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Op de hoek van de Stationsstraat en
de Sallandsestraat in Hardenberg
stond op de ene hoek melkfabriek
Salland en op de andere hoek de
winkel van de Coöperatie. Boven
de winkel woonde Van Til met zijn
gezin. Mijn herinneringen aan hem
komen niet veel verder dan: een
kalend rond hoofd, altijd vriendelijk

Vragen VVD over
spoedeisende hulp
HARDENBERG – De VVDfractie in Hardenberg heeft vragen gesteld aan B&W over de
onvriendelijke behandeling van
toeristen. Volgens recreatieondernemers moeten recreanten die
spoedeisende gezondheidszorg
nodig hebben direct contant
afrekenen. En dat terwijl ze in
de meeste gevallen hun verzekeringspapieren kunnen laten zien.

en een zandkleurige stofjas. Verder
een toonbank en daarachter bakken
en schappen met comestibles, zeep
en soda. Een echte kruidenierswinkel, want voor verse producten
als vlees en groente moest je naar
andere zaken. De winkel was in
mijn beleving geopend tot zaterdag
18.00 uur, maar als je moeder nog
iets dringends nodig had kon je ook
na dat tijdstip achterom nog wel wat
regelen. Een middenstander keek in
die tijd, de jaren vijftig en zestig,

niet op een uurtje extra. En dat gaat
opnieuw gebeuren.
Langzamerhand zijn de winkeltijden veranderd. Eerst werd die
‘dooie’ dinsdagmiddagsluiting in
Hardenberg weggepoetst en vervolgens werd gesleuteld aan de
begin- en eindtijden: later beginnen en eerder stoppen. Maar het
koopgedrag verandert opnieuw.
Er wordt steeds meer gekocht via
internet, de mensen willen langer

kunnen winkelen en de koopavond
kan wel verdwijnen. Het gebied
waar gekocht wordt moet compacter worden, zonder lege winkels. En
om je klanten daar te krijgen moet
je ze iets extra’s geven. Alles moet
tegenwoordig een ‘beleving’ zijn.
Ook winkelen. En daarom hebben
de middenstanders het lumineuze
idee opgevat op zaterdag de winkels niet om 17.00 uur te sluiten
maar een uurtje later. Kun je daarna
meteen ergens een hapje gaan eten.

Handig bedacht, want als je om vijf
uur de zaak sluit ga je nog niet eten,
dat is te vroeg. Hou de mensen nou
nog een uurtje vast zodat ze wèl
naar een restaurant kunnen en als
het even kan bedenk je ook nog iets
voor de zaterdagavond. Geweldig
idee, geweldige vernieuwing. Hardenberg is een wereldstad, las ik al
op Facebook. Met meteen daarna
in veelvoud de vraag: en wanneer
nou open op zondag? Tja, net niet
wereldstad genoeg, vrees ik.

Grensovergang Balderhaar
vanaf juli afgesloten voor auto’s

“Dit geeft vaak schrikreacties en
onbegrip”, schrijft de VVD, die
van B&W wil weten of die met
huisartsen, campingeigenaars en
verzekeraars om de tafel gaan zitten
om dit probleem op te lossen.
Uit navraag bij de huisartsenpost
en het ziekenhuis blijkt echter
dat de berichten wat hen betreft
onjuist zijn. “Toeristen die hun
verzekeringspapieren bij zich hebben hoeven niet te betalen omdat
de kosten bij hun verzekeraar wordt
gedeclareerd. Dat geld zowel voor
Nederlandse als buitenlandse toeristen”, zo laat de huisartsenpost
weten.
Het Röpcke-Zweers ziekenhuis
schrijft dat Nederlandse patiënten,
dus ook toeristen uit Nederland,
niet contant hoeven af te rekenen
bij de spoedeisende hulp in het
ziekenhuis. De betaling loopt via
de zorgverzekeraars. Er wordt wel
gevraagd naar legitimatie. “Buitenlandse patiënten hoeven nu ook
niet contant af te rekenen, maar
wij overwegen wel om dat in te
voeren. De reden hiervoor is, dat
het nog wel eens problemen oplevert om de geleverde zorg vergoed
te krijgen, omdat contactgegevens
van de behandelde patiënt onjuist
zijn”, aldus een woordvoerder van
het ziekenhuis.
“Als dit zo is dan is de helft van
het probleem al getackeld”, meent
VVD-raadslid Alex Reiling, die
hoopt dat dit ook opgaat voor de
huisartens zodat er geen misverstanden meer kunnen ontstaan.
De drie huisartsen die hierover zijn
benaderd hebben tot nu toe geen van
allen gereageerd.
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BALDERHAAR - Woensdagmorgen rond half elf. Binnen tien minuten
passeren tien auto’s de groene grensovergang bij Balderhaar. Buurtbewoners, toeristen, bedrijfsbusjes maar ook busjes voor personenvervoer. Voor een groene grensovergang vrij druk, maar binnenkort
behoort dat tot het verleden omdat de Duitsers het onderhoud niet
meer willen betalen.
De weg Balderhaar wordt aan de Duitse kant kapot gereden door voertuigen
die deze weg als grensovergang gebruiken. Aan de Nederlandse kant zijn
de weg en de berm beschermd met grasstenen, zodat niet alles stuk wordt
gereden. Aan de Duitse kant liggen naast de weg bermen van zand met
daarin grote gaten. De gemeenten Wielen en Uelsen hebben besloten de

