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

Staat ons dat ook te wachten? In
buurgemeente Emmelkamp (het
Duitse Emlichheim) hebben ze op
dit moment 9 huisartsen in 4 praktijken. Nog niks aan de hand, zegt
burgemeester Daniela Kösters van
de gelijknamige Samtgemeinde,
maar een groot deel van de artsen is
60+ en denkt erover met pensioen te
gaan. En zie in deze tijd maar eens
aan nieuwe dokters te komen.
Nou denken de meeste Duitsers
over het gebied boven Osnabrück

Record
Camping Beerze Bulten in Beerze
probeert net als vorig jaar een plekje
te verdienen in het Guinness Book
of World Records. Toen ging het
om het record ‘Meeste mensen van
een waterglijbaan binnen een uur’.
Woensdag 12 augustus wil men het
record verbeteren om de langste
slinger te maken van mensen die
door een hoepel stappen. Dat record
is een jaar oud en is met 564 personen gevestigd in Ierland.

en links van Bremen zo’n beetje
hetzelfde als vroeger over de rimboe
in Congo werd gedacht: ontoegankelijk, slecht klimaat en nietontwikkelde eigenheimers. Daar ga
je niet vrijwillig naar toe. En dat niet
alleen, jongelingen zoeken sowieso
liever een baan in de stad dan op
het platteland. Welk platteland dan
ook. Kösters ziet de bui derhalve al
hangen en is nu alvast bezig nieuwe
rekruten te werven voor de post van
huisarts. Dat doet ze door een brochure uit te brengen, met als titel:
Landarzt gesucht. Hier werden Sie
gut behandelt.
In de brochure wordt Emlichheim

gekenschetst als een moderne gemeente die open staat voor nieuwe
ontwikkelingen: open minded, heet
dat tegenwoordig in de taal van
reclamemakers. Toevallig kom je
die tekst bij nog zo’n 100 Duitse
gemeenten tegen, maar daarom
hoeft-ie niet minder waar te zijn.
De gemeente wil duidelijk maken
dat het leven op het platteland veel
voordelen heeft: natuur, schoon,
geen stress – Lust auf Landleben.
En er wordt fijntjes op gewezen
dat sommige stadsproblemen op
het platteland niet voorkomen.
Geen lange wachtlijst voor kinderopvang, geen strijd om een plekje
op de school van je keus. Hier heb

je levenskwaliteit in plaats van
het benauwde en hectische leven
in de grote stad. Hier werden Sie
gut behandelt – de oorspronkelijke
inwoners behandelen de nieuwkomers goed, met aandacht, met
vriendelijkheid.
De nieuwe brochure wordt verspreidt bij medische faculteiten en
ziekenhuizen in een uitgebreide
regio. Met natuurlijk QR-codes om
reclamefilmpjes te bekijken op je
tablet of smartphone, want Emlichheim is modern en open minded,
nietwaar.
Staat ons dat ook te wachten? Is het
aan deze kant van de grens straks

- of nu al – ook moeilijk om nieuwe
artsen, tandartsen, specialisten in
het ziekenhuis, directieleden van
scholen, banken, industrieën te
vinden? Wonen wij in de rimboe
van Nederland? Of wonen we in wat
de oude Grieken Arcadië noemden,
het land vol bloemen, fruit en bossen, helder water, vogelzang en een
eeuwige zomer.
Geen idee hoe we er voorstaan,
maar misschien moeten we alvast
een brochure à la Kösters op de
plank hebben liggen. Voor wanneer
bij anderen het gevoel gaat overheersen dat we eigenlijk reserveDuitsers zijn.

Verbinding tussen Vecht
en Heemsermarschpark

Baggerboete
Het storten van bagger in Bergentheim kost het bedrijf Heuvelman
Ibis uit Delfzijl een kwart miljoen
euro. Dit bedrijf heeft de afgelopen jaren het kanaal Almelo-De
Haandrik uitgebaggerd en daarbij
toestemming gekregen het slib te
storten in een tijdelijk depot aan de
Kanaalweg West, mits daaronder
een beschermlaag van folie was
geplaatst om bodemverontreiniging
te voorkomen. Dat heeft Heuvelman niet gedaan en dus heeft de
provincie Overijssel een dwangsom
opgelegd. In maart heeft het baggerbedrijf bij de Raad van State
het opleggen van een dwangsom
aangevochten, maar vorige week
is het beroep van Heuvelman ongegrond verklaard.

Camera-auto
Het bedrijf CycloMedia rijdt tot
1 november door de gemeente
Hardenberg met camera-auto’s om
vanaf de openbare weg panoramafoto’s van 360 graden te maken. De
gemeente gaat de foto’s onder meer
gebruiken voor inspectie en beheer
van openbare ruimtes en voor het
maken van ruimtelijke plannen.

