Woensdag 10 september 2014

Lager waterpeil
Waterschap Vechtstromen verlaagt
het waterpeil in landbouwgebieden
van zomerpeil naar winterpeil. In
sommige gebieden is het door de
overvloedige neerslag erg nat op de
landbouwpercelen. De gemiddelde
grondwaterstanden zijn op enkele
plaatsen hoger en de verdamping
van water neemt verder af. De
gewassen hebben geen behoefte
meer aan extra water om te groeien
terwijl de oogst steeds dichterbij
komt. De komende weken zal het
waterschap daarom de stuwpeilen
in de landbouwgebieden geleidelijk
naar het winterpeil brengen.

Lezing fotograaf
Natuurfotograaf Ron ter Burg houdt
donderdag 18 september tijdens de
landelijke Fotoweek een lezing in
het LOC aan de Parkweg in Hardenberg. Ter Burg vertelt tijdens
deze interactieve lezing over de
technieken en zijn belevenissen
die hij meegemaakt heeft tijdens
zijn fotografiesessies. Aanvang
19.30 uur.

Kwijtschelden

ergee
.............
Carthago delenda est. Na elke toespraak sprak de Romeinse senator
Cicero deze of soortgelijke woorden. Vrij vertaald: En overigens
ben ik van mening dat Carthago
verwoest moet worden. Uiteindelijk waren zijn mede-senatoren
dat zó zat dat ze toegaven: de stad
Carthago in Noord-Afrika werd
inderdaad verwoest.
Cicero indachtig heb ik eigenlijk de
neiging om elk verhaal te beginnen
met de woorden: raadsleden zijn
niet grappig. Net zolang tot ze het
snappen. Eén keer erover schrijven
helpt namelijk niet. Vorige week
werd tijdens de raadsvergadering
diverse malen de oude naam Liberaal Hardenberg gebruikt voor de

partij van raadslid Baarslag, terwijl
het sinds enkele weken Leefbaar
Hardenberg moet zijn. Zelfs mevrouw Baarslag ging enkele malen in de fout. Zo vaak dat ze zei
“nog één keer en ik zal trakteren”.
Waarop het CU-raadslid Sake Stelpstra vroeg waarop ze zou trakteren.
Helaas verstond Baarslag dit niet
dus werd gevraagd wat Stelpstra
zei. Weg grappige opmerking! De
volgende woordenwisseling zorgde
ervoor dat burgemeester Snijders ze
uiteindelijk tot de orde moest roepen. Raadsleden zijn niet grappig.
In de afgelopen 63 jaren is er maar
één geweest die wèl een enkele
keer voor een humoristische noot
kon zorgen, namelijk het voormalig
PvdA- en tegenwoordig OpKoersraadslid Wim Kloekhorst. Maar
die had weer het probleem dat hij
af en toe slecht verstaanbaar was
waardoor menige grap in het niets
verdween.

Over slecht verstaanbaar gesproken: voetbalvereniging HHC heeft
veel geld uitgetrokken voor nieuwe
spelers, waardoor het meeste werk
naast het veld door vrijwilligers
moet worden gedaan. Het ware wellicht beter geweest een voetballer
minder aan te trekken om een paar
centen te kunnen besteden aan een
geluidsinstallatie. Vorige seizoenen
was het op de staantribune vaak
een probleem om te horen wat de
omroeper van dienst te vertellen
had. Dat was echter nog heilig
vergeleken bij dit seizoen. Nu is
op dooie momenten in de wedstrijd
het populairste gespreksonderwerp
of het bestuur een Kroaat, Oezbeek
of Wit-Rus in de geluidscabine
heeft gestald om de beursberichten
voor te lezen. Er wordt zelfs gesuggereerd dat er een bandje met de
stem van Gé Otten is opgedoken
dat af en toe wordt afgespeeld.
Voor de wat jongeren onder ons:

Gé Otten was een Hardenberger
die met een bordje SH op zijn fiets
door Hardenberg reed. Inderdaad,
slecht horend. Zijn spraak was nóg
slechter. Als hij wat vertelde zorgde
je ervoor dat je met enige regelmaat
knikte en ja-ja zei, in de hoop dat
het niet zou opvallen dat je er niets
van had verstaan. Dat heeft zo’n
indruk gemaakt dat ik nog steeds
geneigd ben te knikken en ja-ja te
zeggen als de HHC-omroeper wat
te vertellen heeft. Zonde van de
inspanning van de beste man en
jammer voor de toeschouwers die
graag bevestigd willen hebben dat
inderdaad de speler wordt gewisseld
die zij in gedachten hadden. Mocht
het HHC-bestuur geen geld meer
hebben voor een kwaliteitsslag op
omroepgebied, is dan misschien een
actie onder fans een optie? Voor een
meier streaken over het hoofdveld
en een filmpje op Youtube. ALS dat
geen uitdaging is!

Hardenberg nog niet af

Leefbaar Hardenberg heeft in de
krant gelezen dat in de gemeente
Putten AOW’ers en Zelfstandige
ondernemers (ZZP’ers) met een
uitkering geen gemeentelijke belastingen meer hoeven te betalen.
Dat lijkt deze partij ook wel iets
voor Hardenberg. In Putten heeft
de VVD een motie ingediend om
dit voor elkaar te krijgen. Dat zou
Leefbaar Hardenberg ook kunnen
doen maar de partij van mevrouw
Baarslag laat dat liever over aan
B&W. Het college is daarom gevraagd of die het beleid van Putten
ook wil invoeren in Hardenberg.

