Woensdag 28 augustus 2013

Kortweg
Wegonderhoud - In de gemeente
Hardenberg wordt vanaf eind augustus volop gewerkt aan de wegen.
Wegenbouwer Schagen gaat onder
meer onderhoud plegen aan asfaltwegen en slijtlagen aanbrengen.
Het werk moet uiterlijk 1 november
klaar zijn.
Watergraaf – Het nieuw te vormen
waterschap Vechtstromen (fusie per
1 januari 2014 van de waterschappen Velt & Vecht en Regge & Dinkel) wil Stefan Kuks als watergraaf
voor het nieuwe waterschap. Kuks
is sinds 2007 watergraaf van waterschap Regge en Dinkel. Hij is daarnaast lid van het dagelijks bestuur
van de Unie van Waterschappen in
Den Haag en hoogleraar waterbestuur aan de Universiteit Twente.
Brug - In verband met het vervangen van de brug Beerzerveld
sluit de provincie Overijssel de
wegen rond deze brug af voor
het wegverkeer. De Westerweg is
(deels) afgesloten van dinsdag 27
augustus t/m zondag 22 september.
Aansluitend is de Oosterweg voor
doorgaand verkeer afgesloten t/m
vrijdag 11 oktober. De Stenendijk
blijft voor het bestemmingsverkeer
bereikbaar. Tijdens de afsluiting
geldt een omleidingsroute. Het
afsluiten van de wegen is nodig
vanwege het plaatsen van de stalen
bovenbouw van de nieuwe brug en
het aansluiten van de nieuwe brug
op de bestaande wegen. Naar verwachting wordt de brug in oktober
in gebruik genomen.

Ach, het is wel te begrijpen. De
gemeenteraad van Hardenberg geeft
3 september een bedrag van 32.000
euro aan zorginstelling Baalderborg voor een speeltje. Dan krijgt
namelijk de nieuwe lokale omroep
toestemming om aan de slag te gaan
en daar hoort een bedrag bij dat de
gemeente van het Rijk krijgt. Naar
verwachting zal begin november
de eerste radio-uitzending de lucht
ingaan. Baalderborg is één van de
pijlers onder de nieuwe omroep,
vertelde voorzitter Gert de Jong
vorige week dinsdag toen hij de
omroep aan de raad presenteerde.
De andere zijn weekblad De Toren,
waar de omroep de kabelkrant aan
verpatst heeft, en enkele lokale
ondernemers.
De grote zorginstelling had een radioprogramma voor haar patiënten
bij de vorige omroep. Nu die failliet
is gegaan zou het wel aardig zijn
als er een nieuwe kans komt voor
de Baalderborgers. En die komt er.
Met een omroep die vooral uniek

ergee
.............

wil zijn, zei voorzitter De Jong,
en die geen cent uitgeeft die niet
eerst is ontvangen. “Met enkele
accountants in het bestuur mag u
verwachten dat de financiën goed
in de gaten worden gehouden”, vertelde hij, maar sinds de tuchtrechter
onlangs de accountant van woningcorporatie Vestia op de vingers heeft
getikt omdat die slecht werk heeft
geleverd waardoor de gemeenschap
met een miljoenenverlies zit opgezadeld, moet de opmerking van De
Jong met een korreltje zout worden
genomen.
Maar goed, hij zal als accountant
vast en zeker veel van cijfers
afweten. In elk geval meer dan
van geschreven taal. De nieuwe
omroep begint namelijk meteen
met een taalblunder. Het nieuwe
medium noemt zich Omroep Noord
Oost Overijssel, kortweg NOOS.

