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Het duurt een paar maanden langer voordat de oude meuk aan het
Oosteinde in Hardenberg tegen de
vlakte gaat. En daardoor moeten
ook de leerlingen van de Groene
Welle een poosje later beginnen met
de aanleg van een tijdelijk parkje op
de vrijgekomen percelen. En uiteindelijk wordt de bouw van koop- en
huurappartementen voor starters
en andere mindervermogenden
eventjes uitgesteld. Oorzaak is een

onderzoek naar bijzondere plantjes
en zeldzame beestjes.
De gemeente heeft inmiddels de
drie panden aan het Oosteinde gekocht: de voormalige fietsenwinkel
van Jan van Goor, de garage van
Derk ten Cate en de koperslagerszaak van Ab Breukelman. En
ze zijn ook alweer doorverkocht,
aan bouwbedrijf Oude Lenferink.
De panden kunnen dus gesloopt
worden en dankzij geld van de
provincie Overijssel de bodem
gesaneerd, ware het niet dat er een
kleine kink in de kabel is gekomen.
Tijdens de papieren voorbereiding

van de sloop is gebleken dat in het
kader van de flora- en faunawet
onderzocht moet worden of er beschermede planten en diersoorten
aanwezig zijn. Dat moet tussen
april en september gebeuren, graag
twee keer zelfs. Dat betekent dat
op z’n vroegst in oktober met de
sloop kan worden begonnen. Het is
erg jammer voor de Hardenberger
voetbalomroeper HeinoII, maar
zijn idee om in het nieuwe parkje
een zomerterras met Biergarten aan
te leggen zit er niet in. De bouw
van het wooncomplex kan op z’n
vroegst in de eerste helft van 2016
van start gaan. Met dank aan de

provincie Overijssel, die geld had
toegezegd als dit zomer de panden
zouden worden gesloopt, maar nu
uitstel wil geven omdat Hardenberg
de plannen en financiering wel goed
voor elkaar heeft.
Het is trouwens te hopen dat er
geen VOP wordt aangetroffen,
een vleermuizenoriëntatiepunt.
Een prachtwoord voor spelers van
Scrabble of Wordfeud maar een
ramp voor bouwers en ontwikkelaars. Er zijn namelijk al op diverse
plekken in ons land bouwplannen
in de prullenbak beland omdat bepaalde bomen niet gekapt mochten

worden: ze waren oriëntatiepunten
voor vleermuizen. Je moet dan de
vleermuizen verhuizen of doen
wat ze in Utrecht hebben gedaan,
namelijk medewerkers van de
universiteit inschakelen om de
beesten aan een nieuwe vliegroute
te helpen. Een eerste snelle blik op
de drie panden aan het Oosteinde en
omgeving heeft geleerd dat het met
bijzondere bomen, vleermuizen en
andere levende wezens wel goed zit,
maar je weet maar nooit, er zal maar
een heikikker, grote vuurvlinder of
oostelijke witsnuitlibel tussen zitten, dan ben je mooi de pineut. En
die is niet beschermd.

Frits de Zwerverprijs zoekt opvolger
HARDENBERG - Hardenberg is nog niet van Frits de
Zwerver af. Integendeel, als
iets wordt gedaan met de tip
van oud-burgemeester Herman Smit, zal de naam van
deze verzetsdominee definitief aan Hardenberg worden
verbonden. Nu de Frits de
Zwerverprijs voor de laatste
keer is uitgereikt kun je dat
betreuren, maar je kunt ook
iets nieuws beginnen, vertelde
Smit.
Hij deed het voorstel jaarlijks
een Frits de Zwerverlezing te
houden, zoals sinds 1990 de
Abel Herzberglezing wordt
gehouden in Amsterdam. Je
kunt in de aanloop naar de
lezing scholen erbij betrekken
die een expositie inrichten of
een website maken, had Smit
bedacht.
De oud-burgemeester, tegenwoordig wonend in Wijk bij Duurstede,
was vorige week vrijdag speciaal
naar Hardenberg gekomen om deze
laatste editie van de schrijfwedstrijd
bij te wonen. Hij heeft in 2000 de
aanzet voor de wedstrijd gegeven,
door geld beschikbaar te stellen dat
bij zijn afscheid als burgemeester
was geschonken. In eerste instantie
zou het bedrag gebruikt worden
voor de inrichting van een museum
over de Tweede Wereldoorlog, maar
toen dat niet mogelijk bleek heeft
zijn vrouw bedacht een fonds te
vormen waaruit een schrijfwedstrijd
betaald kon worden, met als doel de
belangstelling voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog
levend te houden, speciaal bij
jongeren. De organisatie van deze
opstelwedstrijd was in handen
gegeven van de IJsselacademie
in Kampen. In de afgelopen jaren
heeft deze instelling meer dan 450
inzendingen ontvangen van jongeren uit West-Overijssel. Opvallend
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De 3 prijswinnaars vlnr Els, Willemijn en Charlotte. Achter Willemijn het echtpaar Smit, uiterst rechts Jan Slomp, zoon van Frits de Zwerver.
veel scholieren van gereformeerd
vrijgemaakte en reformatorische
signatuur. En opvallend veel meer
meisjes dan jongens, vertelde directeur Jos Mooiweer van de IJsselacademie. De fut om een opstel
te schrijven lijkt er echter een beetje
uit te zijn bij de jongeren, want het
aantal inzendingen daalt jaarlijks.
Dit jaar waren er 13 inzendingen.
Onder de deelnemers twee voormalige winnaressen van de eerste prijs:
Charlotte Polman uit Ommen en Els
van der Steeg uit Zwolle. Ook dit
jaar vielen ze in de prijzen, maar
eerste werden ze niet. Die plek was