Gasleidingen
Een deel van het centrum van
Hardenberg lijkt nog minstens een
maand op een gebied met loopgraven. Gasleverancier Cogas is bezig
met het leggen van een hogedrukgasleiding om de wijken Baalder
en Marslanden met elkaar te verbinden. Dat wordt volgens Cogas
in een ring gedaan om in geval van
storing toch gas te kunnen leveren.
Her en der worden gasstations gebouwd die de gasdruk terugbrengen
zodat deze energiebron bruikbaar is
voor huishoudens.

Expositieboerderij
Zondag 14 september is de expositieboerderij van het Dorpsarchief
Kloosterhaar aan de Verlengde
Broekdijk 16 geopend voor publiek
van 14.00 tot 17.30 uur. Er is een
vaste, uitgebreide expositie te zien
over de Joodse werkkampen Balderhaar en Kloosterhaar en de expositie over godsdienstonderwijzer
Johannes Fredriks. Daarnaast zijn
er tal van andere bezienswaardigheden op en rond de boerderij. De
entree is gratis, een gift wordt op
prijs gesteld.

Knuffelberen
De kinderafdeling van het RöpckeZweers ziekenhuis in Hardenberg is
200 knuffelberen rijker. De beren
zijn aangeboden door Hendri Meilink van serviceclub Round Table
Noord-Salland. De knuffels zijn
deels gesponsord door Moderna
Textielservice.

redactie@sallander.nl
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HARDENBERG – Wie een stel bijzondere schapen bezit, ideeën heeft
voor een hertenkamp of wie leverancier is van klim- en speeltoestellen
is welkom bij de gemeente Hardenberg. Op de groene grasvlakte bij het
gemeentehuis, waar ooit het politiebureau stond, wordt de komende vier
jaar nog geen actie ondernomen. Daarna moeten er woningen komen, maar
de daadwerkelijke bouw hangt nog van veel factoren af. Onder meer van
de snelheid waarmee andere bouwplannen worden gerealiseerd.
Er liggen nog zo’n 25 plannen op de plank die vragen om uitvoering.
Bijvoorbeeld de flat tegenover de Bisschopshof aan de Parkweg. Of woningen aan de Marslaan op de plek van de voormalige huishoudschool
Clara Feyoena. Verder moet er nog iets komen op de plaats waar voorheen kleuterschool De Potnösters stond, aan de Karel Doormanlaan. Aan
diezelfde straat is enkele jaren geleden de bibliotheek afgebroken, ook

Leges voor aanvraag kinderopvang
HARDENBERG - De gemeente
Hardenberg wil voortaan leges
vragen voor nieuwe registraties
van kinderopvang.
De kosten voor het uitvoeren van
de toezicht- en handhavingstaak
kinderopvang nemen jaarlijks toe.
Tot nu toe was deze dienst gratis,

dat wil zeggen dat de kosten uit
de algemene middelen werden betaald. B&W vinden dat de aanvraag
zoveel mogelijk kostendekkend
moet zijn.
Wie een bedrijf wil beginnen voor
kinderdagopvang, buitenschoolse
opvang, gastouderbureau of wie
een kindercentrum wil starten moet

daar kan gebouwd worden. Enkele plannen zijn al uitgewerkt, zoals de
ontwikkeling aan het einde van de Voorstraat, nabij de Vechtbrug waar
bouwbedrijf Zweers de bestaande leegstaande winkelpanden opknapt
en er winkels en appartementen van maakt. Aan de andere kant van het
winkelgebied, waar het Oosteinde overgaat in de Stationsstraat, ligt nog
een blok dat op ontwikkeling wacht. Er is provinciaal geld om de vroegere
garage Ten Cate te saneren en er is een ton beschikbaar om iets van die
garage en de naastgelegen panden te maken. Volgens de gemeente is er
een projectontwikkelaar mee bezig, maar is het nog te vroeg om met de
plannen naar buiten te treden. Tenslotte ligt er nog steeds een plan om een
woonblok te bouwen aan de Havenweg, als laatste onderdeel van de herontwikkeling van de Markt en omgeving. “Genoeg werk aan de winkel”,
meent wethouder Douwe Prinsse van Ruimtelijke Ordening. “Voorlopig
hoeven we ons niet te vervelen.”
daarvoor 577 euro betalen. Voor
gastouderopvang wordt minder
gevraagd, namelijk 200 euro, omdat
anders de kosten niet in verhouding
staan tot de opbrengsten voor een
gastouder.
De gemeenteraad bespreekt het
voorstel 16 september in de oriënterende ronde en neemt tijdens de
raadsvergadering van 30 september
hierover een besluit.

Vechtdal adopteert
roze vluchtheuvels
Vechtdal Marketing adopteert de
roze vluchtheuvels in gemeente
Wijchen. Vorige week dinsdag
kwamen deze vluchtheuvels in het
nieuws omdat ze per ongeluk roze
waren geverfd. Het marketingbureau adopteert ze omdat roze de
kleur van het Vechtdal is.

