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Kortweg
Verkeer - Bijna 900 leerlingen van
23 basisscholen in de gemeente
Hardenberg doen de komende weken mee aan projecten in het kader
van verkeersveiligheid. Het project
Streetwise leert kinderen op speelse
wijze over veiligheidsregels in het
verkeer. Het veiligheidsprogramma
Dode Hoek leert kinderen in de
hoogste groepen om veilig om te
gaan met grote voertuigen in het
verkeer. De verkeerslessen worden
betaald door gemeente en provincie.
TastToe - Het schoolrestaurant
TastToe van het Vechtdal College
in Hardenberg heeft de deuren weer
geopend voor bezoekers van buiten
de school. Iedere donderdag tussen 17.30 en 20.00 uur koken en
serveren leerlingen een viergangen
diner. De menukaart is te vinden op
het internetadres www.bit.ly/tasttoe.
Reserveren kan via tasttoe@vechtdalcollege.nl of via 0523-281428.
Omdat het voor de leerlingen een
leersituatie is wordt voor het diner
een bescheiden prijs gevraagd.

Is het omdat u lui bent? Bang voor
het onbekende? Te grijs om te veranderen? Te arm om te vertrekken?
Of moet het positiever bekeken
worden, zo van: u bent blij met de
prachtige omgeving, u houdt van de
mensen in de regio, u bent tevreden
met de woon- en leefkwaliteit van
uw streek. Hoe dan ook: u verhuist
weinig. Nog sterker: u bent hier niet
weg te slaan. Van de 10 Nederlandse
gemeenten met het minste aantal
verhuizingen staat Hardenberg
op plek 10 en Twenterand op 7.
Ook Hellendoorn, Rijssen-Holten,
Tubbergen en Dinkelland staan
hoog genoteerd, zegt het CBS dat
het aantal verhuizingen van alle
408 Nederlandse gemeenten heeft
onderzocht.
Nog zo’n mooi onderzoek, van
enkele weken geleden. Bijna 60
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procent van de bewoners van het
Vechtdal noemt zich Vechtdaller. Dat is aanzienlijk meer dan
twee jaar geleden toen de teller
nog op 45 procent stond. Volgens
gedeputeerde Bert Boerman, die
de uitkomst van het onderzoek 12
september bekend maakte, was de
naam tien jaar geleden nauwelijks
bekend bij bezoekers of bewoners
van het Vechtdal. Dat bezoekers dat
niet wisten is mogelijk, maar dat
inwoners de naam niet kenden is
klinkklare onzin. Meer dan twintig
jaar geleden, om precies te zijn op
1 augustus 1993, was de start van
een nieuwe scholengemeenschap in
Hardenberg na de fusie van de csg
Jan van Arkel, de csg Borchgraven

en de christelijke mavo Vechtstede.
Die nieuwe scholengemeenschap
was het Vechtdal College, een naam
die bij sommigen de wenkbrauwen deed fronzen omdat de naam
Vechtdal op dat moment veel werd
gebruikt.
En nou? Bent u gelukkiger nu u
weet dat weinig Hardenbergers
verhuizen en dat veel mensen zich
door de regionale reclamemakers
hebben laten wijsmaken dat ze
Vechtdaller zijn in plaats van Sallander? Ondernemer Annemarie
van Gaal schreef een week of twee
geleden in het Financieel Dagblad
over onderzoeken. De Universiteit
van Maastricht had onderzoek gedaan naar de reden van het succes
van André Rieu. Kosten van het
onderzoek: een half miljoen euro.
En waarom? Wat moet je met de

uitkomst van dit onderzoek? Je
kunt dezelfde vraag stellen voor het
onderzoek naar het Vechtdalgevoel.
Stel nou dat het aantal mensen dat
zich Vechtdaller noemt niet was gestegen maar gelijk was gebleven of
gedaald. Wat dan? Tja, daar moeten
de beleidsmakers nog even over
vergaderen, want daar hadden ze
niet aan gedacht. Maar eigenlijk is
het niet zo moeilijk: als je niet van
tevoren hebt bepaald wat je doet
met de resultaten kun je net zo goed
geen duur onderzoek laten uitvoeren. Tenzij het alleen bedoeld is om
je vrindjes aan het werk te houden
of om de muziekvereniging van
voldoende oud papier te voorzien
zodat die geld kan verdienen voor
het instrumentenfonds.
ergee@sallander.nl

