingen dat in de hele
gemeente gehandeld wordt in drugs
en dat het vrij eenvoudig is om aan
drugs te komen. Het opsporen van
handelaars is volgens de politie niet
zo makkelijk. Meer succes heeft het
team Hardenberg met het ontmantelen van hennepkwekerijen. Er zijn
het afgelopen jaar 16 aangetroffen:
13 in Hardenberg, 2 in Dedemsvaart
en 1 in Gramsbergen. In de meeste
gevallen ging het om kwekerijen
in huurwoningen, opgezet uit geldnood. Gezien de professionele opzet
wordt vermoed dat de kwekers van
spullen worden voorzien door criminele organisaties.
En tenslotte wat de seks betreft: het
aantal zedendelicten is toegenomen
van 11 in 2010 tot 21 in 2011. Meest
voorkomend: potloodventers.

