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Huldiging
Als sportwethouder moet je wel iets
meer kunnen dan linten doorknippen: je moet ook sporters kunnen
huldigen. Wethouder Douwe Prinsse laat dat met enige regelmaat zien.
Vorige week kon hij de 21-jarige
Evelyn Polman uit Hardenberg huldigen, die 6 oktober voor de tweede
maal Nederlands kampioen klein
kaliber karabijn was geworden.
Deze week wordt de 10-jarige Kas
Haverkort uit Heemserveen op het
gemeentehuis ontvangen. Hij heeft
onlangs de titel van Beste Rookie
(= nieuwkomer) in de Minimax op
zijn naam geschreven, een kartcompetitie over acht wedstrijden.

Laatste wedstrijd
Nog één keer, en dan is het gebeurd met de jaarlijkse regionale
schrijfwedstrijd over de Tweede
Wereldoorlog. Jongeren tussen de
14 en 18 jaar uit Noord-Overijssel
kunnen nog een keer meedoen aan
de Frits de Zwerverprijs. Die bestaat
behalve uit de eer uit geldbedragen
van 300, 200 en 100 euro. Tot
eind januari 2015 kunnen ze onder
schuilnaam hun werk inleveren bij
de IJsselacademie in Kampen. Voor
deze 15e editie kunnen ze kiezen uit
vijf thema’s: Persoonsbewijs, Goed
of fout, Helden, Kind in oorlogstijd en Onderduiken, besluit met
gevolgen. Dat er aan de wedstrijd
een eind komt heeft volgens de IJsselacademie te maken met gebrek
aan geld en mankracht.

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

Hoe vaak zegt u tegen medewerkers
van uw bedrijf dat ze geweldig
werk hebben gedaan? Bijvoorbeeld
omdat ze een potloodpunt hebben
geslepen, een verband hebben aangelegd, hun veter zo mooi hebben
gestrikt of warme koffie hebben
gezet? Waarschijnlijk nooit. Of het
moet een nieuweling zijn die een
schouderklopje nodig heeft vanwege gepest door collega’s, misschien
een oudere werknemer wiens cavia
op de intensive care ligt of iemand

die u gunstig wilt stemmen omdat
u wellicht later iets van hem of haar
nodig hebt. Maar anders? Nooit.
Sommige raadsleden doen niet anders. O wat fijn, dat de ambtenaren
zo’n mooi rapport hebben gemaakt.
En het ziet er ook nog eens fraai
uit. En zo punctueel aangeleverd.
Dolletjes gewoon. De afgelopen
vergaderingen kon je dit soort bijdragen weer horen van volksvertegenwoordigers van D66, de VVD,
PvdA en ook de ene GroenLinks’er.
Maar die laatste doet dat zo vaak dat
het als een vast onderdeel van zijn
bijdrage aan het debat wordt gezien.

Ik zou mij als ambtenaar er vrij
ongemakkelijk door voelen. Het is
alsof je als klein kind wordt behandeld, iemand die een aai over de bol
moet krijgen van ‘ome raadslid’.
Terwijl je gewoon je werk doet.
Niets bijzonders, een alledaagse
prestatie. In de tijd dat vrijwel iedereen nog hoeden droeg werden
die hoofddeksels soms versierd met
een pluim, een veer. Vandaar dat
de uitdrukking Iemand een veer op
de hoed steken werd gebruikt als
een compliment werd gegeven. De
ambtenarij bezwijkt bijkans onder
de pluimen. En wat blijft nog over
aan complimenten als er echt eens

uitzonderlijk werk wordt verricht,
of onder grote tijdsdruk?
Nieuwelingen waren ze – maar
aardige nieuwelingen, om Nescio
maar eens te parafraseren. Het is
namelijk opvallend dat het vooral
verse raadsleden zijn die zich aan
het overdadig uitdelen van pluimen
bezondigen, op die ene oldtimer
van GroenLinks na. Maar die is
nog zo kwiek als een jongeling, dat
zal het zijn. Voor al die raadsleden
de vraag: mag het ook een onsje
minder zijn? De ambtenarij zal u
dankbaar zijn. En die niet alleen.

80 kilometer is te hard

Nieuwe Nederlanders
Deze week hebben negen inwoners van Hardenberg uit handen
van burgemeester Peter Snijders
het bewijs van Nederlanderschap
gekregen. Dat gebeurde tijdens een
feestelijke naturalisatieceremonie
in het gemeentehuis. De negen zijn
afkomstig uit Afghanistan, Somalië,
Irak, Iran en Mauritius.

Blaasexamen
De midwinterhoornblazers uit Hardenberg laten zaterdag 6 december
de nieuwe cursisten afblazen voor
het Olde Roop certificaat. Dat wil
zeggen dat ze een korte melodie
kunnen blazen die gebaseerd is op
drie tonen. De gevorderden gaan
voor de Hardenbergse Olde Roop,
die proberen namelijk een toontje
extra. Of dat ook lukt is zaterdag
tussen 10.00 en 12.00 uur te horen
bij de Wijkboerderij in Baalder.

Repareren
Zaterdag 13 december zitten de
vrijwilligers van het Repair Café
Vechtdal van 13.00 tot 15.30 uur
klaar in natuurcentrum De Koppel
in Hardenberg voor allerlei reparaties, van elektronica tot kleding.
Met dit keer een bijzonder thema als
extraatje: herstel van kerstverlichting. Wie hiervoor belangstelling
heeft dient wel zijn reservelampjes
mee te nemen. Als de reparatie is
gelukt mag men een vrijwillige bijdrage geven, waarvoor onderdelen
en gereedschap wordt gekocht.

