Woensdag 19 december 2012

Kortweg
Einde - Hij heeft een kleine 60
jaar de strijd kunnen volhouden,
de woning aan de Bruchterweg in
Hardenberg tegenover het Aviatankstation. Toen de Wavin kwam
en de grond aan de Bruchterweg
werd opgekocht om er fabriekshallen, kantoren en loodsen te
bouwen bleef één kleine woning
dapper weerstand bieden. Wavin
gaf de strijd op en het huisje werd
ingeklemd tussen metalen hekken.
Eind november heeft de gemeente
de woning gekocht. Waarschijnlijk
wordt het pand eerst tijdelijk verhuurd en daarna afgebroken. Hierdoor kunnen omliggende bedrijven
niet langer gestoord worden door
geluidsbeperkende milieuregels.
Carillon - Hardenberg kan weer
luisteren naar het carillon. Drie jaar
geleden werd het opgeborgen toen
de toren op het Stephanusplein werd
afgebroken. De nieuwe plek is het
dak van het gemeentehuis. Het carillon is een geschenk van de bevolking aan de gemeente Hardenberg
bij de opening van het voormalige
gemeentehuis in 1963. De muziek is
elk heel uur te horen van 8 tot 22 uur
en bij speciale gelegenheden zoals
een huwelijksvoltrekking.

Ik heb begrepen dat er iemand in
Hardenberg is die een actie wil
beginnen tegen de plaatselijke
Rabobank. Alle klanten moeten de
relatie met die bank heroverwegen
en het liefst beëindigen als de plannen doorgaan om een bouwvallig
boerderijtje aan de Hessenweg te
slopen. In gewoon Nederlands:
zeg je rekening op en ga naar een
andere bank want de Rabo wil een
voormalig gemeentelijk monument
slopen om een toegangsweg te
maken naar het nieuwe kantoor
tegenover garage Mastebroek aan
de Haardijk. Vreemd, want ik wilde
nou net een actie beginnen om de
bank extra klanten te bezorgen omdat die ouwe meuk eindelijk eens
wordt opgeruimd.
Hardenberg Vooruit, was de kreet
in de jaren ’60 en alles wat los en
vast zat en niet voor economische
voorspoed kon zorgen werd met de
grond gelijk gemaakt. Sindsdien
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wordt al het spul dat ouder is dan
10 jaar gekoesterd alsof het een
middeleeuws monument is. Elke
zin voor realiteit is verdwenen,
zodat er een bank, een aannemer
en een gemeente aan te pas moeten
komen om de economische gang
erin te houden. Zonder die slopers
van de jaren ’60 en ’70 was er geen
ziekenhuis meer, geen theater, er
waren geen scholen voor voortgezet
onderwijs en al helemaal geen mbo.
Hardenberg zou wat voorzieningen
betreft zijn afgegleden naar het
niveau Gramsbergen.
Het historisch besef bij de beste
actievoerder is trouwens wel erg
gering. Het hoogtepunt van de
sloopwoede is volgens hem het
afbreken van de voormalige synagoge in 1980, door het toenmalige

college van B&W. Die synagoge
was na de oorlog in handen gekomen van de gereformeerde kerk
maar werd lange tijd gebruikt als
onderwijslocatie. Half Hardenberg
heeft er nog les gehad omdat het
gebouw onder meer gebruikt is
door de LTS, de Jan Ligthartschool
en de gereformeerde mavo. Later
werd het een koffiebar voor jongeren, met koffie, lp’s van Traffic
en optredens door Solemn Coffin.
Daarna gaf het onderdak aan Bambino, een winkel voor babyspullen,
waarna een projectontwikkelaar het
gebouw en omliggende terreinen
wilde gebruiken voor de bouw van
winkels en woningen. De synagoge
moest daarvoor gesloopt worden,
wat tot enkele protesten leidde,
maar landelijke vertegenwoordigers
van de joodse gemeenschap hadden geen bezwaar: het was geen
bijzonder gebouw en het had voor
hen geen emotionele waarde. De
sloopvergunning voor het inmiddels

zeer bouwvallige pand kon dan ook
niet worden geweigerd.
Terug naar de woning aan de Hessenweg, want inmiddels heeft de
onafhankelijke rechter ingegrepen.
Alle pogingen van oprecht betrokkenen en evenzoveel zotskappen
om de sloop tegen te houden bleken uiteindelijk vergeefs. Vorige
week heeft de grijper zijn tanden
gezet in dak en muren. Maar de
Don Quichottes uit Hardenberg
die toch iets te protesteren willen
hebben kan wellicht een alternatief
worden geboden. Zoek eens uit
wie het middeleeuws kasteel van
Hardenberg heeft gesloopt. Dat is
van een heel andere orde dan zo’n
schoenlappershuisje. Kijk of er
nazaten zijn, beschimp ze en roep
drie keer o wee! En daarna weer
back to the future.
dwd@sallander.nl

Gift voor Unicef-ambassadeur Edwin Evers

Kiekdagen - De historische vereniging van Hardenberg houdt 27
en 28 december vanaf 10.00 uur
Kiekdagen. Dat gebeurt in museum
’t Stadhuus aan de Voorstraat. Hier
is echter meer te zien dan alleen
foto’s, want alle werkgroepen presenteren zich, van stamboom tot
klederdracht en van streektaal tot
streekgeschiedenis. Verder is de
werkgroep Nijenstede aanwezig om
te vertellen over het oudste kerkhof
in de regio en de Kleppertoer komt
in beeld en geluid tot leven.
Foto’s - Van 27 december t/m 4
januari wordt in het LOC aan de
Parkweg een foto-expositie gehouden. De expositie bestaat uit
160 foto’s die gemaakt zijn door
leden van fotoclubs uit de regio
Drenthe- Vechtdal. De tentoonstelling kan gratis bezocht worden,
tussen 10.00 en 16.00 uur. Tijdens
de openingstijden zijn leden van de
organiserende Fotoclub Hardenberg
aanwezig om uitleg te geven.

