Woensdag 6 februari 2013

Kortweg
Bezuiniging - De gemeente Hardenberg moet de komende jaren
fors bezuinigen als gevolg van de
Rijksbezuinigingen. Daarnaast
krijgt de gemeente straks extra
taken vanuit het Rijk overgeheveld
die gepaard gaan met forse kortingen. B&W gaan uit van een totale
bezuinigingsopgave van 10 miljoen
euro vanaf 2016. In juli neemt de
gemeenteraad een besluit over het
bezuinigingsplan.
Kringloop - De Kringloopwinkel
Hardenberg heeft zich per 1 februari
gevestigd aan de Neuenhauserstraβe
in het Duitse Uelsen onder de naam
Kringloop GmbH. Het is de eerste
kringloopwinkel over de grens. In
Duitsland zijn namelijk geen kringloopwinkels zoals in Nederland,
waarbij inwoners van een dorp zelf
spullen kunnen afleveren en kopen.
Branden – In de nacht van vrijdag
op zaterdag is de brandweer van
Hardenberg uitgerukt voor een
containerbrand achter een poeliersbedrijf in Hardenberg-centrum.
Daarna moest een containerbrand
worden geblust aan het Wilhelminaplein, waarbij behoorlijke schade
aan de gevel van de tandartsenpraktijk is ontstaan. Aan hetzelfde
plein stond een container bij de
Kunstsuper in brand, waardoor het
pand rookschade heeft opgelopen.

Het met vrees en beven tegemoetgeziene loonstrookje van januari
is binnen. En waarschijnlijk is het
eindbedrag u, zoals zovelen, niet
meegevallen. Het kabinet slurpt een
steeds groter deel van de verdiensten op. Maar ik heb gemerkt dat
ook mijn kapper er schuldig aan is
dat ik netto minder te besteden heb.
Of beter: er schuldig aan wordt.
Eind maart stopt hij en dus moet ik
op zoek naar een nieuwe coiffeur. Ik
heb ondertussen uitgerekend dat ik
daardoor zo’n 30 euro per jaar extra
moet betalen. Nou kan de bruine dat
nog (net) trekken, maar minstens
zo vervelend is dat zich weer een
gapend gat aandient in het winkelbestand van Hardenberg-centrum.
Door de groeiende leegstand verandert winkelen zo langzamerhand
weer in boodschappen doen.
En het eind is nog niet in zicht. Niet
in Hardenberg, waar de Markt een

deweekdoor
.............

dooie vlakte dreigt te worden net
als de uiteinden van Voorstraat en
Oosteinde, maar ook niet elders.
Steeds meer leidende figuren op het
gebied van marketing vrezen dat de
boodschap van een jaar geleden, dat
1 op de 3 winkels verdwijnt, nog te
optimistisch was. Alleen de winkeliers die hun fysieke winkel combineren met een internetshop kunnen
overleven. Nou geldt dat niet voor
een kapper natuurlijk, maar misschien moet hij wel haarproducten
via internet gaan verkopen om te
kunnen overleven.
Hardenberg loopt langzamerhand
leeg en de gemeentelijke portemonnee vergaat het niet veel beter.
Grappig dat er dan politieke par-

tijen zijn die zich opwinden over
het verminderen van het aantal
consultatiebureaus van 6 naar 2.
Als ze goed geïnformeerd zijn,
bijvoorbeeld via de woorden van
hoogleraar economie voor lagere
overheden Maarten Allers, weten
ze dat we straks blij mogen zijn dat
er nog twee consultatiebureaus zijn,
dat er ergens in de gemeente nog
een buurthuis staat en dat er nog
één bibliotheek over is. Dan weten
ze dat de burgers, kerken en scholen
zaken moeten overnemen omdat de
overheid ze niet meer kan betalen.
Daar zou ik van de plaatselijke politici wel eens wat over willen horen.
Maar als we achter de toekomstvisie
van de partijen willen komen moeten ze eerst weer eens hun websites
nieuw leven inblazen, want op dit
moment zijn de meeste zo dood als
een pier. De PvdA bijvoorbeeld is

blijven steken in 2010. Ook van Liberaal Hardenberg wordt al maanden niks meer gehoord en OpKoers
is vooral goed in het uitknippen van
krantenartikelen. De rest ‘doet wel
iets’, maar veel stelt het niet voor.
Nou ja, ‘de rest’: van één partij
valt nog helemaal niets te lezen,
namelijk nieuweling DS’12 met de
D van duurzaam. Of misschien wel
de D van doofstom, want behalve
dat er niets van deze partij valt te
lezen is er ook niks te horen. Sinds
de scheiding met Kees Slingerland
heeft raadslid Marco Laarman nog
niet één keer het woord gevoerd.
Maar goed, nog 14 maanden tot de
verkiezingen en dus kan er door
de partijen nog wel wat geklust
worden. Jammer dat ze daar alleen
vlak voor de verkiezingen aandacht
voor hebben.
dwd@sallander.nl

