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Kortweg
Het dak op – Installatiebedrijf E
& H uit Kloosterhaar gaat samen
met 7 werkloze vrijwilligers ruim
100 zonnepanelen aanbrengen op
het dak van dorpshuis ‘t Haarschut
in Kloosterhaar. Het duurzaam
maken van het dorpshuis is onderdeel van het project Kloosterhaar
voor Elkaar. Vrijdag 7 maart wordt
hiermee een begin gemaakt. Voor
de vrijwilligers betekent het onder
meer dat ze nieuwe werkervaring
opdoen en kennis kunnen maken
met een ander beroep waardoor ze
hun kansen op een baan vergroten.
Voor het dorpshuis levert het karwei
een lagere energierekening op die
het zonder de hulp niet voor elkaar
had gekregen.

Hardenbergers zijn slechte rotonderijders. Vooral fietsers kunnen
er geen hout van. Neem als voorbeeld de rotonde in de Parkweg,
bij het appartementencomplex De
Bisschopshof. Als je als automobilist op de rotonde rijdt richting
Gramsbergerweg en er komt je een
fietser tegemoet dan kun je beter
beginnen te remmen, want in bijna
alle gevallen rijdt de fietser gewoon
door. Domheid? Brutaliteit? Onbekendheid met de regels? Hoe dan
ook, het is aan de alertheid van de
automobilisten te danken dat ze in
de buurt van de rotonde nog geen
permanent onderdak hoeven te bieden aan een ambulance. De rotonde
in de Bruchterweg/Europaweg is
net zo’n drama. Fietsers lijken van
God los en rijden maar wat in het

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

wilde weg. Of ze denken juist dat ze
niet van God los zijn en dat er permanent een leger beschermengelen
klaar staat om ze te redden.
Overigens zijn het niet alleen fietsers. Een ander voorbeeld, bij de
rotonde op de kruising Parkweg/
Bramerstraat. Vorige week was nog
te zien hoe iemand voor zijn leven
moest fietsen om niet vermorzeld te
worden onder de wielen van zo’n
blauwe buurtbus. Op het moment
dat de fietser de rotonde opreed
werd hij ingehaald door de buurtbus
die weliswaar een rondje wilde maken en dus aan de binnenkant van

de rotonde reed, maar omdat het er
nogal smal is moest de fietser zijn
arm gebruiken om zich van de bus
af te duwen. Domheid? Brutaliteit?
Onbekendheid met de regels kan
het in dit geval niet zijn want elke
chauffeur van een buurtbus moet
de verkeersregels kennen en weten
dat je anderen niet in gevaar moet
brengen.
Rotondes zijn dus levensgevaarlijk.
En nou denken ze erover in Gramsbergen een rotonde aan te leggen.
Die ‘ze’ zijn dan inwoners van het
Vechtdorp die zich zorgen maken
over de ongelukken op de kruising
Anerdijk/Voorstraat. Daar is anderhalve week geleden een ongeval
gebeurd waarbij een automobiliste
gewond is geraakt. Alweer, zeggen

de Gramsbergenaren, hoewel uit
overzichten blijkt dat het met het
aantal ongevallen ter plekke wel
meevalt. Maar ook met rotondes
blijft de kans op ongelukken groot
aanwezig, zie de regels hierboven
over Hardenberg. En bovendien:
de veroorzaker van het ongeval had
volgens getuigen nogal roekeloos
en met hoge snelheid gereden. Bovendien was hem bloed afgenomen
vanwege verdenking van rijden onder invloed. Daar helpt geen vluchtheuvel, verkeerslicht of rotonde
tegen. De veroorzaker, een knaap
van amper 20, zouden ze voor straf
twee dagen op een fiets rotondes
in Hardenberg moeten laten rijden.
Grote kans dat hij voortaan met het
openbaar vervoer gaat reizen.

Selectie – Topklasser HHC uit
Hardenberg heeft de selectie voor
komend seizoen zo’n beetje rond.
Als vierde nieuweling komt middenvelder Dennis Rosink uit Dedemsvaart over van Staphorst.
Daarvoor speelde hij voor Heracles
Almelo en Excelsior ’31 uit Rijssen. Tegenover de komst van vier
nieuwelingen staat het vertrek van
vijf selectiespelers, waaronder Lars
Offringa en Martijn Berger.
Diefstal - Het verhaal dat dieven
van koper en zitmaaiers buitenlanders zijn die snel het gestolene
over de grens brengen klopt. Maar
anders dan altijd is gedacht. Vorige week zijn twee inwoners van
Schoonebeek op heterdaad betrapt
die meer dan 60 keer koper van
daken in de Duitse plaatsen Laar
en Emlichheim hebben gestolen en
het spul naar Nederland hebben gebracht. Een dag later zijn inwoners
van Coevorden opgepakt die in de
buurt van Emlichheim een zitmaaier
hadden gestolen en het apparaat in
hun woonplaats bij een heler wilden
onderbrengen.
Bezwaar – De gemeente Hardenberg roep haar inwoners op geen
commerciële bureaus of makelaars
in de hand te nemen om een bezwaarschrift in te dienen tegen de
WOZ-waarde van hun huis. Deze
bureaus doen dat op basis van no
cure no pay: als het niks oplevert
hoeft voor de dienst niet te worden
betaald. Voor de woningbezitter betekent dit in de praktijk dat
als de taxatie van de woning met
bijvoorbeeld 10.000 euro wordt
bijgesteld de OZB met nog geen 10
euro wordt verminderd, maar dat de
gemeente wettelijk verplicht is een
bedrag van maximaal 700 euro te
betalen aan zo’n bureau als onkostenvergoeding. Uiteindelijk betalen
dit alle belastingbetalers. In 2013 is
er bij de gemeente Hardenberg 58
keer een bezwaarschrift ingediend
door een commercieel bureau of
makelaar die werkt op basis van no
cure no pay. In 23 van deze gevallen
heeft de gemeente een vergoeding
moeten betalen.
Skaten – Jongeren uit de gemeenten Hardenberg en Twenterand kunnen de twee komende weekeinden
indoorskaten in het oude Vechtdal
College in Dedemsvaart. Het jongerenwerk van De Stuw en van ZorgSaam Twenterand hebben een indoor
Skatepark aangelegd met rails,
ledges, quarters en voor de laatste
twee dagen een mini-ramp. De baan
is geopend op 6, 7 en 8 maart en een
week later op 13, 14 en 15 maart. De
laatste dag wordt er op het parcours
een Best Trickwedstrijd gehouden.
De openingstijden zijn te vinden op
de Facebookpagina van Skatepark
Hardenberg.

