Woensdag 30 januari 2013

Kortweg
Snacks – Werkenden op industrieterrein De Nieuwe Haven in
Hardenberg mogen zich verheugen
op de komst van een cateringbedrijfje in hun buurt. Een inwoonster van het Duitse Uelsen wil aan
de Klinkerweg broodjes en warme
snacks bereiden die op bestelling
worden geleverd. Omdat er niet
afgehaald kan worden zal er geen
overlast voor omwonenden zijn is
de verwachting en dus mag ze van
de gemeente haar gang gaan.

VVV – De gemeente Hardenberg
kan de blik verleggen in haar zoektocht naar iemand die het VVVkantoor in Hardenberg kan voortzetten. De belangrijkste gegadigde
was Ron Geesink, eigenaar van het
reisbureau op de hoek Van Wevelinckhovenplein en Burgemeester
Bramerstraat, maar hij wilde het
kantoor alleen in combinatie met
een ANWB-winkel. Vorige week

donderdag heeft de ANWB laten
weten dat het contract met alle 28
nog overgebleven franchisenemers
niet wordt verlengd. Er wordt namelijk voorrang gegeven aan de eigen
winkels (68 stuks) en dienstverlening en verkoop via de website.
Trein - In 2015 wordt de spoorlijn
Almelo-Mariënberg doorgetrokken naar Hardenberg, concludeert

de CU fractie in Twenterand. Dat
betekent dat station Geerdijk wordt
opgeheven. De partij wil van B&W
van Twenterand weten of het station
Vroomshoop meer naar het centrum
verplaatst kan worden en daardoor
beter bereikbaar is voor de Geerdijkers. CU-statenlid Van Abbema
wil daarnaast een onderzoek of de
lijn van Hardenberg naar Twente
geëlektrificeerd kan worden.

Weer voltallige raad kiest voor minder consultatiebureaus

N36 - Er gebeuren zoveel ongelukken op de N36 dat de Regio
Twente samen met Rijkswaterstaat
de verkeersveiligheid gaat onderzoeken van het deel tussen de A35
(Wierden) en de Witte Paal. Rijkswaterstaat heeft al maatregelen
genomen zoals het aanpassen van
de belijning, er is bermverharding
aangebracht en enkele toeritten
zijn verlengd. Dat laatste gaat ook
nog gebeuren bij Vriezenveen en
Beerzerveld en samen met de gemeenten Ommen en Hardenberg
wordt gewerkt aan verbetering van
het kruispunt N36-Beerzerweg
(Mariënberg). Het onderzoek moet
een compleet beeld opleveren van
de veiligheid van de weg.
Kunst – De kunstroute van Nordhorn naar Zwolle krijgt een nieuw
element. Bij het Engelandse bos,
waar de N34 en de Vecht elkaar
bijna raken, legt landschapskunstenaar Paul de Kort een bastion aan.
Op die plek was in de 18e eeuw
een verdedigingswerk gepland dat
nooit is gebouwd. Er komt een trap
op het bastion zodat wandelaars
kunnen genieten van het uitzicht
van de Vecht en de eindeloze
stroom blik op de N34 en tevens
een gezonde portie uitlaatgassen
kunnen opsnuiven. Het bastion zal
naar verwachting eind deze zomer
worden opgeleverd.
Brandweer - Tijdens de korpsavond van de brandweer Hardenberg-Ommen zijn zaterdagavond in
de Evenementenhal 13 brandweerlieden gehuldigd. De vetste medailles waren voor Henrie Telman van
de groep Bergentheim en Tinus
Haandrikman uit Dedemsvaart, die
beiden 30 jaar brandweerman zijn.
Voorafgaand wist brandweercommandant Martin Cuperus te vertellen dat de 180 vrijwilligers vorig
jaar zo’n 600 keer zijn uitgerukt:
435 keer in de gemeente Hardenberg, de rest in de gemeente Ommen. Vanaf 1 januari 2014 wordt het
korps onderdeel van de brandweer
IJsselland.
Paping – Het is vijftig jaar geleden
dat voormalig Ommenaar Reinier
Paping de Elfstedentocht won. Dat
betekent een stroom aan boeken,
tv-programma’s en herdenkingsbijeenkomsten. De volgende stap
is het plaatsen van een standbeeld.
De Ommer kunstenares Loeki
Leeuwerik heeft het beeld gemaakt.
Voorlopig krijgt het kunstwerk een
plek tussen de Vechtbrug en het
oude gemeentehuis in Ommen.
Jules Verne – Omdat Attractiepark
Slagharen 50 jaar bestaat worden
er vier nieuwe attracties geplaatst
die te maken hebben met het thema
Jules Verne, de Franse schrijver die
een reis om de wereld in 80 dagen
beschreef. Tijdens het openingsweekend dat begint op 22 maart
zijn twee attracties gereed voor het
publiek. De volgende twee worden
nog voor de zomer opengesteld.

redactie@sallander.nl

Warme trui - De Warme Truiendag
valt dit jaar op 8 februari. Die dag
wordt extra aandacht geschonken
aan energieverbruik en de verwarming in huis. Met een warme trui
aan, kan de verwarming 1 graad
omlaag. Natuurcentrum De Koppel
in Hardenberg maakt er een fotowedstrijd van via haar Facebookpagina. De maker van de leukste
foto ontvangt een verrassing.