De officiële schrijfwijze is echter
Noordoost-Overijssel. Natuurlijk
moet de omroep het zelf weten
dat ze de eigen naam niet foutloos
schrijft, maar het staat wel slordig. Net als de vreemde afkorting
NOOS. De eerste drie letters zijn
nog wel een beetje logisch: Noord
Oost Overijssel. Maar waar die S
vandaag komt? De Jong gaf dinsdag
zelf uitleg: “Die is er achter geplakt
want anders had je Omroep NOO,
en dat is een negatieve benaming.”
De ambities van de nieuwe omroep
zijn hoog opgeschroefd. “We willen
uniek zijn”, vertelde de voorzitter.
Waar landelijke omroepen al 90
jaar naar op zoek zijn denken zijn
mensen te kunnen leveren. Als dat
zo is wordt de NOOS binnen de
kortste keren wereldnieuws. Waar
aan gedacht wordt? In de eerste
plaats voorlichting en educatie. En
omdat je Baalderborg al hebt en er
pogingen worden gedaan ook de
Saxenburg Groep binnen te hengelen betreft het in de eerste plaats

voorlichting over zorg. Over zorgwetten, zorginstellingen, zorgverleners. Iedere week een programma
over ‘de uroloog vertelt’, of zoiets.
Dat zou in ieder geval uniek zijn,
want geen zinnig mens denkt dat
hiermee luisteraars of kijkers zijn
te boeien. Wat je echter ook van
de nieuwe omroep denkt (en ik
denk dat het een overbodig medium is waardoor het zonde is dat
er 32.000 euro gemeenschapsgeld
naartoe gaat), de nieuwe voorzitter kan zich goed presenteren. De
raadsleden vielen bijna in katzwijm
vanwege zijn welbespraaktheid en
zijn enthousiasme. De toestemming
en het geld heeft hij dan ook al in
de pocket, dat is na vorige week
dinsdag wel duidelijk geworden.
Misschien een goede les voor anderen die centen van de gemeente
willen hebben: zoek iemand die
goed kan spreken, die geestdriftig
zijn verhaal kan doen en je hebt de
zaak al half gewonnen. De raad is
makkelijk by the nose te nemen.
ergee@sallander.nl

De Boshoek is niet van HHC

Lintjes – Het Heemser echtpaar
Greevink-Kolkman, jarenlang eigenaar van bakkerij Old Hiemse, heeft
zaterdag een koninklijke onderscheiding ontvangen. Voor het eerst
heeft het zijne koninklijke hoogheid Koning Willem-Alexander
behaagt inwoners van Hardenberg
te benoemen tot lid in de orde van
Oranje-Nassau. Sinds 1983 is het
echtpaar actief als vrijwilliger bij
Clara Feyoena Heem. Daarnaast
ondersteunen zijn al jaren een asielzoekersgezin en zetten zij zich in
voor het tiener- en jeugdwerk van
de evangelische gemeente Ommen.
N377 - De provincie Overijssel
begint 16 september met werkzaamheden aan de N377 tussen De
Krim en Coevorden. Tot ongeveer
21 oktober wordt gewerkt aan de
bodemsanering van het voormalig
tankstation aan de Coevorderweg
199, het vervangen van de brug Colenbranderswijk, asfaltonderhoud
aan de hoofdrijbaan en fietspad, het
verwijderen van drie bushaltes, het
beter toegankelijk maken van de
bushalte Horstra’s Wijk en het kappen van vijf bomen in verband met
de verkeersveiligheid en het planten
van 20 nieuwe bomen. Tijdens de
werkzaamheden is de N377 tussen
Slagharen en Coevorden afgesloten
en geldt er een omleidingsroute.
Wijnfeest – Zondag 8 september
van 12.00 tot 19.00 uur vindt een
wijnfeest plaats op De Reestlandhoeve aan de Hoofdweg in Balkbrug. Het wordt een bijzondere
gebeurtenis, omdat deze producent
van Nederlandse wijn op de grens
van Overijssel en Drenthe 10 jaar
bestaat. Er worden die dag ter
plekken gerechten gekookt met
streekproducten, en er is een uitgebreide kunstmarkt en een kleine
boerenmarkt. Bijzonder is ook het
optreden van United by Music, een
bluesband waarbij de bandleden allemaal een beperking hebben.

