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Drempels
Het aantal verkeersdrempels zal
niet verminderen nu de gemeente
Hardenberg de snelheid op veel binnenwegen verlaagt van 80 naar 60
km. CDA-raadslid Gerrit van den
Berg had hierom gevraagd, maar
wethouder Jannes Janssen had daar
geen oren naar. “De politie wil zelfs
meer drempels, maar ook dat doen
we niet. Eerst kijken we hoe het
verkeer zich ontwikkelt. En als het
toch nodig blijkt om maatregelen te
nemen dan denken we eerder aan
het verhogen van kruisingen dan
aan het aanbrengen van drempels”,
vertelde Janssen. “We houden dat
samen met Plaatselijk Belang in de
gaten. Als er eventueel onnodige
drempels weggehaald moeten worden dan doen we dat pas als we met
zo’n weg aan de gang gaan, anders
wordt het veel te duur.”

Achteraf
Busmaatschappij Syntus is vorige week begonnen om als eerste
streekvervoerder het Achteraf Betalen in te voeren. Reizigers van
18+ kunnen zonder saldo op de
ov-chipkaart met de bus reizen en
achteraf betalen. Aan het einde van
de maand betalen ze de rekening
voor de afgelegde kilometers via
automatische incasso. Dit is onder
meer geldig voor Lijn 30 van Hardenberg naar Hoogeveen.
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.............

Wij tellen weer niet mee. ‘Onze’
asielzoekers hebben een woning,
gaan goed gekleed, bellen met
smartphones en rijden in scootmobielen. Elders hebben ze uitgeprocedeerde asielzoekers die met
bad, bed en brood nog net in leven
worden gehouden en niet op straat
durven te komen omdat ze opgepakt
kunnen worden. Randstadkabinet,
zegt CDA-leider Buma. En het
stopt niet bij de asielzoekers. Denk
ook aan het bereik van mobiele
telefoons langs de grens, de benzineaccijns die automobilisten naar
Duitse pompen jaagt en problemen
voor mensen die in Duitsland willen
werken maar vanwege Nederlandse
regeltjes dat niet kunnen.
De ChristenUnie in Hardenberg
wil daar iets aan doen. Maandag

10 november heeft de Raad van
Europa uitgesproken dat illegale
vreemdelingen bij de Nederlandse
overheid aanspraak moeten kunnen maken op basisvoorzieningen
als onderdak, voedsel en kleding.
De gemeente Den Haag is meteen hierin gesprongen en heeft
aangegeven dat vreemdelingen
zonder papieren deze winter in de
Hofstad niet op straat hoeven te
slapen. Hardenberg moet hetzelfde
doen, vindt de CU. Dat moet deze
partij ook wel vinden, want in het
Evangelie volgens Matteüs staat dat
men de hongerigen moet spijzen en
de vreemdelingen moet herbergen.
Het bad wordt niet genoemd maar
dat valt waarschijnlijk onder het
herbergen.
Een plek voor deze mensen heeft
de gemeente ook al, namelijk een
woning in de wijk Baalder. CUraadslid Simone Hof – de straat
waar de woning staat is waarschijn-

lijk naar haar genoemd – sprak
hierover tijdens de raadsvergadering van vorige week dinsdag. De
gemeente koopt die woning en de
eigenaar koopt een woning van de
gemeente, de zogenoemde HoEwoning in de Marslanden. Zo’n
super zuinige woning die als het
even kan meer energie oplevert dan
erin gestopt wordt. Een prestigeobject van de gemeente uit 2011 dat
niet helemaal heeft gebracht wat
door sommige hemelbestormers
was gedacht. Mensen met gewoon
boerenverstand hadden nogal wat
scepsis getoond, maar B&W hadden
laten uitrekenen dat een verlies van
een ton nog acceptabel was want de
publicitaire aandacht zou aanzienlijk zijn. En de gemeente zorgde er
als aanjager voor dat andere partijen
ook zo’n energieneutrale woning
zouden bouwen, was de gedachte.
Helaas: weinig publicitaire belangstelling en geen enkele private partij
die het stokje wilde overnemen. Ie-

dereen was namelijk druk doende in
de crisistijd het hoofd boven water
te houden. “En het proefwonen in
dat huis was ook al geen succes”,
sneerde Hof richting B&W.
Afijn, de enige mogelijk om niet teveel geld kwijt te raken is een goede
woning ruilen voor een slechte woning en wat centen toekrijgen. Maar
dan moet de ingeruilde woning in
Baalder nog wel worden verkocht.
Eén ding in deze zaak is wel vreemd.
De raad heeft conform het voorstel
geld beschikbaar gesteld om het
huis in Baalder te kopen (het bedrag
stond in de stukken) en het verlies
op de HoE-woning af te boeken (dat
bedrag stond niet in de stukken).
Mijn vraag bij de ambtenaren naar
dit verlies leverde als antwoord op:
48.000 euro. De vraag van raadslid
Hof leverde als antwoord op: tussen
de 90.000 en 115.000 euro verlies.
De gemeente kennende zal het laatste antwoord correct zijn.

Kerkepad wordt Kapelletjespad

Politieactie
De politie, de Koninklijke Marechaussee, de Belastingdienst en de
gemeente Hardenberg hebben dinsdag 18 november van 6.00 tot 12.00
uur een gezamenlijke handhavingsactie uitgevoerd op bungalowpark
Het Stoetenslagh in Rheezerveen.
Ruim 150 percelen zijn gecontroleerd op illegale bouw en veiligheid, meer dan 200 personen zijn
gecontroleerd om te kijken of ze
er illegaal wonen (10 verdachten),
of ze nog boetes moeten betalen (2
verdachten) en of ze voor hun auto’s
wel motorrijtuigenbelasting betalen
(4 verdachten). De bedoeling is
vaker dit soort gezamenlijke acties
te voeren, ook op andere parken.