redactie@sallander.nl
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Het carnaval zorgt elk jaar voor een golf aan creativiteit bij wagenbouwers en loopgroepen in Turfgat - Slagharen. De optocht van zaterdag 1 maart
trok dan ook veel publiek uit de wijde omgeving. Meer foto’s van de optocht en een trotse prins Ramon de Eerste zijn te zien op bit.ly/sallander.

“Mensen moeten het gevoel
hebben dat ze welkom zijn”
HARDENBERG - Je hoeft niet
ziek te zijn om beter te worden,
vertelde horecamanager Frans
Heerink vorige week maandag in
de Anerhof in Ane tegen een grote
groep recreatieondernemers uit
het Vechtdal en Reestdal. Die
uitspraak paste perfect bij de
introductie van zijn lezing over
gastvrijheid.
Hij had als arts verkleed een bezoeker onderzocht, maar eigenlijk
meer bevraagd dan betast. “Als
ondernemer in de wereld van toerisme en recreatie moet je luisteren
naar je gasten. Horen met je oren
is niet voldoende, want je moet
luisteren met je hart”, meende
Heerink. “Dat luisteren naar gasten
gaat voor een deel al goed want het
Vechtdal telt maar liefst 7 campings
die tot de landelijke top horen, die
uitblinken in gastvrijheid, zoals in
het juryrapport staat. Gastvrijheid
is zorgen voor een goed product in

een aantrekkelijke omgeving maar
vooral goed gedrag vertonen. Hostmanship is het begrip dat daarbij
hoort”, vertelde Heerink. “Mensen
moeten het gevoel hebben dat ze
welkom zijn, dat er aandacht aan
hen wordt besteed.”
Gewoon is eigenlijk bijzonder
De bijdrage van Frans Heerink was
onderdeel van een bijeenkomst voor
ondernemers in de horeca en recreatie in de gemeente Hardenberg,
georganiseerd door Vechtdal Marketing en ‘De kracht van gewoon
doen’. Dat laatste is de slogan
van ondernemers die samen met
de gemeente werken aan citymarketing. Waar Vechtdal Marketing
zich vooral inspant om toeristen
naar het Vechtdal te halen probeert
citymarketing een positief beeld van
de gemeente Hardenberg te creëren
waardoor mensen hier wellicht willen wonen en werken. Om dat positieve beeld goed in zicht te krijgen
is een bureau ‘van buiten’ gevraagd

om eens te bekijken wat Hardenberg
bijzonder maakt. Opvallend was dat
wat veel Hardenbergers ‘gewoon’
vinden eigenlijk best ‘bijzonder’ is,
bleek uit onderzoek van het bureau.
Dat je voor elkaar klaar staat, dat je
elkaar als mens tegemoet treedt en
niet als nummer en dat men hier van
aanpakken weet zonder daar veel
woorden aan vuil te maken, dat is
niet overal in Nederland het geval.
Grote rol voor i-punt
Vechtdal Marketing en citymarketing doen het goed, had wethouder
René de Vent aan het begin van de
avond gezegd. Ruim 8 procent van
de beroepsbevolking werkt in de
sector toerisme en recreatie, een
aantal dat is gestegen van 3600
banen in 2008 naar 3900 nu. “We
hebben een A-merk dat we moeten
koesteren. Om die goede positie
te behouden zul je een combinatie
van arrangementen moeten aanbieden. Het Vechtdal zet daarbij
in op regionale voedselproducten,

zorg in combinatie met recreatie en
vernieuwende verblijfsrecreatie. Tel
daarbij op de kansen die de Vecht en
de Reest bieden en je hebt een mooi
product om aan te man te brengen”,
vond De Vent. Dat laatste gebeurt
onder meer door het nieuwe toeristische infopunt op de Gedempte
Haven in Hardenberg, als opvolger
van de VVV. Dat moet straks de
plek worden waar ondernemers met
ideeën komen, waar wordt gewerkt
aan het bedenken van arrangementen voor toeristen die dan niet alleen
op de camping of in de stad blijven
hangen maar die uitstapjes maken
naar Zwolle, naar de Lemelerberg,
naar Plopsaland in Coevorden of
meedoen aan een outdoor activiteit
in de bossen of op het water. Veel
geld kan er door het I-punt niet
besteed worden, zodat het aankomt
op creatief denken, het inzetten van
je netwerk en vooral hard werken.
Maar dat laatste is Hardenbergers
niet vreemd, is nu ook uit onderzoek
gebleken.

