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Mooie namen zijn het: Trynwâlden,
Wijnjewoude, Kûbaard. Samen
met nog zes Friese dorpen gaan
ze pionieren met eigen stroom.
Windmolens, isolatie, biomassa
of zonnepanelen, elk dorp doet het
op z’n eigen wijze. Samen gaan ze
eind deze maand naar het Duitse
Saerbeck, dat al volledig energieneutraal is, om inspiratie op te doen.
Niet alleen in Friesland zijn ze goed
bezig, maar ook hier in de regio.
Vandaag, woensdag 15 april, zet
Bergentheim namelijk de eerste stap

Supermarkt
De C1000-supermarkt in de Hardenberger wijk Baalderveld wordt
een Plus/winkel. Dat meldt het
blad Distrifood. Eigenaar René
Alfring werkte in het verleden ook
al onder de vlag van Plus. Tegelijkertijd neemt hij de Plus-winkel in
de wijk Baalder over van Martin
Wemekamp, die eigenaar wordt
van een zelfde – maar grotere – supermarkt in Almelo. De C1000 in
Baalderveld zal rond half juni van
kleur verschieten.

in hetzelfde proces. Tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang
in café Veenlust is het thema Duurzaam Bergentheim. Samen stroom
inkopen, samen stroom opwekken
en met het geld dat verdiend wordt
kunnen bijvoorbeeld het Buurthuis
en andere projecten die het dorp
op het verlanglijstje heeft staan
gefinancierd worden.
Vreemde namen zijn het: Omoyewmen (Hardenberg), Germannes
(Twenterand), Butch (Ommen).
Dat vindt tenminste de commerciële
omroep RTL. De nieuwsafdeling
van deze zender heeft bij de Sociale Verzekeringsbank de lijsten
met babynamen van de afgelopen

vijf jaar opgevraagd en daarna per
gemeente gekeken welke vreemde
namen daar voorkomen. Tenminste,
vreemd in hun ogen. Want Omoyewmen is een ‘gewone’ Nigeriaanse
naam, die zoveel betekent als ‘ik
hou van kinderen’. En met steeds
meer inwoners uit exotische landen
krijg je ook steeds meer exotische
namen op je bordje. Maar vreemd
zijn die natuurlijk niet.

Maar je hoort nooit iemand sputteren over ‘ons reclamegeld’ dat de
commerciële zenders uitgeven aan
onzinnige dingen. Want dat is het
natuurlijk wel, ons geld. Wij kopen
producten, een deel van dat bedrag
besteedt het bedrijf waar wij iets
van hebben gekocht aan reclame
en van dat reclamegeld betaalt de
omroep programma’s. En blijkbaar
ook onzinberichten.

Wat beweegt trouwens een omroep
als RTL om zich hiermee bezig te
houden? Er wordt wel eens gemopperd op de publieke omroepen die
‘ons belastinggeld’ over de balk
gooien als ze weer eens een programma uitzenden dat ons niet zint.

Overigens heeft RTL met één naam
misschien wel een beetje gelijk.
Hoewel, eigenlijk is het niet zozeer
een vreemde naam als wel een
bijzondere naam, eentje waar de
drager nog wel eens last van kan
krijgen. In de Drentse gemeente

Hunze is namelijk een jongetje
geboren met de naam Elyezel. En
dat lijkt mij geen prettige naam
voor hem tegen de tijd dat hij de
basisschool bezoekt. Zelfs niet bij
de verdraagzame Drenten. Dat het
in het algemeen een verdraagzaam
volkje is werd de afgelopen week
weer eens getoond. Waar hier gemopperd wordt over de komst van
asielzoekers naar de Heemserpoort
heten ze in Assen duizend vluchtelingen welkom in het voormalige NAM-kantoor. Omwonenden
hebben begripvol gereageerd op
de komst van de asielzoekers. We
moeten er zijn voor anderen, vertelden ze tegen RTV Drenthe. Zo
kan het dus ook.

Veiliger routes voor fietsers

Bereikbaarheid
Denken jullie aan de bereikbaarheid van Hardenberg? Dat is in het
kort de boodschap die B&W van
Hardenberg hebben gestuurd aan
de onderhandelaars voor een nieuw
provinciebestuur. De N34 (een goed
knooppunt bij Varsen), de N36 (een
viaduct of tunnel bij Beerze) en de
spoorlijn naar Twente (nieuwe stationsomgeving bij Hardenberg) zijn
daarbij het belangrijkst. Als die bereikbaarheid wordt verbeterd biedt
dat weer kansen aan de economie.
Die groei van de economie wordt
ook nadrukkelijk genoemd in de
brief. Meer werk en minder regels
zijn daarbij de kernbegrippen.

Zomerrestaurant
De uitbater van het horecagedeelte
in theater De Voorveghter, Jan Hofsink Catering, mag van de gemeente
een zomerrestaurant beginnen in
de foyer. Zomers zijn er bijna geen
voorstellingen, waardoor het bedrijf
geen omzet maakt. Hofsink mag
nu van half juni t/m september een
laagdrempelig restaurant vestigen
met voornamelijk hamburgers en
spareribs. Voorwaarde is dat voor
het theaterseizoen begint de foyer
weer in de oorspronkelijke staat
moet zijn teruggebracht.

