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Kortweg
Huisvesting – De ChristenUnie
toonde zich vorige week tijdens de
raadsvergadering niet blij met de
ontwikkeling in de woningbouw.
Woningcorporaties als Beter Wonen
en De Veste zullen de komende jaren minder investeren in sociale woningbouw, waar vooral jongeren de
dupe van worden. “We stoppen veel
geld in onderwijs, proberen banen
voor jongeren te vinden maar als er
geen woningen zijn vertrekken ze
alsnog”, aldus de CU. Wethouder
Douwe Prinsse beloofde hierover
afspraken te willen maken met de
woningcorporaties. Verder is hij
op zoek naar particuliere beleggers,
hoewel die niet graag in goedkope
huurwoningen investeren en hij
denkt zelfs over investeren door de
gemeente tot de woningcorporaties
hiertoe weer in staat zijn.
Camera - De treinen op de Vechtdallijnen tussen Emmen-Zwolle
en Almelo-Mariënberg worden in
de loop van dit jaar uitgerust met
frontcamera’s. Die laten zien wat de
machinist ziet. Het is de bedoeling
dat de camerabeelden na bijvoorbeeld een ongeval sneller dan nu
duidelijk kunnen maken wat er is
gebeurd. Hierdoor moet het treinverkeer sneller worden hervat.
Kleedkamer – Korfbalvereniging
UNI in Kloosterhaar krijgt geen
twee maar vier eigen kleedkamers.
B&W wilden de club voor een deel
laten inwonen bij de plaatselijke
voetbalvereniging, maar daar was
UNI niet blij mee vanwege het
vermeende cultuurverschil tussen
beide verenigingen. Tijdens de
raadsvergadering van dinsdag 10
juni is door het CDA een amendement ingediend, waarin stond dat
de korfbalclub toch 4 kleedkamers
krijgt maar dat als tegenprestatie de
vereniging iets moet doen om de sociale binding in het dorp te verstevigen. De benodigde 34.000 euro aan
extra geld komt van de verkoop van
aandelen van vuilverwerker Attero
(de vroegere VAM in Wijster). Dat
geld moet nog ontvangen worden,
maar een raadsmeerderheid steunde
desondanks het CDA-amendement.
Twee van de drie regeringspartijen
(CU en PvdA) en oppositiepartij
GroenLinks stemden tegen, omdat
het volgens deze partijen tegen gemaakte afspraken ingaat, omdat het
geld nog niet binnen is en omdat er
een forse bezuinigingsopdracht ligt.
Vechtpark - De gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen
presenteren het Ontwerp voor het
gebied Centrum Uiterwaard in
het Vechtpark Hardenberg. Dat
gebeurt donderdag 19 juni vanaf
20.00 uur tijdens een informatieavond in Theater de Voorveghter
in Hardenberg. Belangstellenden
zijn welkom om te bekijken hoe het
gebied tussen de Europaweg en de
Kellerlaan ingericht gaat worden.
Er komen fiets- en wandelpaden,
de Voorstraatbrug wordt door een
kunstenaar onder handen genomen,
het gebied tussen de Amaliabrug
en Voorstraatbrug wordt geschikt
gemaakt voor grote evenementen
en het Heemsermarspark wordt ingericht als noodberging bij extreem
hoog water.
Ongeveer op de hoek van ‘t Holt
en de Kellerlaan komen parkeerplaatsen en een vertrekpunt voor
fiets- en wandeltochten die door
een kunstenaar is gemaakt. ‘t Holt,
de weg over de dijk, wordt straks
geen doorgaande weg meer voor
autoverkeer zodat er geen sluiperverkeer meer mogelijk is tussen de
Kellerlaan en Heemse.

Het CDA denkt dat het een goede
zet heeft gedaan door ervoor te
zorgen dat korfbalvereniging UNI
uit Kloosterhaar niet 2 maar 4
nieuwe kleedkamers krijgt. Hierdoor hoeft deze club niet meer bij
voetbalvereniging Kloosterhaar aan
te kloppen. Weliswaar gebeurt dat
tegen de eigen raadsafspraken in om
clubs op sportparken samen te laten
werken (zie Kruserbrink, sportboulevard, De Krim) en met geld
dat nog ontvangen moet worden
en waarvoor B&W al iets anders
in gedachten hadden, maar voor
het beeld dat men in Kloosterhaar
heeft van het CDA zal dit een goed
besluit zijn. Denkt men. Voor wie
de vorige zinnen wat te cryptisch
vindt: het CDA houdt zich niet aan
afspraken, geeft geld uit dat nog
verdiend moet worden en doet dat
alleen maar om in Kloosterhaar aardig gevonden te worden. Het CDA
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trouwens niet alleen. OpKoers deed
dat ook maar die partij moét dat wel
doen, omdat voorman Hans Botter
een prominente Kloosterhaarder is
en hij anders met pek en veren het
dorp uitgebonjourd zou worden.
En de VVD deed dat ook, hoewel
woordvoerder Erik Backs nèt daarvoor had gezegd dat zijn partij op de
centen let, geen onnodige uitgaven
wil doen en geen geld wil uitgeven
dat er niet is. “Maar ach, wat is nou
34.000 euro op een gemeentelijk
budget van 140 miljoen euro”, vertelde hij tijdens een schorsing tegen
medestrijders CDA en D66.
En toch is het geen goede zet, ook
niet als je al deze opportunistische
redenen weg denkt. UNI heeft aan-