Minister Kamps moet mobiel
bellen in grensstreek verbeteren
HARDENBERG - De brief van minister Kamps aan de Twee Kamer
dat het wel meevalt met de problemen om in de grensstreek 112 te kunnen bellen, is bij de gemeenten Hardenberg, Tubbergen, Dinkelland
en Winterswijk in het verkeerde keelgat geschoten.
In 99% van de gevallen is het
noodnummer bereikbaar en dus is
er volgens de minister niet echt een
probleem. Maar dit betekent wel dat
enkele honderden vierkante kilometers in Nederland geen 112-bereikt

hebben, schrijven de vier gemeenten in een reactie aan de Tweede
Kamer. En veel van die kilometers
liggen nou net binnen hun gemeentegrenzen. Bovendien heeft TNO
- de instantie die in opdracht van

weggelegd voor Willemijn Bussink
uit Lettele bij Deventer voor haar
verhaal Bor.
Oud-burgemeester Smit was niet
naar Hardenberg gekomen om alleen maar te kijken en te luisteren.
Hij zou een rede houden, stond
in het programma, maar het was
meer een pakkend verhaal van een
geschiedenisleraar, wat Smit ook
ooit is geweest. Hij begon met de
actualiteit, door de vraag te stellen
wie in 1945 gedacht zou hebben
dat nog eens de tijd zou komen dat
joodse gebouwen in Amsterdam
door de politie bewaakt moesten
Kamps het bereik heeft onderzocht
– zich uitsluitend gericht op 112.
Ook andere veiligheidsnetwerken
als Burgernet en Amber Alert zijn
onbereikbaar, net als bijvoorbeeld
huisartsen. De vier gemeenten willen daarom dat minister Kamps via
wetgeving de providers dwingt te
zorgen voor een landelijke dekking
of dat het Rijk een deel van het geld
gebruikt dat verdiend wordt met de
veiling van licenties voor mobiele
telefonie.

redactie@sallander.nl

worden, zoals nu gebeurt. Of dat er
in het voetbalstadion van Utrecht
zou worden gezongen over het
verbranden van joden, want die
branden het best.
“Waar begon de weg naar Auschwitz”, vroeg Smit zich af. “Het
kamp zelf was het eindstation,
maar de weg ernaar toe begon in
Nederlandse gemeentehuizen. Daar
gaven bijvoorbeeld ambtenaren en
bestuurders ongevraagd lijsten met
namen van joodse burgers aan de
Duitsers. Of daar werd een kaartsysteem aangelegd van joodse huizen,
zodat de Duitsers geen tijd zouden
verliezen als ze erom vroegen. De

weg naar de vernietiging begon bij
ons. Dat was het begin van het isolement van de joden.” Wat zouden
wij hebben gedaan, ging Smit verder. Wegkijken of verzetten, al zou
dat je leven kosten? “De jeugd zal
bij de geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog betrokken moeten
blijven, om ervoor te zorgen dat
die keus nooit gemaakt hoeft te
worden.”

Beter Wonen geeft
werklozen een kans

ben tot de arbeidsmarkt. Nadat ze
het vroegere OJC hebben opgeknapt
gaan ze een deel van het woningbezit van Beter Wonen en de woonomgeving onderhouden. Bij dat
laatste kan gedacht worden aan het
verwijderen van onkruid, zwerfvuil
en graffiti en snoeiwerkzaamheden.

HARDENBERG - Het voormalige jongerencentrum OJC aan de
Gramsbergerweg in Hardenberg
kan niet gebruikt worden door
de groep Baalder jeugd die daar
onlangs bij gemeente om had
gevraagd. Het pand van eigenaar
Beter Wonen wordt de thuisbasis
van Pauropus, een re-integratie- en
werkbedrijf dat onder leiding van
professionals arbeid uitvoert met
mensen die een grote afstand heb-

Mocht er vanaf volgend jaar daadwerkelijk een Frits de Zwerverlezing worden gehouden dan is het
niet moeilijk de eerste kandidaat
hiervoor te vinden.

Aanwinsten HHC
Topklasser HHC heeft zich voor
komend seizoen versterkt met de
verdedigers Marcel Piesche (Haselünner Sportverein ) en Hamid
Zarbaf (Rohda Raalte).

