Woensdag 24 juli 2013

Kortweg
Sportboulevard - Oranjewoud
Sport heeft dinsdag 15 juli de
Sportboulevard Hardenberg opgeleverd. Op het terrein aan de
jan weitkamplaan, tegenover het
Röpcke-Zweers ziekenhuis, is een
nieuwe atletiekbaan aangelegd. Ook
liggen er enkele beach courts voor
zandvolleybal. Verder zit er een
waterberging in het project en zijn
de infrastructuur, parkeerplaatsen
en groene invulling compleet nieuw
aangelegd. De officiële opening is
later dit jaar.
Orgel – Het donderdagavonconcert
in de (voorheen hervormde) Stephanuskerk in Hardenberg wordt 25
juli verzorgd door Frank Kaman.
Hij is organist van de gereformeerd
vrijgemaakte kerk Het Morgenlicht
in Hardenberg. Op het programma
staat onder meer werk van Bach
en Schumann. Kaman sluit af met
een koraalfinale van eigen makelij.
De toegang is gratis, bij de uitgang
wordt een vrije gift gevraagd. Aanvang 20.00 uur.

In ondergrondse kluizen op vliegbasis Volkel in Brabant liggen nog
steeds kernwapens, of onderdelen
daarvan. Dat heeft oud-premier
Ruud Lubbers onlangs verteld in
een documentaire van National
Geographic.
Die mededeling moet voor sommige raadsleden van de gemeente
Hardenberg een geschenk uit de
hemel zijn. Kunnen ze eindelijk
weer vragen stellen aan B&W, want
dat hadden ze al drie dagen niet
gedaan. Die vragen zouden er als
volgt kunnen uitzien:
1. Is het college bekend met de uit-
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.............

spraken van oud-minister Lubbers?
2. Weet het college of er ook kernwapens of onderdelen daarvan in
de gemeente Hardenberg liggen
opgeslagen?
3. Als het college daar vanwege de
staatsveiligheid geen uitspraken
over mag doen, kent u dan een
oud-burgemeester van Hardenberg
die niet te beroerd is om zijn mond
zogenaamd voorbij te praten?
4. Mochten er geen kernraketten of

onderdelen daarvan in Hardenberg
liggen opgeslagen, wat doet het
college dan om de inwoners van
deze gemeente te beschermen
tegen aanvallen van Russen, NoordKoreanen, Al Qaida of Friezen?
5. Hebt u nog enkele onderwerpen
op uw agenda staan waarover we
binnenkort vragen kunnen stellen?
6. Als dat niet het geval is, denkt u
dan dat het gereformeerde kerkblad
van Jipsingboermussel nog stof zou
kunnen opleveren voor het stellen
van vragen?

lezen, via www.bit.ly/raadsvragen.
Dat gaat terug tot mei 2008, toen
Liberaal Hardenberg de eerste op
internet gedocumenteerde vraag
stelde over de mestfabriek in De
Krim. Nu u allemaal vanwege het
prachtige weer en het gebrek aan
centen uw vakantie in Nederland
doorbrengt en u op zoek bent naar
verstrooiing, kunt u op een aardige
manier een middagje zoet zijn met
het lezen van de vragen en de antwoorden. Af en toe amusement van
hoog niveau.

Vragen als deze kunt u zelf ook

ergee@sallander.nl

Recreatiesluis bij de Koppel in gebruik

Petitie – Het loopt nog geen storm
met het tekenen van een petitie
om de veldspitsmuis in Sibculo
te redden. Dorpsbewoner TjerjaDave Knaken vraagt op internet
aan inwoners van Sibculo, natuurorganisaties en andere belanghebbenden of ze willen tekenen voor
handhaving van het leefgebied van
deze beschermde muizensoort.
De vrijwilligers van de stichting
Klooster Sibculo en Knaken leven
al geruime tijd in onmin met elkaar
over het beheer van het voormalig
kloosterterrein. Tot zondag hadden
20 personen getekend: 10 anoniem
en de overige 10 allemaal van buiten Sibculo.
HHC – Eén keer verlies en één keer
een gelijkspel. Als je niet wist wie
de tegenstanders waren in de eerste
oefenwedstrijden van HHC dan zou
je denken dat de voorbereidingen op
het nieuwe voetbalseizoen niet zo
goed zijn begonnen. Maar een 0-5
nederlaag, na enkele dagen training,
tegen eredivisionist Feyenoord
en een 1-1 gelijkspel vorige week
dinsdag tegen de beloften van FC
Groningen zijn geen gekke uitslagen. Vooral de wedstrijd tegen de
Groningers, met in hun midden erkende krachten als Zeefuik, Hiariej,
Cijntje en Mennega, leverde een
goede uitslag op. En een terechte
ook, want de ploegen waren aardig
aan elkaar gewaagd. HHC liet zien
dat er anders gevoetbald kan worden dan voorgaande seizoenen, met
meer beweging in het team en meer
mogelijkheden voor de nieuwe trainer. De volgende oefenwedstrijd is
zaterdag 27 juli op sportpark De Boshoek, waar HHC zondagtopklasser
HSC’21 uit Haaksbergen ontvangt.
Camperplaatsen – De watervoorziening bij de camperplaatsen in
Park Kruserbrink aan de Parkweg
in Hardenberg werkt naar behoren
en er is geen enkele aanwijzing dat
de geldautomaat om voor water
en elektriciteit te betalen is leeggehaald. Dat antwoorden B&W op
vragen van Liberaal Hardenberg.
Die partij beweerde dat er geen
water getankt kon worden en dat dat
geldautomaat was opengebroken.
B&W hebben de zaak laten onderzoeken door gemeentepersoneel en
die hebben bij diverse controles geconstateerd dat er niets aan de hand
is met de watervoorziening en dat er
geen braaksporen zijn aangetroffen
aan de geldautomaat.

