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Kortweg
Opknapbeurt – Het raadsel van de
grote zandbulten bij het Engelandse
Bos in de buurtschap Anevelde
is opgelost. Staatbosbeheer, de
particuliere grondeigenaren in het
gebied en Larcom Groentechniek
gaan het bos een flinke opknapbeurt
geven en daarvoor wordt het zand
gebruikt. De onderhoudswerkzaamheden bestaan onder meer
uit het verwijderen van dode en
overhangende bomen langs wandelpaden, herstel en opruimen van
wandelpaden en het verwijderen
van niet‐streekeigen beplanting.
Deze werkzaamheden worden
uitgevoerd door Larcom Groentechniek. De werkzaamheden worden
de komende maanden uitgevoerd
en in het najaar afgerond.
Maatwerk – Het verhaal van Liberaal Hardenberg dat vanwege een
ander systeem van afval inzamelen
veel gezinnen in de problemen
komen omdat ze nogal wat luiers
kwijt moeten en dat de gemeente
hier niets aan doet, is volgens B&W
niet juist. De partij heeft hierover
vragen gesteld en gezegd dat maar
voor één gezin een uitzondering
is gemaakt. Volgens het college is
niet voor 1 maar voor 125 gevallen
maatwerk geleverd, waarvan in 15
gevallen sprake was van een medische indicatie.

Opvallend, vind ik, dat er in Hardenberg geen groentewinkel meer
is. Veel kleinere plaatsen hebben er
nog wel eentje maar in Hardenberg
is niks meer te vinden. Wel in de
supermarkten, maar dat is toch anders, niet volwaardig. Hoe zou het
trouwens zijn met de winkels die
we nog wèl hebben? Vorige week
is opeens de speelgoedwinkel aan
de Voorstraat leeggehaald en de al
leegstaande winkel aan de Brink,
waar sinds 1928 slagers, groenteboeren en vishandelaren onderdak
hebben gevonden, is de afgelopen
week tegen de vlakte gewerkt.
Waarschijnlijk komt er niks nieuws
want de buren hebben een deel van
het terrein gekocht.
Er verdwijnen nogal wat winkels,
maar volgens veel Hardenbergers
is er wel behoefte aan nog een
supermarkt: een Lidl. Die had daar
zelf ook wel oren naar. De super
wilde eerst in de oude Albert Heijn
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trekken, maar dan hadden alle
klanten op fiets, autoped of hooguit driewieler moeten komen want
parkeerruimte is daar niet te vinden.
Vervolgens was het oog gevallen op
enkele panden aan de Hessenweg in
Heemse, maar dan zouden de supermarkten in het centrum de deuren
wel kunnen sluiten en zouden ook
andere winkels klanten verliezen.
Het gevolg zou een redelijk dood
centrum zijn, was de redenatie van
de bestuurders. Misschien in Marslanden? Maar daar is al een Aldi.
Waarschijnlijk duurt het dus nog
wel even voordat de van oorsprong
Duitse discounter naar Hardenberg
komt. Overigens is het inmiddels
de vraag of dat erg is. Vorige week
vertelde Rewe-baas Alain Caparros
(nummer twee in Duitsland met
onder meer winkels in Emlichheim

en Nordhorn) dat hij vreest voor een
alles verwoestende prijzenoorlog in
de Duitse supermarkten. Voor hem
is het duidelijk dat de discounters
zich steeds meer in de richting van
een gewone supermarkt bewegen.
“Wij lijken steeds meer op een
discounter en de Aldi’s en Lidl’s op
ons.” Ergens in het midden komen
de beide supermarkttypes elkaar tegen, denkt hij. Als dat klopt lijkt de
Lidl straks op bijvoorbeeld Jumbo,
en daar hebben we al twee van in
Hardenberg. Of binnenkort zelfs
drie, als de C1000 in Baalderveld
wordt omgebouwd.
Maar Lidl heeft een goede groenteafdeling. Dat dan weer wel. De
reclamemensen van de supermarkt
laten in grote advertenties weten
dat ze al vier jaar achtereen de prijs
hebben gewonnen van De Beste in
Groente & Fruit. Die prijs is uitgedeeld door Gfk, een bureau dat
aan marktonderzoek doet. Dat is

trouwens mode, prijzen uitreiken.
Ook door instellingen die eigenlijk
helemaal geen prijs zouden moeten
uitreiken, zoals politieke partijen in
verkiezingstijd. De ChristenUnie
heeft een Noaber-Award uitgedeeld
aan een groep die zich het best inzet
voor een betrokken samenleving
en D66 aan een stichting die zich
het best inzet voor een duurzame
samenleving. Dat lijkt mij nou niet
behorend tot de core business van
een politieke partij. Maar in verkiezingstijd doen ze wel meer dingen
die ze normaal niet doen. Zoals
bijna elke dag bedrijven, clubs of
instellingen bezoeken. Werkbezoeken, noemen ze dat, maar ze
zijn vooral bedoeld om stemmen
te trekken. Als ze ècht menen dat
ze de burgers willen opzoeken om
te horen wat er leeft moeten ze
vier jaar lang op werkbezoek gaan.
Elke partij, elke maand. Dan ben
je misschien ook in verkiezingstijd
geloofwaardig.