Verbouwde munitiebunkers met knal geopend

Waterschap - Ruim honderd kandidaten verdeeld over acht partijen
hebben zich kandidaat gesteld voor
de verkiezingen van het nieuwe waterschap Vechtstromen. De verkiezingen voor het nieuwe algemeen
bestuur vinden plaats van 13 t/m
26 november. Dat bestuur bestaat
straks uit 27 zetels waarvan 20
zetels worden verdeeld via de waterschapsverkiezingen. De andere
zeven zetels worden verdeeld onder
fracties vanuit landbouw, natuurorganisaties en bedrijven. Begin
november ontvangen bijna 640.000
stemgerechtigden hun stempakket
en de verkiezingskrant.
Den Bosch – HHC uit Hardenberg
speelt dinsdag 8 oktober een oefenwedstrijd tegen FC Den Bosch. De
club uit de Jupiler League komt met
de eerste selectie naar sportpark De
Boshoek. Aanvang 19.30 uur.
N340 - De provincie Overijssel
heeft besloten de N340 tussen
Zwolle en Ommen en de N48
tussen Varsen en Arriërveld op te
waarderen tot een 100 km-weg.
Voor dit project moet de provincie
grond aankopen maar het is nu al
duidelijk dat een deel van de grond
niet in overleg kan worden aangeschaft. Om tempo in het project
te houden wil de provincie alvast
beginnen met de administratieve
handelingen om straks de grond te
kunnen onteigenen.
Energie – Wijkvereniging Baalder
(Hardenberg) wil wijkbewoners de
kans bieden om zo voordelig en zo
goed mogelijk energie te besparen
of op te wekken met zonnepanelen. Daartoe wordt samengewerkt
met de gemeente, bedrijven en een
energie-expert. Dit najaar wil de
wijkvereniging een aantrekkelijk
aanbod van energiemaatregelen
presenteren. Het gaat hierbij om
zonnepanelen, zonneboiler, HRketel en isolatiemaatregelen.
Parkeren - Het Röpcke-Zweers
ziekenhuis in Hardenberg heeft
de parkeerinstallatie vernieuwd en
verplaatst. Door het verplaatsen van
de slagbomen is de toegangsweg
naar het ziekenhuis vrijgemaakt,
waardoor het verkeer vlotter kan
doorstromen. Verder zijn er vier
oplaadpunten geplaatst voor bezitters van een elektrische auto’s. De
parkeerinstallatie gaat per 1 oktober
in werking. Het tijdelijk gratis parkeren is dan afgelopen.

redactie@sallander.nl

Gedeputeerde Theo Rietkerk (l) krijgt een rondleiding van Veste-directeur Jan Sinke.
STEGEREN - Het einde van de
Koude Oorlog ligt alweer een poosje achter ons, zodat het ministerie
van Defensie overal in ons land de
afgelopen jaren munitiecomplexen
van de hand heeft gedaan. Eén van
die terreinen is het Stegerveld,
tussen Hardenberg en Ommen.
Woningcorporatie De Veste heeft
daar een zorglandgoed van gemaakt
in opdracht van zorginstelling Baalderborg. Nu het complex klaar is om
de eerste bewoners te ontvangen

werd het tijd voor een officiële
opening (vrijdag 27 september) en
een Open Dag (zaterdag 28 september). De officiële openingshandeling werd vrijdag verricht door
gedeputeerde Theo Rietkerk, die
met een knal het startsein voor de
bezichtiging gaf.

Winkelleegstand
voorkomen

De Stichting Centrum Management,
de Handelsvereniging Stad Hardenberg en de gemeente Hardenberg
hebben het initiatief genomen voor
een Aanjaagteam Detailhandel
Centrum. Dat team moet al in actie
komen voordat een winkel leeg
komt te staan. Verder zal het team
proberen nieuwe winkels in het
centrum van Hardenberg te krijgen.

HARDENBERG - Van de 259
winkels in Hardenberg-centrum
staan 12 leeg en wordt aan nog
eens 11 stuks gewerkt om ze weer
als winkel geschikt te maken of ze
te vervangen. Dat is iets onder het
landelijk gemiddelde. Ook als gekeken wordt naar het aantal m2 winkeloppervlak dat niet gebruikt wordt,
scoort Hardenberg een fractie beter
dan het landelijk gemiddelde, maar
winkeliersvereniging en gemeente
vinden dat nog teveel.

Ideale omgeving
Op het Zorglandgoed Stegerveld
zijn vier voormalige munitiebunkers omgebouwd tot woningen die

Mochten er toch panden leeg komen
te staan dan wil het team proberen
tijdelijke huur mogelijk te maken
voor bijvoorbeeld starters, of er tijdelijk een showroom van te maken
voor online winkels of kunstenaars.

elk plaats bieden aan zes cliënten.
De 24 bewoners zijn cliënten met
een verstandelijke beperking plus
gedrags- of psychische problemen.
Door die combinatie hebben ze
permanent structuur, veiligheid
en bescherming nodig. Nergens in
de regio was een plek voor deze
mensen te vinden, maar daar is
nu verandering in gekomen. Het
zorglandgoed biedt hen veel ruimte,
bewegingsvrijheid en de mogelijkheid om te werken in een veilige,
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prikkelarme omgeving. Elke bewoner heeft zijn eigen appartement
met een zit-, slaap- en badkamer,
elke verbouwde bunker heeft een
gezamenlijke huiskamer en er is
een centrale keuken en een wasserij.
Het verbouwde deel is trouwens
maar een klein gedeelte van het 13
hectare grote munitiecomplex. Op
de rest van het terrein wordt het militaire erfgoed uit de Koude Oorlog
gehandhaafd.

Werk aan kruising Boshoek
HARDENBERG - Op de kruising
bij Sportpark de Boshoek gebeuren
regelmatig ongelukken, meestal in
de vorm van kop-staartbotsingen.
In veel gevallen heeft dat te maken
met afremmend verkeer dat af wil
slaan. Om de verkeersveiligheid te
vergroten past de provincie Overijssel medio oktober de kruising
aan. Linksaf slaan is dan niet meer
mogelijk. Deze tijdelijke maatregel
blijft van kracht tot de opwaardering van de hele N34 is afgerond.
De werkzaamheden beginnen aan

de Afterkampsweg, die breder
wordt gemaakt. Deze weg is daarom
van 14 t/m 18 oktober afgesloten.
Het verkeer wordt omgeleid.
Middengeleiders
De kruising N34/Boshoek is van 21
t/m 23 oktober aan de beurt. Daar
worden middengeleiders geplaatst,
waardoor het niet meer mogelijk is
om linksaf te slaan. Sportpark de
Boshoek is dan alleen nog te bereiken via het industrieterrein langs de
Afterkampsweg.