Protest tegen sluiting
openbaar toilet
HARDENBERG - Het Platform
Gehandicapten Hardenberg heeft
een protestbrief gestuurd naar de
gemeente over het sluiten van het
openbaar toilet in het centrum van
Hardenberg. Onlangs hebben enkele leden van het platform samen
met de wethouders Janssen en De
Vent een tocht door het centrum
gemaakt waarbij werd opgemerkt
dat het toilet aan de Marktstraat
moeilijk te vinden is. In plaats van
de toestand te verbeteren heeft de
raad nu besloten het toilet te sluiten.
“Nu ook het mindervalidentoilet in
de Hema niet meer via een traplift
bereikbaar is, is er in het winkelcentrum van Hardenberg geen
enkel openbaar toilet meer dat ook
geschikt is voor mindervaliden”,
schrijft het Platform. De brief heeft
weinig indruk gemaakt op B&W
want het college stelt voor de brief
voor kennisgeving aan te nemen.
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Gé Harmsen (l) en burgemeester Peter Snijders (r) overhandigen de cheque aan Edwin Evers.
HARDENBERG – De veiling van het meubilair van het oude gemeentehuis
in Hardenberg heeft 15.000 euro opgebracht. Dit bedrag zou geschonken
worden aan een goed doel, zo was afgesproken. Omdat de Stichting 2015
het bedrag verdubbelde konden bestuurslid Gé Harmsen van deze stichting
en burgemeester Peter Snijders zaterdagavond een cheque overhandigen
van 30.000 euro aan Unicef-ambassadeur Edwin Evers van Radio 538.
Unicef steunt met het geld een drinkwaterproject in Bhutan.
De overhandiging gebeurde in de Evenementenhal in Hardenberg, voor-

afgaand aan een optreden van de Edwin Evers Band. Dit optreden, met
als titel Evers Sluit Af, was de afsluiting van de herdenking van 650 jaar
Hardenberg. Er was trouwens nog een activiteit voorafgaand aan het optreden. Zangeres Anja Dalhuisen werd door burgemeester Snijders in de
bloemen gezet vanwege haar prestaties tijden het tv-programma The Voice
of Holland. Nadat alle officiële zaken waren afgewerkt kon datgene van
start gaan waarvoor de ruim 2000 bezoekers waren gekomen, namelijk het
optreden van zanger/drummer Evers en zijn 12 bandleden.

Ook komende jaren zomerfestivals in Hardenberg

HARDENBERG - De toeristische
bedrijven in Hardenberg en de middenstand kunnen nog niet zonder de
gemeente bij het organiseren van
een nieuw zomerfestival. In 2011
was het eerste festival met als thema
Sesamstraat. Na afloop werd gezegd
dat de gemeente niet langer de kar
moest trekken maar vooral ondersteunend diende
te zijn. Dit jaar
Verwarmen met gratis energie uit uw tuin?
was het thema
Het Zandkasteel
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groter, maar de

gemeente was toch nog nadrukkelijk aanwezig. Voor het zomertheater in 2013 zou de gemeente
moeten faciliteren en stimuleren,
maar dat lijkt niet voldoende te zijn.
De gemeente moet nog steeds het
initiatief nemen en de deelnemende
groepen stimuleren. Alleen de uitvoering wordt uit handen gegeven.
Na 2014 moet de gemeente zich wel
meer terugtrekken, vinden B&W.
Het zomerfestival wordt komend
jaar wel iets anders opgezet. In het
programma moet meer aandacht
worden besteed aan Hardenberg
zelf , bijvoorbeeld aan het Vechtpark, aan streekproducten en aan

moderne architectuur, vinden B&W.
Daardoor kan de festivalperiode
worden uitgebreid naar voor- en
najaar. In de zomer kan wel een
bekend landelijke thema worden
gebruikt. Verder wordt samenwerking gezocht met de andere Vechtdalgemeenten Ommen en Dalfsen.
De gemeente wil voor de periode
2013-2016 per jaar 15.000 euro
bijdragen en ambtelijke steun van
6 uren per week. De verwachting is
dat de provincie 30.000 euro betaalt
en dat daarnaast de lokale partijen
een financiële bijdrage leveren.

redactie@sallander.nl

Nieuw monument
Mariënberg krijgt een nieuw beeld
ter vervanging van het gestolen
oorlogsmonument aan de Nieuweweg, in februari van dit jaar. De
herdenking op 4 mei is wel gewoon
doorgegaan, met een replica op de
sokkel, maar dat was een tijdelijke
oplossing. De gemeenten Hardenberg en Ommen hebben besloten
geld te geven voor een nieuwe
monument, gemaakt door de Hardenbergese Geke Dijkhuis. Een
rondgang langs de inwoners van
Mariënberg en Beerzerveld moet
voldoende geld voor verlichting
opleveren. Het nieuwe beeld zal
11 april 2013 worden onthuld, de
bevrijdingsdag voor beide dorpen.