Hardenberg heeft stemmen nodig

Verbouw dorpshuis – Het bestuur
van het dorpshuis in Kloosterhaar
krijgt 12.000 euro subsidie van de
gemeente Hardenberg om het pand
een opknapbeurt te geven. Het
meeste werk gebeurt door de dorpsbewoners zelf, maar er moet toch
nog een bedrag van 45.000 geïnvesteerd worden. Door de bijdrage
van de gemeente, de schenking van
enkele fondsen en door een kleine
lening aan te gaan kan het project
gerealiseerd worden.
Gitaar – De gemeente Hardenberg
heeft Villa Dina verkocht, het voormalige gemeentehuis van Avereest.
The Fellowship of Acoustics uit
Bergentheim koopt het pand, vestigt hier een gitarenspeciaalzaak.
Verder willen de eigenaren er een
foto-, film- en tv-studio vestigen,
er wordt een kleine theaterzaal gemaakt en een deel wordt gebruikt
als kantoorruimte. Het pand krijgt
ook een woonfunctie.
Jongeren - De verenigingen voor
Plaatselijk Belang in Bruchterveld
en Ebbenbroek houden vrijdag 21
maart vanaf 19.00 uur een jongerenavond in de Heujzolder. De bijeenkomst voor de groep 12-30 jaar
is bedoeld om in kaart te brengen
wat de wensen en behoeftes van
de dorpsjongeren zijn. Aan de orde
komen onder meer zaken als wonen
en de sportvoorzieningen.
Water - In Hardenberg kan men
sinds 1937 water uit de kraan drinken. Hoe dat daarvoor ging, wat
er moet gebeuren om veilig water
te krijgen en waar water allemaal
voor gebruikt wordt is donderdag
27 maart te horen tijdens een lezing
van Jan Nieuwenhuis in natuurcentrum De Koppel. Aanvang 20.00
uur, einde rond 21.30 uur. Bij minder dan 10 aanmeldingen gaat de
lezing niet door.
Jazz – Traditiegetrouw wordt het
jazzseizoen in Hardenberg afgesloten met een optreden van één van de
formaties van de Stichting Twenter
Tainment. Dat is zondag 23 maart
het Trio Oale Jaz met als gastsolist
saxofonist John Kluijtmans. Het
optreden is in de foyer van De Voorveghter van 16.00 uur tot 18.00 uur.
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HARDENBERG – De verkiezingen zijn nog niet geweest of de
Hardenbergers kunnen opnieuw
naar de stembus. Niet een fysieke,
maar een digitale. De wandelroute
Rondom Rheeze is voor wandelkrant Te Voet aanleiding geweest de
gemeente Hardenberg te nomineren
als Wandelgemeente van het Jaar

2014. Overijssel is blijkbaar de
wandelprovincie bij uitstek want
vorig jaar kon Ommen met de
titel pronken en de jaren daarvoor
Rijssen-Holten en Tubbergen. De
nominatie van de wandelroute was
voor de gemeente en Vechtdal Marketing reden om hem op te nemen in
het Wandelnetwerk als themaroute.

De gemeente Hardenberg beschikt
over 600 kilometer aan wandelroutes die aan elkaar zijn gekoppeld
in het Wandelnetwerk Vechtdal en
Reestdal. Vrijdag 14 maart is aan de
ingebruikname een officieel tintje
gegeven met een ontbijt in de Rheezerbelten voor vertegenwoordigers
van bedrijven en instellingen die bij

Bewering over OZB is onjuist
HARDENBERG - De OZB (onroerendezaakbelasting) in de gemeente
Hardenberg heeft de afgelopen
week heel wat tongen losgemaakt.
De Vereniging Eigen Huis dacht
ergens gelezen te hebben dat die belasting in de gemeente Hardenberg
het afgelopen jaar met maar liefst
18% zou zijn gestegen, waardoor
voor een gemiddelde koopwoning
32 euro per jaar meer betaald zou
moeten worden. Dat was voor D66
reden om te melden dat het zo lang-

zamerhand onbetaalbaar wordt om
in Hardenberg te wonen. Nu geeft
lijsttrekker Jacco Rodermond toe
dat hij mis zat met zijn bewering.
Het CDA in Hardenberg had volgens eigen zeggen ontdekt dat
Eigen Huis verkeerde gegevens
had gebruikt en dat de stijging geen
32 maar amper 5 euro zou zijn.
Op verzoek van de partij heeft het
gemeentebestuur onderzocht hoe
het nou werkelijk zit. Volgens de

lokale overheid zijn eind februari de
gemeentelijke belastingaanslagen
bij de inwoners van de gemeente
Hardenberg op de deurmat gevallen.
Hierbij is ook de nieuwe WOZwaarde bekend gemaakt. En daaruit
blijkt dat een eigenaar van een gemiddelde woning in 2014 op jaarbasis 3 euro meer betaalt aan OZB dan
een jaar daarvoor. Het OZB-tarief
in Hardenberg behoort volgens de
gemeente tot de laagste tarieven
van de regio. Deze gegevens zijn

de totstandkoming van de route een
rol hebben gespeeld. Overigens kan
er nog t/m 8 april worden gestemd
voor de titel Wandelgemeente van
het Jaar via www.wandelkrant.nl.
Zowel de stem van de lezer als van
de redactie bepaalt uiteindelijk de
winnaar, die later dit voorjaar wordt
bekend gemaakt.

inmiddels ook bij D66 bekend.
Gevraagd naar een reactie geeft
D66-lijsttrekker Jacco Rodermond
toe dat hij in eerdere berichten is
uitgegaan van verkeerde cijfers.
Het is hem, zo blijkt uit zijn reactie,
ook niet bekend dat wanneer de
WOZ-waarde stijgt het percentage
dat gebruikt wordt om de OZB te
berekenen daalt en omgekeerd,
wanneer de WOZ-waarde daalt het
percentage stijgt. Het OZB-verhaal
blijkt dus achteraf niet meer dan een
storm in een glas water.
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