Glazen huis
De Dedemsvaartse DJ’s Douwe
Hoekstra, Peter Schipper en Sander
van Zijl worden donderdag 11 december rond 19.00 uur opgesloten
in het Glazenhuis op de Markt in
Dedemsvaart. Zaterdagavond 13
december mogen ze om 22.00 uur
het huis weer verlaten. Behalve
drinken en wat gezonde smoothies
krijgt het drietal geen voedsel. Met
de actie hopen zij geld binnen te
halen voor Clini Clowns.

Kookprijzen
Arnaldo Katoele en Julian Stegeman, beide 17 jaar, hebben als
keukenbrigade de titel ‘Junior Chef
of the year’ in de wacht gesleept.
De leerlingen van de koksopleiding
van het Alfa-college in Hardenberg
hebben vorige week meegedaan aan
de landelijke kookwedstrijd van
Unilever in het Miele Inspirience
Center in Vianen. Rick van der Boor
(18) en Dylan Grendelman (17),
ook van de locatie Hardenberg,
behaalden een derde plaats. De keukenbrigade kreeg als opdracht om
een driegangenmenu te maken met
vier kilo zeebaars. Per gang werd er
gevraagd om een andere techniek.
Zo’n drie maanden geleden zijn de
leerlingen begonnen met trainen.

redactie@sallander.nl
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Marijcke Naber (2e van rechts) geeft uitleg over de bouw van de Lourdesgrot in Vasse.
TWENTE – Wandelen langs kerken wordt steeds moeilijker omdat
ze langzaam maar gestaag uit beeld verdwijnen. Soms letterlijk,
doordat ze worden afgebroken, maar ook omdat ze een andere functie
krijgen. Daarvoor in de plaats komt het wandelen langs kapelletjes.
En dat wordt steeds makkelijker, want ze schieten in Twente bijna als
paddenstoelen uit de grond. Alsof buurtschappen een wedstrijd houden wie de mooiste heeft. Marijcke Naber uit Zwolle heeft een lange
afstandswandelroute van 400 kilometer in 46 etappes samengesteld
langs dit religieus erfgoed in Twente. Vorige week woensdag is voor het
eerst met een grote groep wandelaars de etappe rond Vasse gelopen.
Een deel van de route wordt volgend voorjaar in boekvorm uitgegeven. Op de site www.gegarandeerdonregelmatig.nl is al iets te lezen
over Twentse kruistochten, zoals
de titel van het boekje luidt. Daarin
is ook de meest noordelijke kapel
opgenomen, namelijk die in Geerdijk, hoewel die een beetje uit de
route ligt. “Omdat het een modern,
gedurfd ontwerp is. Heel anders
dan de meeste andere kapellen die
nogal traditioneel zijn gebouwd”,
motiveert Naber haar keus.
In 2010 is ze begonnen met het

verkennen van het eerste deel van
de route. Dat is een poosje onderbroken geweest omdat ze het Geert
Grootepad tussen Deventer en
Zwolle in boekvorm heeft uitgegeven, maar in 2012 heeft ze de draad
weer opgepakt. Het Kapelletjespad
Twente voert door natuurgebieden
als het dal van de Mosbeek, het
Buurserzand, landgoed Singraven
en landgoed Twickel en gaat bij
Hesingen een stukje de grens over.
Dat gebeurt bij het traject rond
Vasse, dat vorige week is gelopen.
Na een oproep in Tubantia om mee

te lopen was binnen de kortste keren
de grens van 50 deelnemers bereikt.
Door nog enkele gidsen in te schakelen konden uiteindelijk ruim 70
personen vanaf restaurant Tante
Sien in zes groepen de omgeving
verkennen.
Religieuze honger
Dat Vasse is gekozen als startpunt
van de eerste grote verkenning is
niet toevallig. Niet alleen is het gebied aantrekkelijk om te wandelen
maar je vindt in en rond het dorp
een aardige hoeveelheid kapellen,
landkruizen en zelfs een Lourdesgrot in een hoekje van het plaatse-

Langere treinen
HARDENBERG - Treinreizigers
op het traject Zwolle - Emmen krijgen 165 extra zitplaatsen in de spits
vanaf medio 2016. Gedeputeerde
Staten van Overijssel en Drenthe

lijke kerkhof. Parochianen uit Vasse
besloten in 2002 om tegelijkertijd
vier gelijksoortige Mariakapellen
op te richten. De Jozef en Pancratiusparochie van het dorp omvat
meerdere buurschappen, met elk
hun eigen identiteit. En dus kregen
Hezingen, Mander, Manderveen
en Vasse-Beekzijde elk een kapel.
Met een Mariabeeld dat in Polen
is gemaakt en een mozaïek die het
Twents landschap toont. De Twent
is misschien wat minder kerks geworden, maar de religieuze honger
is nog niet gestild. En het trots zijn
op de omgeving is onveranderd
groot.
hebben Arriva opdracht gegeven
drie extra tussentreinstellen aan
te schaffen, waarmee spitstreinen
verlengd kunnen worden. De kosten
van het project bedragen 6 miljoen
euro, waarvan het Rijk de helft
betaalt en Overijssel en Drenthe
samen de andere helft.