Langere treinen
Vanaf vrijdag 4 september rijden er
drie verlengde treinen tussen Zwolle en Emmen. Hierdoor zijn er meer
zitplaatsen voor de reizigers op de
Vechtdallijn. Arriva heeft de treinen
afgelopen weken laten ombouwen
bij de Zwitserse treinfabrikant.

Oefenwinst
Deelnemers aan de Tour de France
zouden na het eerste gewin zeggen dat het nog ver is naar Parijs,
maar supporters van voetbalclubs
reageren iets anders. De HHC-fans
verwachten toch zeker aan het eind
van het seizoen promotie naar de
nieuw te vormen Landelijke Divisie, vooral nu het goed gaat in de
oefenwedstrijden. Afgelopen week
wonnen de Hardenbergers de Salenteincup in Nijkerk, na winstpartijen
tegen IJsselmeervogels en Lienden.
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Over de Vechtdijk wordt een verbinding gemaakt tussen de uiterwaarden en het Heemsermarschpark.
HARDENBERG - Op de dijk van
de Vecht, tussen de uiterwaarden
en het Heemsermarschpark,
wordt een soort tapijt van betontegels gelegd. Dat moet dienen als
overlaat, zodat bij hoog water de
Vecht zijn water kwijt kan in het
park aan de andere kant van de
dijk. En het wordt zo gemaakt,
dat het ook als een soort tribune
kan dienen voor het evenemententerrein dat in de uiterwaarden
wordt aangelegd.
De aanleg van de overlaat maakt
deel uit van de herinrichting van

het gebied tussen de Europaweg
en de Kellerlaan in het Vechtpark
Hardenberg. De werkzaamheden
voor dit gebied zijn opgedeeld in
6 fases. De start is maandag 17
augustus, de laatste klus moet eind
april 2016 klaar zijn.
Maandag wordt een begin gemaakt
met het Heemsermarschpark. Het
park wordt toegankelijker gemaakt
met wandel- en fietspaden en het
wordt zodanig ingericht dat het zo’n
100.000 m3 water kan opvangen als
noodberging. Het huidige dierenparkje zal daardoor wat inkrimpen,
maar volgens waterschap Vechtstro-

Veiligheidsdag in Hardenberg
HARDENBERG – Het centrum van
Hardenberg is zaterdag 15 augustus
het toneel van de tweejaarlijkse
Veiligheidsdag van de Veiligheidsregio IJsselland. Een interactieve
dag waarop brandweer, politie,
geneeskundige hulpdiensten, de-

fensie, waterschap, gemeente en
vrijwilligersorganisaties laten zien
hoe zij zich dagelijks inzetten voor
de veiligheid van de inwoners van
de regio. Dat gebeurt op de Markt
in Hardenberg, op het Badhuisplein,
langs het haventje in de Vecht en in

men blijft het wel bestaan.
Dezelfde dag begint het bedrijf
Plecht-Vos Infra & Milieu met de
aanleg van een wandelpad langs de
uiterwaarden tussen de Europaweg
en de Voorstraatbrug. Ook worden
de dijk en de uiterwaarden door een
betonnen trap met elkaar verbonden. Verder wordt de natuurvriendelijke oever tussen de Voorstraatbrug
en de Amaliabrug doorgetrokken
en verbreed. Een deel van de oever
blijft evenemententerrein, waarvan
de toegankelijkheid wordt vergroot
met de aanleg van een wandelpad.
de uiterwaarden bij de Voorstraatbrug.
Tussen 10.00 en 16.00 uur is onder
meer te zien hoe reddingshonden
vermiste personen opsporen, er
wordt gedemonstreerd wat je moet
doen als thuis brand uitbreekt, hoe
je cybercriminaliteit kunt voorkomen en je kunt zelf plaatsnemen
in een F-16, een politie- en brand-

Daarna wordt de Voorstraatbrug
aangepakt en er wordt tussen de
Amaliabrug en de Willem Alexanderbrug een transferium aangelegd,
dat de functie krijgt van uitkijkpunt,
vertrekpunt voor wandel- en fietstochten en van parkeervoorziening.
Inloopavond
Woensdag 12 augustus wordt een
inloopavond gehouden van 19.00
tot 21.00 uur in wijkcentrum Het
Uilenest aan het Meeuwenplein in
Hardenberg. De ontwikkelingen
zijn ook te volgen op de website
www.vechtparkhardenberg.nl
weerauto of het waterschap helpen
met het bouwen van een dijk. Ook
defensie is aanwezig, onder meer
met het nieuwe pantserwielvoertuig
Boxer en materiaal van de Koninklijke Mareschaussee.
Een overzicht van de activiteiten
en de deelnemende organisaties is
te vinden op de site
www.hardenberg.nl/veiligheidsdag