redactie@sallander.nl
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HARDENBERG – “Na alle gewonnen oefenwedstrijden willen
we graag weten waar de ploeg
staat”, was de afgelopen week
volop te horen onder HHCsupporters. Dat weten ze nu,
namelijk onderaan.
Nou is dat niet zo gek na slechts één
wedstrijd, maar de manier waarop
zaterdag met 0-3 werd verloren
van Capelle na een 0-0 ruststand

Bruggen vaker open
HARDENBERG – De provincie
Overijssel gaat volgend jaar een
proef houden met het vaker bedienen van bruggen en sluizen in het
kanaal Almelo-De Haandrik. Dat
antwoorden B&W van Hardenberg
op vragen van de PvdA-fractie.
Volgens de socialisten zorgt de
nieuwe vaarverbinding Erica-Ter
Apel voor een sterke toename van
het aantal recreatieve gebruikers.
Dat beeld wordt bevestigd door

geeft te denken. De ploeg uit ZuidHolland was slimmer, actiever en
sterker dan de Hardenbergers. Een
‘luizenploeg’ die wacht op fouten
van tegenstanders en daar trapte
HHC met beide benen in. Drie
fouten, drie snelle uitbraken, drie
doelpunten. Plus nog twee grote
kansen die HHC-keeper Danes wist
te verijdelen. De Hardenbergers
stelden daar weinig tegenover, het
aantal kansen was op één hand van

een arbeider uit een houtzagerij te
tellen. Ook de drie verse krachten
die trainer Marcel Groninger in de
tweede helft inbracht konden daar
niets meer aan veranderen.

Drentse bestuurders. Zij hebben
vorige week de 3000ste passerende
boot in de sluis in Noordscheschut
in de bloemetjes gezet. Vorig jaar
schutte sluiswachter Klaas Bakker 1489 jachten. Hij verwacht dit
jaar uit te komen op rond de 3700.
Het merendeel van die boten vaart
via het nieuwe Koning WillemAlexanderkanaal (Erica-Ter Apel)
naar gebieden in Groningen en
Duitsland.
De provincie Overijssel heeft nu
nog de bedieningstijden voorname-

lijk afgestemd op de beroepsvaart.
Dat betekent dat tussen zaterdag
13.00 uur en maandag 06.00 uur
geen bruggen en sluizen worden
bediend. Een proef eind jaren ‘90,
waarin ook de verruiming van de
bedieningstijden is onderzocht, liet
zien dat er nauwelijks gebruik van
die verruiming werd gemaakt waardoor de kosten te hoog waren. Nu
wordt daar door de komst van het
nieuwe kanaal anders over gedacht.
In eerste instantie gaat het om een
proef om de bruggen en sluizen

“Parijs is nog ver”
De gedesillusioneerde supporters
waren echter vrij snel weer na de
wedstrijd opgekrabbeld. “Met 0-3
verloren? Nou en? Parijs is nog
ver”, werd getweet, daarbij verwij-

zend naar de uitspraak van verslagen renners in de Tour de France.
De supportersleus De Boshoek is
van ons, die ook na de wedstrijd
werd geschreven, kwam echter wat
potsierlijk over.
Zaterdag moet HHC op bezoek bij
GVVV in Veenendaal, een week
later komt Excelsior’31 uit Rijssen
op bezoek. Dan weten de Hardenbergers beter waar ze staan.
in het voor- en naseizoen ook te
bedienen op de zaterdagmiddagen.
Daarnaast kan er in het hoogseizoen
juni, juli en augustus ook op de
zondagen worden gevaren. De proef
wordt in 2014 gehouden. De provincie betaalt de kosten hiervan. Als de
proef een succes is en de bruggen en
sluizen blijvend bediend worden in
het weekend, moet gekeken worden
wie dan de extra kosten betaalt. Dat
zouden voor een deel de gemeenten
aan het kanaal Almelo-De Haandrik
kunnen zijn.