redactie@sallander.nl
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HARDENBERG - De recreatiesluis in de Vecht bij Hardenberg is dinsdag
23 juli in gebruik genomen. Het gaat in eerste instantie om een proefperiode
tot en met 1 september. De sluis maakt de Vecht beter bevaarbaar, waardoor
recreanten en toeristen nog meer kunnen genieten van het Vechtgebied. De
sluis is passeerbaar voor kleine vaartuigen met beperkte lengte en diepgang.
Het gebruik van de sluis gebeurt tijdens de proefperiode onder toezicht

van een sluiswachter, die erop toeziet dat het passeren zonder problemen
gebeurt. De sluis kan dagelijks bediend worden van 10.00 uur tot 17.00 uur.
De opening van dinsdag was eigenlijk een tweede opening. In juni is de
ingebruikname al feestelijk gevierd, maar door technische mankementen
kon de sluis nog geen dienst doen.

Oranje Fonds helpt Heujmansbelt Woningbouw in Bruchterveld
BRUCHTERVELD - Dorpshuis
de Heujmansbelt in Bruchterveld
krijgt een bijdrage van 25.000
euro van het Oranje Fonds voor
de geplande verbouwing. Eerder
waren er al toezeggingen voor
financiële steun van de provincie
Overijssel en de gemeente Hardenberg.
Verleden jaar is een onderzoek
naar de komst van multifunctioneel
centrum in Bruchterveld afgesloten
met een negatieve conclusie. Zo’n
zes jaar is al gesproken over de vervanging van het dorpshuis door een
mfc, maar in juli 2012 kon door die
plannen een streep worden gezet.
Dat betekent dat er flink geïnvesteerd moet worden in het achterstallig onderhoud van het dorpshuis en
een eventuele modernisering.
Het grootste onderdeel van de
verbouwing betreft de grote zaal,
waarvan de gehele constructie
vernieuwd zal worden en veel van
de huidige obstakels zullen verdwijnen. Daarnaast wordt de toiletgroep

aangepast en uitgebreid met een
invalidentoilet en worden er nieuwe
kleedkamers voor de sportbeoefening gerealiseerd.

BRUCHTERVELD – Kavels voor
woningen waren van een projectontwikkelaar en dan had de
gemeente er verder weinig mee te

Aanleg kanobaan in de Vecht
HARDENBERG - De werkzaamheden in het gebied rond de Molengoot in Hardenberg worden de
komende maanden afgerond. De
herinrichting van het gebied in het
Vechtpark Hardenberg is grotendeels gereed. Onlangs is een begin
gemaakt met de aanleg van een
wildwaterkanobaan, die naar verwachting medio oktober in gebruik
genomen kan worden.
De baan ligt tussen de Molengoot
en de Vecht, is ongeveer 150 meter
lang en krijgt een verval van 1,5 meter. Als er voldoende water door de
Vecht gaat, stroomt er per seconde
10 kubieke meter water door de
baan. De baan bevat diverse voor
kanoërs interessante obstakels.

In het Vechtpark tussen de Jan van
Arkelstraat en de Twenteweg is het
afgelopen jaar ruimte gecreëerd
voor water, beleving en natuur. De
Molengoot en de dijk langs de Molengoot zijn hiervoor in westelijke
richting verlegd richting de Twenteweg. De oevers van de Vecht zijn
verlaagd, het winterbed is vergroot
en er is een nevengeul van de Vecht
gegraven. Hierdoor is in het gebied
150.000 kubieke meter extra ruimte
voor water ontstaan.
Vissen kunnen dankzij een vispassage in de nevengeul onbelemmerd
door de Vecht zwemmen. Voor
wandelaars en fietsers is langs de
dijk bij de Molengoot een nieuw
fiets- en wandelpad.

maken. Of de kavels waren wèl van
de gemeente maar dan hoefde die er
niet mee te venten want er was toch
interesse genoeg. Tegenwoordig is
dat wel even anders: Hardenberg
stuurt nu met enige regelmaat een
gemeentelijk verkoopteam op pad
om kavels aan de man te brengen.
In Bruchterveld werp dat beleid zijn
vruchten af.
Er zijn al gespreksrondes geweest
in Lutten, Sibculo, De Krim, Radewijk en Bruchterveld om te peilen
of er interesse is voor bouwkavels
en – nieuw! – wat de wensen van de
potentiële kopers zijn. De gemeente
moet namelijk wat flexibeler zijn
dan vroeger om de kavels kwijt te
raken. Het plan De Kuilen-3, aan de
noordkant van Bruchterveld, wordt
nu ter inzage gelegd want uit de
vervolggesprekken met de inwoners is gebleken dat er voldoende
belangstelling bestaat om van start
te kunnen gaan. In het plangebied
is ruimte voor 10 tot 20 woningen,
afhankelijk van het type dat de kopers willen bouwen.