dwd@sallander.nl

Fedde Zijlstra is de opvolger van het overleden VVD-raadslid Albert Schipper.
HARDENBERG - Je kunt het charmant noemen, zoals één van de
raadsleden deed. Je kunt ook een bekend spreekwoord gebruiken: Een
ezel stoot zich in ’t gemeen niet tweemaal aan dezelfde steen. Feit is dat
burgemeester Peter Snijders opnieuw vergat de geloofsbrieven van een
nieuw raadslid te laten controleren voordat de benoeming plaatsvond.
Opnieuw, want in november 2011 wilde hij CDA’er Ad Fokke iets te
snel in de armen sluiten en vorige week dinsdag overkwam dat VVDnieuweling Fedde Zijlstra. Zijlstra – akkerbouwer uit Balkbrug - is
de opvolger van Albert Schipper die in december is overleden.
Hij kon zich, net als de andere
raadsleden, meteen buigen over
een heikel punt: wordt het aantal
consultatiebureaus teruggebracht
van 6 naar 2 of niet. GroenLinks,
OpKoers en Liberaal Hardenberg
vonden van niet. De GGD neemt het

verliesgevende werk over van Carinova maar wil dat de inkomsten en
uitgaven in evenwicht komen, vandaar dat enkele consultatiebureaus
worden samengevoegd. Minder
bureaus maar kennis bundelen en de
hele week geopend, is het verhaal

van de GGD en de gemeente, die in
deze zaak de geldschieter is.
Kees Slingerland (GroenLinks)
had uitgerekend dat in de gemeente
Hardenberg maximaal zo’n tien
kilometer gereisd moet worden
naar het dichtstbijzijnde bureau,
terwijl de landelijke richtlijn zeven
kilometer is. Volgens hem moet de
gemeente naar goedkope plekken
zoeken, dan hoeft de krimp niet
zo erg te zijn. Petra Baarslag van
Liberaal Hardenberg wilde een
lans breken voor de mensen met
een minimuminkomen zonder auto.
Als die straks van Sibculo naar
Hardenberg moeten reizen met de
bus en terug zijn ze misschien wel
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4 uur kwijt voor een bezoek aan
het consultatiebureau, meende ze.
Haar verhaal maakte weinig indruk.
Vrijwel iedereen is tegenwoordig
mobiel, we leven niet meer in een
ver verleden, vertelde Rita Juurlink
(PvdA). En Henriette van Veldhuisen (CDA) vond dat hier geen
groot probleem van gemaakt moest
worden. “Dit redt zichzelf wel. De
komende jaren krijgen we nog veel
meer bezuinigingen op ons bordje
en die grijpen ècht diep in.”
Uiteindelijk werd de motie verworpen en koos de raad voor het openhouden van een consultatiebureau
in Hardenberg en Dedemsvaart.

Plan voor windmolens gaat niet van tafel
HARDENBERG – Af en toe lijkt het alsof de gemeenteraadsleden van Hardenberg erg populair zijn, zoveel belangstelling is er
voor hun werk. Vorige week dinsdag, tijdens de commissievergadering onder leiding van PvdA-raadslid Rita Juurlink, moest
bode Jan van der Kamp twee rijen stoelen aanslepen omdat de
publieke tribune afgeladen vol zat. Meestal is dat een teken dat
er een besluit moet worden genomen dat op veel tegenstand kan
rekenen. Dit keer was dat niet anders
Onderwerp van de beraadslagingen
was het plaatsen van tien windmolens in het gebied ten zuiden van
Dedemsvaart en ten noorden van
Ommen. Er is officieel een verzoek tot plaatsing ingediend waar
Hardenberg in principe wel aan
wil meewerken en Ommen niet,
maar de rol van die gemeente wordt
overgenomen door de provincie.
Maar liefst acht insprekers wilden
vooraf hun zegje doen. Blijkbaar

is er van tevoren weinig overleg
geweest tussen de tegenstanders van
de plannen, want veel zaken hoorde
je vier of vijf keer voorbijkomen.
Veel nieuws zat er niet tussen, want
ook in 2004 en 2009 is het plaatsen
van windmolens in de raad besproken. De tegenstanders vrezen overlast door lawaai, gezondheidsproblemen, onverkoopbare woningen
en ontsiering van het landschap. De

voorstanders menen dat de molens schamper weggelachen.
ervoor kunnen zorgen dat we op
een groene manier energie kunnen Òf de windmolens er komen, hoeopwekken met positieve gevolgen veel het er zullen zijn en waar ze
voor het milieu. Het verschil met worden geplaatst is allemaal nog
voorgaande keren was dat nu vrij- onbekend. Er is alleen nog maar
wel iedereen - door te googelen een principe-uitspraak gevraagd
op internet - cijfers had om de te- en in principe is Hardenberg niet
genpartij mee om de oren te slaan. tegen. Maar dat de initiatiefnemers
Maar echte bewijzen van negatieve de borst nat kunnen maken werd
gevolgen of juist het ontbreken van dinsdag wel duidelijk: de buurt laat
die gevolgen kon niemand leveren. zich niet als willoos lam naar de
Wèl nieuw was de opmerking dat de slachtbank voeren.
buurt ook financieel of anderszins
Verwarmen met gratis energie uit uw tuin?
moet profiteren
van de plaatsing
van de molens,
maar die opmerHR warmtepompen & zonne-energie
king werd door
Advies, engineering & service
de mensen op de
WWW.ENERSO.NL
publieke tribune