gegeven dat de korfballertjes worden gepest door de voetballertjes,
zo van: “jullie zijn arme sloebers
omdat jullie geen eigen kleedkamer
kunnen betalen”. En daar kunnen
de tere kinderzieltjes natuurlijk niet
tegen. De voetbalvereniging heeft
dit altijd als onzin afgedaan en de
reacties op het raadsbesluit zijn nog
steeds van die strekking. De kans
is echter groot aanwezig dat de
pesterijen nu wel gaan beginnen. Of
als ze al bestaan dat ze flink groter
worden, omdat de voetballertjes
publiekelijk in een kwaad daglicht
zijn gesteld.
Wie denkt dat ik overdrijf hoeft
alleen maar even te kijken naar de
voorwaarde die het CDA stelt aan
de ontvangst van geld voor eigen
kleedkamers: UNI moet elk jaar iets
organiseren om de sociale binding
in Kloosterhaar te versterken. Bij-

voorbeeld een straatkorfbaltoernooi
organiseren, had CDA-voorman
Dirk van der Valk bedacht, waar
korfballertjes en voetballertjes
elkaar ontmoeten. Een voorwaarde
die de afgelopen 35 jaar nog nooit
voorbij is gekomen.
Ja maar, zo wordt beweerd, er is een
groot cultureel verschil tussen de
beide clubs, die kunnen niet samenwerken. Dus de leden gaan eerst
naar dezelfde peuterspeelzaal, dan
naar dezelfde basisschool, zwemmen samen in hetzelfde zwembad
en gaan naar hetzelfde jeugdhonk
Klo-Jo maar kunnen op sportgebied
niet samenwerken. Dat gelooft toch
werkelijk niemand. Behalve het
CDA dan. Maar misschien moet
je wel concluderen dat de verkiezingscampagne 2018 al vroeg is
begonnen.

Buitenspeeldag Heemse
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Spelen in de buitenlucht en gezond eten waren de twee thema’s tijdens
de Buitenspeeldag Heemse. Woensdag 11 juni hebben zo’n 80 kinderen
meegedaan met spelletjes als zaklopen, krattenrace, kooivoetbal en een

Winkeltijden
moeten nog
geregeld worden
HARDENBERG - Doordat een
jaar geleden een nieuwe landelijke Winkeltijdenwet in werking
is getreden moeten alle gemeenteraden de winkeltijden op zonen feestdagen gaan regelen. In
Hardenberg wordt als vanouds
geen ontheffing verleend voor
het houden van koopzondagen.
Alleen op campings en recreatiebedrijven mogen de winkels op
zondag geopend zijn.
Theoretisch is het mogelijk dat er
ooit op een zondag of feestdag een
winkel in Hardenberg geopend zal
zijn, want in uitzonderlijke gevallen
kan de gemeente ontheffing verlenen. Op de vraag wanneer het een
uitzonderlijk geval is antwoordde de
gemeente dat wanneer bijvoorbeeld
op 5 mei of een andere feestdag een
groot evenement wordt georgani-

moderne, plastic variant van het Oudhollandse bliklopen. Dankzij de hulp
van veel vrijwilligsters en de jongerenwerkers van De Stuw verliep de
speeldag vlekkeloos.

Gemeente probeert alcoholoverlast te beperken
HARDENBERG – Alcohol gebruiken op de openbare weg in de
gemeente Hardenberg is verboden.
Dat was het altijd al, maar volgens
uitspraken van de rechter moet in de
Algemene Plaatselijke Verordening
(APV) duidelijker staan waar dat
verbod geldt.
Door politie, toezichthouders veiligheid en ambtenaren openbare
orde en veiligheid zijn heel wat
seerd en de winkeliers willen graag
dat hun winkels open zijn, dan kan
de gemeente daar ontheffing voor
verlenen. Volgens de afspraak in
de Verordening Winkeltijden 2014
zou dat ook kunnen gelden voor een
zondag, maar volgens een Engels
gezegde gebeurt dat alleen when
hell freezes over.

redactie@sallander.nl

gebieden in de gemeente genoemd
waar een verbod zou kunnen gelden. Dat zijn met name de plekken
waar veel jongeren zich ophouden
en waarvan bekend is dat er veel
alcohol wordt gedronken. B&W
hebben er echter niet voor gekozen
de gemeente als het ware droog te
leggen.
De plekken waar je volgens de
nieuwe APV geen alcohol mag

Betalen voor parkeren
wordt eenvoudiger
HARDENBERG – Het aantal
parkeerautomaten in Hardenbergcentrum wordt teruggebracht van
50 naar 37. Enkele zijn overbodig,
omdat na de ingebruikname van
de parkeergarage onder het gemeentehuis parkeerplaatsen zijn
opgeheven. Bovendien zorgt het

drinken of in geopende verpakking
bij je mag hebben zijn de bebouwde
kommen in de gemeente, de recreatiegebieden Kotermeerstal bij
Dedemsvaart en de Oldemeijer in
Rheeze en het nieuwe Vechtpark
bij Hardenberg, voor zover dat niet
binnen de bebouwde kom ligt. Hier
hebben groepen jongeren al enkele
keren voor overlast gezorgd en voor
gevaarlijke situaties bij bruggen en
de stuw in de Vecht.
verwijderen van de 13 automaten
ervoor dat de overgebleven exemplaren meer rendabel zijn waardoor
de kosten worden verminderd.
Het verwijderen van de automaten
gebeurt gelijktijdig met het invoeren van Dip & Go (pinnen zonder
pincode) en belparkeren, dat is betalen met een mobiele telefoon. Naar
verwachting kan medio september
het belparkeren in gebruik worden
genomen.

