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Straatnaam
Sibculo wordt nog sterker verbonden met het voormalige klooster
Groot Galilea. De nieuwe straat in
bestemmingsplan Voor d’Akkers
krijgt de naam Refter. Voor het
geval er later nog meer straten worden aangelegd heeft men de namen
Prior en Kapittel op de plank liggen.

Huizen
Het voormalige Vechtdal College in Dedemsvaart gaat tegen de
vlakte. Ervoor in de plaats komen
woningen met commerciële ruimtes
(geen winkels, geen kroegen). Op
het eerste deel, aan de Langewijk,
worden 12 woningen gebouwd: drie
blokken van vier appartementen.
Later worden er nog eens 16 stuks
achter gebouwd.

Fietspad
De gemeente heeft met twee boeren
afspraken kunnen maken over de
aanleg van het Fietspad Vechtdijk,
van Hardenberg via Baalder en Anevelde weer terug naar Hardenberg.
Hierdoor is het mogelijk dat er een
verbinding kan worden gemaakt
van het eilandje bij de Loozensche
Linie naar de Pothofweg aan de
overkant van de rivier de Vecht. De
route die de gemeente oorspronkelijk in gedachten had, is ondertussen aangepast. Vogelbeschermers
en boeren die teveel geld vroegen
hebben ervoor gezorgd dat het stuk
over de dijk tussen de Kellerlaan
en de plek waar de Vecht de N34
raakt niet aangelegd kan worden.
De grond zou onteigend kunnen
worden, maar die procedure duurt
zolang dat er dan geen recht meer
zou zijn op provinciale subsidie.

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

Bijna was-ie wegbezuinigd, de
Nederlandse consul-generaal Peter
Vermeij in München. Net op tijd
kwam het kabinet tot inkeer. Of eigenlijk zorgden de ‘gedoogpartijen’
ervoor dat we een bruggenhoofd
blijven houden met China en de
golfstaten, want dat is Beieren. Of
hij het Oktoberfest in Lederhosen
had bezocht, wilde een journalist
weten. Niet in Lederhosen maar
wel met een mooi Beiers jasje aan.
Want vergis je niet, zei Vermeij: het
is best een chique feest, niet zomaar
een drinkfeest.
Ik heb er moeite mee om hem te geloven. Als je al die reclamebeelden
ziet van lange tafels met hossende
kerels die van grote pullen bier

worden voorzien door vrouwen met
opgeknoopte borsten in Dirndlkostuum, dan is chique niet het eerste
woord dat bij mij opkomt. Zuipen,
lallen en worst eten. Niks mis mee,
zullen velen reageren. Maar het
is wel iets anders dan de consulgeneraal bedoelt. Hij bezoekt misschien ander party’s, want volgens
hem is het Oktoberfest het cement
tussen bepaalde zakelijke relaties.
Netwerken, daar draait het om,
en als dat met een worstje en een
glaasje bier kan is dat prima.
Onze burgervader heeft dat ook
begrepen. Niet dat hij twee weken
geleden in Lederhose het Oktoberfest in de Evenementenhal heeft
bezocht. Of afgelopen weekeinde
het tweedaagse feest in de Duitse
buurgemeente Emlichheim. Neem
ik aan. Maar hij weet wel wat netwerken is. Snijders zat namelijk in

Brussel, bij de 12e Europese week
van regio’s en steden, die trouwens
maar vier dagen duurde. Als je al die
enthousiaste geluiden van bestuurders uit Noord- en Oost-Nederland
hoort moet het fantastisch zijn
geweest. Veel geleerd over hoe
je Brussels geld krijgt voor onze
projecten, twitterde een NoordNederlander. Met de bus vanuit de
Achterhoek naar Brussel om te lobbyen voor regionale samenwerking,
noteerde een oosterling.
Dat waren trouwens nog redelijk
normale twitterberichten. Er waren
er echter ook die bol stonden van
versleten hashtags als #respect en
#trots en #boeiend. Eigenlijk kun je
die niet meer gebruiken, net zo min
als je de versleten opmerking ‘dat je
ergens energie van krijgt’ nog kunt
hanteren. “Vandaag zo’n boeiend
gesprek gehad, daar heb ik veel

energie van gekregen.” Flauwekul
natuurlijk, alleen van voedsel krijg
je energie, al het andere kost energie, zelfs eten.
Maar goed, netwerken dus, om
duidelijk te maken dat het bezoeken
van een Oktoberfest in München of
een Europese week in Brussel wel
iets meer is dan een schoolreisje
voor (mantel)pakken. Als we over
enige tijd de euro’s uit Brussel
richting Noord- en Oost-Nederland
zien stromen, of bedrijven mogen
verwelkomen die bijna in katzwijm
zijn gevallen na het aanhoren van de
prachtige verhalen over het gunstige
investeringsklimaat in onze regio
en die nu staan te trappelen om
onze bedrijfsterreinen te bevolken,
dan kunnen we #trots zijn op onze
regionale bestuurders die ons aller
#respect verdienen. Netwerken,
lijkt mij eigenlijk best #boeiend.