Zwerfaval
Zo’n 13.500 scholieren uit 16
Overijsselse gemeenten gaan deze
week de straat op om de omgeving
van hun school schoon te maken. In
de gemeente Hardenberg doen 23
scholen mee met de campagne Natuurlijk Schoon van ROVA. Voor de
Kastanjehof in Hardenberg-centrum
is vrijdag 17 april de laatste keer,
omdat de school aan het eind van
het schooljaar wordt opgeheven.

Zomerfestival
Het 3e jaar van het Vechtdal Zomerfestival in Hardenberg bestaat uit 5
grote evenementen. Het begin is 15
en 16 mei met Kunsten op Straat.
De afsluiter is 22 augustus met het
Pleinfestijn op de markt.
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Voor de kruising van de Piet Heinstraat en de Burg. Schuitestraat heeft de gemeente een verhoging in gedachten.
HARDENBERG - De kruising van de Burgemeester Schuitestraat met
de Piet Heinstraat verhogen om verkeer te remmen zodat het veiliger
wordt voor fietsers? Of toch maar niet, omdat hulpdiensten als de
ambulance gebruik maken van die kruising? De gemeente Hardenberg heeft met potlood een plan getekend om zowel de Piet Heinstraat
als de Lage Gaardenstraat veiliger te maken voor fietsers, maar als
buurtbewoners of andere belanghebbenden betere ideeën hebben kan
er nog gegumd worden, vertelt wethouder Jannes Janssen.
Fietsverkeer vanuit de woonwijken
Heemse, Marslanden en de kernen
Slagharen, Schuinesloot en Lutten
maken gebruik van de route via de
Piet Heinstraat naar het NS Station
en de scholen aan de Burgemeester
Schuitestraat. Als je die route nou
comfortabel en fietsvriendelijk inricht zullen meer fietsers deze route
kiezen in plaats van via de Bruchterweg, denken B&W. Die weg is
minder geschikt voor fietsverkeer

omdat er nogal wat vrachtverkeer
van deze weg gebruik maakt. De
Piet Heinstraat en ook de aangrenzende Trompstraat worden over
enkele maanden opgebroken voor
de aanleg van een regenwaterriool,
omdat er regelmatig sprake is van
wateroverlast. Dat is dan een goed
moment om de weg veiliger te
maken voor fietsers, vindt de gemeente. Verder wordt gedacht over
een verhoogd plateau om verkeer

Ziekenhuis hoopt op extra geld
HARDENBERG – NoordoostOverijssel is nog geen krimpregio,
maar kan het wel worden. Mocht
dat gebeuren dan moet er nog wel
een ziekenhuis zijn. Dat vinden
de Hardenbergers, dat vinden de
politici en dat vinden de ziekenhuismedewerkers natuurlijk ook. Het
is alleen de vraag of het betaalbaar
is. Het Röpcke-Zweers ziekenhuis
heeft extra geld nodig en die bood-

schap is woensdag overgebracht aan
minister Edith Schippers, toen die
op bezoek was in Hardenberg. Zelf
kan ze geen geld beschikbaar stellen, maar misschien wel een goed
woordje doen bij de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa). Twee miljoen
extra heeft het ziekenhuis nodig, om
de zorg op de eerste hulp, de afdeling verloskunde en de intensive
care op peil te houden. Wat indruk

te remmen op de kruising van de
Schuitestraat en de Piet Heinstraat.
De aanleg hiervan zou dan tegelijk
kunnen met het maken van een
parkeerstrook voor het Vechtdal
College, een zogenoemde Kiss
and Ride-strook, waar ouders hun
kinderen kunnen laten uitstappen
en daarna weer verder rijden.
Ook de Lage Gaardenstraat wordt
veiliger gemaakt voor fietsers.
Deze weg wordt veel door scholieren uit Gramsbergen, Baalder
en Baalderveld gebruikt, maar
ook autoverkeer, buurtbussen en
lijndiensten rijden deze route. Het
opknappen van deze weg staat al
een poosje op het programma. Er
moet een nieuwe asfaltlaag komen
en de waterafvoer moet verbeterd
op haar heeft gemaakt is de samenwerking in Noordoost-Overijssel
en Zuidoost-Drenthe tussen huisartsen, specialisten en apotheken.
De minister gaf het ziekenhuis wel
terug dat je als klein ziekenhuis
geen te grote broek moet aantrekken: “Een klein streekziekenhuis
is heel hard nodig, maar dan moet
je wel kwaliteit leveren. Wat kun je
zelf en wat niet. Complexe ingrepen
waarvan je er maar weinig doet laat
je elders doen, voor- en nazorg in
het regioziekenhuis.”

worden. Dat kan samen met de
herinrichting gebeuren, vindt de
gemeente, zodat deze weg wat gaat
lijken op de Stationsstraat, met fietsstroken aan weerszijden en parkeren
naast de weg. Op de plek waar de
fietsers op de Gramsbergerweg de
Lage Gaardenstraat oversteken is
een verhoogde kruising gedacht met
busvriendelijke drempels.
Eind 2015 klaar
De beide plannen kosten bijna zeven ton. Een aanzienlijk deel hiervan wordt betaald door de provincie
Overijssel, als het project vóór 1
januari 2016 klaar is. De gemeente
Hardenberg gaat de komende maanden de plannen uitwerken, waarna
in de tweede helft van 2015 de
schop in de grond gaat.

minister
Schippers