Onduidelijkheid over toekomst tennis
HARDENBERG - Als de hemel
naar beneden komt hebben we
allemaal een blauwe hoed. Als
dat niet gebeurt krijgen de tennisverenigingen TOGO en TVO
in Hardenberg een vernieuwd
tennispark. Dat komt door een
amendement van CDA, PvdA en
ChristenUnie in de gemeenteraad
van Hardenberg afgelopen dinsdag. Toch lijkt het verstandig dat
de tennisbestuurders nog maar
even niet naar de bank rennen,
want er kan nog een kink in de
kabel komen.

komende jaren moeten plaatsvinden
als er geld is, met een totale waarde
van 7 miljoen euro. B&W hadden
dat lijstje gemaakt op verzoek van
de raad. Diezelfde raad wilde wel
een paar wijzigingen aanbrengen:
men was onder de indruk van de
dramatische berichten uit Balkbrug
over de problemen die daar ontstaan
door een gebrek aan een kunstgrasveld. Bruchterveld zou in 2016 aan
de beurt zijn en Balkbrug in 2017,
maar de raad vond dat ze allebei in
2016 een veld met nepgras moeten
krijgen. Tenminste, als er geld is.

De raad sprak over een lijstje met
investeringen in de sport die de

De raad vond het ook goed dat de
bouw van een nieuwe sporthal op

de Sportboulevard aan de Jan Weitkamplaan op het lijstje een plek
had gekregen. Maar wel soberder
dan B&W willen. Geen 4 miljoen
euro ervoor uittrekken maar 3,4
miljoen. En tenslotte kwam de tennis aan de beurt. TOGO en TVO
willen fuseren en op sportpark De
Boshoek in Heemse moet dan een
flink opgeknapt tennispark verschijnen. Kost ruim 8 ton en de gemeente
wordt gevraagd 5 ton bij te dragen.
Maar als de gemeente dat geld
volgend jaar nog niet beschikbaar
kan stellen maar wèl in 2017 zullen de tennisverenigingen naar de
bank stappen om alvast aan de slag
te gaan. Hebben we die zekerheid,

grensovergang te sluiten omdat ze het onderhoud niet meer kunnen betalen.
B&W van Hardenberg hebben nog wel geprobeerd de Duitse politici op
andere gedachten te brengen, maar de enige oplossing die werd aangedragen was dat Hardenberg een deel van het onderhoud zou betalen. En daar
heeft men geen trek in, vertelde burgemeester Peter Snijders vorige week
dinsdag op vragen van raadslid Hans Botter.
Met ingang van 1 juli wordt de grens bij Balderhaar gesloten voor auto’s
en landbouwvoertuigen. De overgang wordt versmald door de betonnen
duikers die er nu staan dichter bij elkaar te plaatsen en de bypass voor
landbouwverkeer op te heffen. Ook worden verkeersborden geplaatst.
Verkeer dat de grens wil passeren zal voortaan gebruik moeten maken van
de grensovergang bij Venebrugge.
wilde de tennis weten. Het CDA
zei bij monde van Piet-Cees van
der Wel volmondig ‘ja’. Dit tegen
het advies in van wethouder Douwe
Prinsse. En een beetje tot verbazing
van de PvdA, die net als de CU een
CDA-motie had ondertekend om
de tennis voort te helpen, maar die
motie anders uitlegde. Maar ook tot
grote verbazing van de oppositie,
die vond dat er nu alvast een cadeau
was weggegeven terwijl er nog geen
geld voor is. Sake Stelpstra van de
CU meende echter dat dat geld de
komende jaren wel ergens gevonden kan worden.
Met name de VVD, gesteund door
D66, had grote moeite met de gang
van zaken. Een lijstje zonder geld is
zinloos en een cadeau geven zonder
dat er geld beschikbaar is gesteld

kan niet, meenden de VVD’ers.
“De VVD is een partij van stilstand
in plaats van behoedzaam vooruit
zoals de coalitie”, zo liet een boos
CDA-raadslid Piet-Cees van der
Wel weten. Hij was blij dat nu duidelijk is wat eerst aan de beurt is en
wat daarna komt, als er tenminste
geld voor is. Ook CU-woordvoerder
Sake Stelpstra kon maar moeilijk
zijn boosheid over de VVD verbergen die hij verweet alleen maar voor
de toehoorders te praten. Reiling,
Gelling en Back trokken zich daar
echter niets van aan en stemden
dan ook tegen alle amendementen,
moties en voorstellen. Veel hielp dat
niet, want een grote meerderheid
stemde voor.
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