Boeken
In de bibliotheekvestigingen in
Hardenberg wordt van dinsdag 16
t/m maandag 22 december weer een
verkoop van afgeschreven boeken
gehouden. Alle boeken gaan weg
voor 50 cent per stuk en de laatste
dag voor 10 cent per stuk.

redactie@sallander.nl
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Het eerste bord is geplaatst op de kruising Duitslandweg - Grote Kattendijk.
EBBENBROEK - Gerrit Meier kan rijmen en dichten zonder zijn hemd
op te lichten. Nou ja, vooral rijmen. De voorzitter van Plaatselijk Belang Ebbenbroek kon vorige week woensdag wethouder Jannes Janssen
in enkele strofes duidelijk maken waar Ebbenbroek en Bruchterveld op
zitten te wachten: een kunstgrasveld, een nieuwe school en woningen.
Maar waar hij vooral aandacht voor vroeg was de verkeersveiligheid.
Nu in het buitengebied van Hardenberg de maximumsnelheid wordt
teruggebracht tot 60 km/uur en de voorrangskruisingen veranderen in
gewone kruisingen komt de veiligheid nog nadrukkelijker aan de orde.
De voorzitter van Plaatselijk Belang kon de wethouder toespreken
in dorpshuis Ons Gebouw, omdat
in zijn buurtschap het eerste 60
km verkeersbord werd geplaatst.
Na dit eerste bord zullen nog vele
volgen, zodat voor de zomer van
2015 alle buitenwegen aan de

beurt zijn gekomen. Alleen enkele
belangrijkere verkeersaders blijven
80 kilometerwegen, zoals de wegen
van Hardenberg naar Gramsbergen,
naar Slagharen en naar Mariënberg.
Ook de provinciale en landelijke
wegen vallen niet onder de verkeersmaatregel.

Woning hoek N34/Kellerlaan wordt afgebroken
HARDENBERG - De woning van
de familie Wilps aan ‘t Holt 10 in
Hardenberg, op de hoek van de
N34 en de Kellerlaan, gaat tegen
de vlakte zodra de kruising onder
handen wordt genomen. De N34
zorgt straks voor teveel geluidsoverlast als er 100 km/u mag worden gereden. Maar erg ver hoeven
de bewoners niet te verhuizen. Op
een andere plek op zijn kavel mag
Wilps een nieuwe woning bouwen.

Daarvoor was wel de medewerking
van de gemeente en de buren nodig.
De bedrijven van de buren krijgt
alleen nog maar de bestemming
akkerbouw, waardoor geen vee gehouden mag worden. En daardoor
blijft de milieucirkel van dat bedrijf
maximaal 50 meter en kan Wilps
zijn woning verplaatsen. Omdat
het bestemmingsplan gedeeltelijk
wordt gewijzigd neemt de gemeente
ook meteen de bestemming van ‘t

Meijer vroeg ook de gemeente om
hulp bij het openhouden van de
grensovergang Balderhaar, vlak bij
Ebbenbroek. “Het verhaal gaat dat
de Duitsers de grensovergang willen afsluiten, omdat het verkeer de
bermen stuk rijdt. Hopelijk helpt
de gemeente dit plan van tafel te
krijgen, anders zit Ebbenbroek
straks met een hoop sluipverkeer
opgescheept waardoor de verkeersveiligheid sterk vermindert”,
betoogde de PB-voorzitter.
Wethouder Janssen zei te hopen dat
de inwoners van Ebbenbroek snel
aan de nieuwe maximumsnelheid
zullen wennen. “Uit onderzoek
Holt 8 mee. Door van deze woning
een plattelandswoning te maken
kan hij nu ook verkocht worden
aan iemand die niet verbonden is
aan een boerenbedrijf.

15e BeroepenDoedag
HARDENBERG - In de Evenementenhal in Hardenberg worden
woensdag 3 en donderdag 4 december voor de 15e keer de Beroepen
Doedagen gehouden. Ruim 2500

weten we dat het vooral de eigen
inwoners zijn die in hun buurt te
hard rijden, want zij kennen de
wegen goed. Voorlopig houden
we het bij het plaatsen van borden,
maar als het nodig wordt zal de
politie controleren. En dan niet
meteen waarschuwen maar direct
bekeuren. Bovendien zullen we
in elke kern samen met Plaatselijk
Belang kijken of er aanvullende
maatregelen nodig zijn. Misschien
verhoogde kruisingen, misschien
extra belijning of andere kleuren op
het wegdek, maar eerst zijn nu de
weggebruikers aan zet om te laten
zien dat meer verkeersveiligheid
ook in hun belang is.”
vmbo-scholieren maken dan kennis met beroepen door er zelf mee
aan de slag te gaan. Dat betekent
bijvoorbeeld dat ze zelf leidingen
aanleggen, koekjes bakken, banden verwisselen, dieren voeren
en bloemstukken maken. De kennismaking vindt plaats op 35 doeeilanden. Donderdagavond tussen
18.30 en 20.30 uur kunnen ouders
en andere belangstellenden de Evenementenhal bezoeken om te zien
waar hun zoon of dochter tijdens
de Doedag mee bezig is geweest.