Hardenberg danst wereldrecord

Verkeer in centrum
Op de wegen in het centrum van
Hardenberg mag binnenkort niet
harder worden gereden dan 30 kilometer per uur. Hiervan uitgezonderd
zijn de toegangswegen zoals de
Parkweg, Europaweg, Schuitestraat, Witte de Withstraat en Lage
Gaardenstraat. De voorrang in de 30
km-zone wordt nergens geregeld,
zodat alles van rechts voorrang
heeft. Binnenkort wordt ook begonnen met het plaatsen van borden in
het buitengebied van Hardenberg
zodat daar niet harder dan 60 km
per uur mag worden gereden, op
enkele grotere wegen na zoals die
naar Gramsbergen en Mariënberg.

Clubhuis
Honkbalvereniging Cubs in Hardenberg heeft een eigen kantine.
Nog niet helemaal af, maar het
grootste deel staat op sportpark De
Kruserbrink. Er moet nog wel een
hoop geklust worden. Woensdagavond 15 oktober kunnen de leden
de kantine bewonderen. Daarna
wordt duidelijk welke materialen
men nog nodig heeft en voor welke
klussen men de leden nodig heeft.

Party
In wijkgebouw ‘t Sumpelhuus in
de Hardenberger wijk NordenHazenbos wordt donderdag 16
oktober van 20.00 tot 23.00 uur een
Teenage-party gehouden. Dit is de
eerste van een serie activiteiten om
de wijkvereniging te reanimeren.
De vereniging was tot voor kort op
sterven na dood, maar met hulp van
opbouwwerk De Stuw wordt nieuw
leven in de wijk gebracht.
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HARDENBERG - Er zit veel energie in Hardenberg. In elk geval genoeg om in vier uur tijd een wereldrecord ‘Energie opwekken op een
duurzame dansvloer’ te vestigen.
Vrijdag 10 oktober, tijdens de Dag van de Duurzaamheid, stond voor het
gemeentehuis een tent opgesteld met een speciale dansvloer. Door erop te
dansen werd beweging omgezet in energie. Het was de bedoeling het record

van de Spaanse stad Murcia te verbreken: in vier uur meer dan 500.000
joule opwekken. Scholieren, dansgroepen, sportclubs, toevallige passanten,
iedereen die maar een beetje mobiel was, was welkom. Samen zorgden ze
ervoor dat het record op ruim 588.000 joule werd gesteld. Burgemeester
Peter Snijders, die net als de wethouders al dansend voor een deel van de
energie zorgde, daagde na afloop provinciehoofdstad Zwolle uit om het
record van Hardenberg te verbeteren.

B&W Hardenberg kunnen raad Baalderborg goede werkgever
HARDENBERG - De Baalderborg Groep is geëindigd op de 13e plaats bij
sluitende begroting aanbieden
de Beste Werkgevers Awards 2014 in de categorie meer dan 1.000 medeHARDENBERG - Het is het gemeentebestuur van Hardenberg gelukt de raad een sluitende begroting
2015 aan te bieden. Ook voor de
jaren daarna ziet het financiële beeld
er niet ongunstig uit. Overigens kan
dat laatste nog veranderen, omdat
de gemeenten vanaf 2015 allerlei
rijkstaken op hun bordje krijgen
mèt een bijbehorende bezuiniging.
Voor de inwoners van Hardenberg
betekent dit dat de belastingtarieven alleen met de inflatiecorrectie
worden verhoogd, tenzij de raad
i.v.m. bezuinigingsvoorstellen anders beslist.
Ondanks dat Hardenberg niet veel
vet op de botten heeft wordt er

wel geld beschikbaar gesteld om
enkele grotere projecten uit te voeren, zoals het bij de tijd brengen
of zelfs nieuwbouw van enkele
basisscholen, de opwaardering van
de N34, de aanpassing van de stationsomgeving in Hardenberg en het
doortrekken van de treinverbinding
Almelo-Mariënberg.

Met de kavelverkoop voor huizen
gaat het de goede kant op. De verkoop is in 2013 voor het eerst weer
gestegen en ook dit jaar ligt de verkoop op schema. Het betreft voornamelijk woningen voor starters.
De verkoop van 2-onder-1-kap en
vrijstaande woningen loopt volgens
de gemeente nog niet naar wens.

werkers. Vijftig organisaties in de categorie 1.000 of meer medewerkers en
vijftig organisaties in de categorie minder dan 1.000 medewerkers hebben
kans gemaakt op de felbegeerde titel ‘Beste Werkgever van Nederland’.
Vorige week dinsdag is de uitslag bekendgemaakt in het DeLaMar theater
in Amsterdam. “Een hele mooie prestatie”, zegt Aimée Roumans, manager
P&O van de Baalderborg Groep, “vooral omdat medewerkers zelf aangeven
tevreden te zijn over onze organisatie”.

Geld voor laadpalen

REGIO - De provincie Overijssel is binnenkort 75 openbare oplaadpunten
voor elektrische auto’s rijker. Met die doelstelling start de provincie een
subsidieregeling voor de plaatsing van de laadpalen. De subsidieregeling is
bedoeld voor Overijsselse gemeenten. De provincie draagt maximaal 1.000
euro per laadpaal bij. Met ingang van 1 november 2014 kunnen gemeenten aanvragen voor een subsidie indienen. Voor die tijd wordt in opdracht
van de provincie samen met de gemeenten de behoefte aan laadpalen en
mogelijke locaties geïnventariseerd, zodat de laadpalen ook daar worden
geplaatst waar de grootste behoefte bestaat.