Brug Emtenbroekerdijk afgesloten voor verkeer

Varkens - Er komt voorlopig geen
grote varkensstal aan de Burgerkamp in Loozen. Buurtbewoners
waren naar de rechter gestapt en
die heeft eind januari de gemeente
Hardenberg op de vingers getikt.
Er is ten onrechte een omgevingsvergunning afgegeven, meent de
rechtbank in Zwolle. De Commissie
Bezwaarschriften van Hardenberg
moet nu haar werk over doen.
Valentijn – Natuurcentrum De
Koppel houdt woensdag 13 februari
van 14.00 tot 16.00 uur een kindermiddag die in het teken van Valentijnsdag. Kinderen van 6 t/m 10
jaar leren iets over het liefdesleven
van dieren en ze gaan aan de slag
met het maken van wenskaarten.
Hiervoor worden blaadjes gebruikt,
takjes, pompoenpitten en linzen.
Banen - Iedereen die op zoek is naar
een baan in de horeca-, recreatie- en
toerismebranche is donderdag 7
februari welkom op het Werkplein
in het LOC aan de Parkweg in Hardenberg. Daar wordt van 14.00 tot
19.00 uur een banenmarkt voor deze
branches gehouden. De banenmarkt
biedt een ruime keus aan reguliere
en vakantiebanen, bijvoorbeeld
in de bediening, schoonmaak en
horeca.
Schrijvers - Van 4 februari t/m
21 maart bezoeken kinderboekenschrijvers basisscholen in Hardenberg. De bibliotheek organiseert
dit project voor de 27e keer. Selma
Noort was 4 februari de eerste
in de rij, zij bezocht ’t Kompas
in Dedemsvaart. Donderdag 21
maart is Corien Oranje de laatste.
Zij gaat op bezoek bij de Doekesschool in Hardenberg-Heemse.
Optochten - Komend weekeinde
worden in de regio volop carnavalsoptochten gehouden. Vrijdag
een verlichte in Tubbergen (19.00
uur), zaterdag in Dedemsvaart
(13.11 uur) en Slagharen (13.31
uur) en zondag de grote optochten
in Oldenzaal (12.30 uur) en Raalte
(13.00 uur).

redactie@sallander.nl

HARDENBERG - De brug in de Emtenbroekerdijk bij Hardenberg over
het kanaal Almelo-De Haandrik (“de brug bij Mollen”) is afgesloten voor
het wegverkeer van woensdag 6 februari tot eind maart. De omleiding voor
auto’s loopt via de brug Hoogenweg. De afsluiting van de brug is nodig
omdat er een nieuwe brug wordt geplaatst. Fietsers en voetgangers kunnen
gebruik blijven maken van de oude brug en worden langs de werkzaamhe-

Varkentje wassen
HARDENBERG - De uitdrukking
‘Even een varkentje wassen’ kan uit
het woordenboek geschrapt worden.
De brandweer van Hardenberg is
vorige week woensdag namelijk
meer dan twee uur bezig geweest
een varken uit een afvoerbuis onder de N34 te halen. Het varken
was met tientallen soortgenoten
ontsnapt uit een vrachtwagen die
op de kruising van de Kellerlaan
en de N34 was gekanteld. Hierbij
kwamen 10 varkens om het leven,
de rest kon snel worden gevangen
en overgeladen. Eén beestje wist
zich echter in de 30 meter lange
afvoerbuis schuil te houden.
Pogingen om hem te vangen mislukten, zodat er uiteindelijk twee
tankwagens met elk 30.000 liter
water aan te pas moesten komen
om het dier uit de buis te krijgen.

den geleid. Het scheepvaartverkeer is gestremd van 6 februari tot en met 8
februari 13.00 uur. Het vervangen van de brug Emtenbroekerdijk is nodig
om het kanaal geschikt te maken voor grotere schepen. Als de nieuwe brug
is geplaatst zal de oude worden gesloopt. De kosten van de vervanging
bedragen ongeveer 1,9 miljoen euro.
© Roel Gritter

Canon van Hardenberg gepresenteerd
HARDENBERG - Je vraagt je woordig als heldin wordt vereerd en IJsselacademie, de instelling die
af of er wel toezicht is gehouden die zelfs een eigen standbeeld heeft het initiatief heeft genomen tot het
op het maken van de geschiede- gekregen – per ongeluk de stad in maken van de regionale canons, is
niscanons van Overijssel. Recent lichterlaaie zette.
het een van de meest toegankelijke
zijn de canons van Vriezenveen en
canons van de 35 die er in Overijssel
Hardenberg gepresenteerd en beide De canon van Hardenberg is vorige in de maak zijn.
hebben als één van de vensters op week donderdag in het gemeente- De vijf historische verenigingen
hun verleden de geschiedenis van huis gepresenteerd. Op enkele ty- die de gemeente Hardenberg telt
het klooster Galilea Major in Sib- pefoutjes na een canon die er wezen hebben artikelen geschreven over
culo opgenomen. Maar opvallend mag. Met 40 vensters voor volwas- onder meer de Slag bij Ane, Frits de
genoeg met verschillende teksten.
senen en 19 in een schoolversie. Zwerver, het Ponypark, de Wavin,
Wat in beide canons ook voorkomt Volgens een medewerker van de Wehkamp, klooster De Eik en de
is de Grote Brand. Maar dat
joodse gemeenschap. Diis niet verwonderlijk want
gitale artikelen zijn het, met
Verwarmen met gratis energie uit uw tuin?
bijna elke vlek in Nederdaarbij foto’s, tekeningen
land heeft in haar bestaan
en waar mogelijk videowel eens een brand meegefragmenten, want voor een
maakt. In Vriezenveen was
papieren versie ontbreekt
HR warmtepompen & zonne-energie
dat in 1905, in Hardenberg
het geld. De canon van
Advies, engineering & service
de laatste keer in 1708, toen
Hardenberg is te vinden op
WWW.ENERSO.NL
Aaltje Kraak - die tegenbit.ly/hardenbergcanon

