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Waarschijnlijk had dagblad De
Stentor – het West-Overijsselse
stiefzusje van het AD, net zoals dagblad Tubantia inmiddels een Twents
stiefzusje van deze van oorsprong
Rotterdamse krant is – vorige week
woensdag de primeur: burgemeester Ahne van de gemeente Ommen
stapt op omdat de rijksrecherche
onderzoek doet naar zijn integriteit.

agenda

De Ommenaren reageerden in
meerderheid geschokt. “Vreselijk
en schokkend dat iemand door roddel en achterklap onderuit wordt
gehaald”, zei iemand van de ondernemersvereniging. Horecaman
en oud-Hardenberger Henk Smit
vertelde dat hij wist dat er aan de
stoelpoten van de burgemeester
werd gezaagd, maar dit had hij niet
verwacht.
Ondertussen meldt de Stentor doodleuk dat Ahne de laatste tijd, ook
door de Stentor, geconfronteerd

is met getuigenissen, vragen en
geruchten over een vermeende diefstal. Ahne heeft dat altijd ontkent en
volgens justitie is dat ook niet het
geval maar gaat het om iets heel
anders, namelijk een persoonlijke
financiële kwestie.
Geruchten, achterklap, roddels en
die zijn gevoed door de krant. Het
AD was altijd al een Telegraaf in
het klein, maar nu worden blijkbaar
ook de stiefzusjes erbij betrokken.
En op de site van de krant wordt
volop ruimte geboden aan de Om-

mer tokkies, die zonder kennis van
zaken weer precies weten hoe de
vork aan de steel zit.
Ahne was trouwens nog niet weg
of een paar uur later spraken de
plaatselijke politici al over zijn
opvolging. “Ommen heeft een
eigen krachtige bestuurder nodig”,
waren zo’n beetje de eerste woorden die uit hun mond ontsnapten.
Ach, denk je dan: waarom nou
toch? De ambtenaren zijn al samen
met hun collega’s van Hardenberg
gefuseerd. Op veel terreinen doen

de Ommer bestuurders precies hetzelfde als die uit Hardenberg. Dus
waarom dan een eigen krachtige
bestuurder? Eerst de Hardenberger
burgemeester Peter Snijders als
waarnemer – die moet een kleintje
als Ommen er makkelijk bij kunnen doen - vervolgens vanuit de
beide gemeenteraden een signaal
afgeven dat de twee gemeenten
moeten fuseren en dan vanaf 2018
één gemeente Ommen-Hardenberg
vormen. Zelfstandig en uniek. Gewoon doen.

Opknapbeurt voor fietspad Colenbranderbos

Boeken - De bibliotheek in Bergentheim heeft de collectie opgeschoond en gaat de afgeschreven
materialen verkopen. Het gaat
hierbij om boeken die verouderd,
beschadigd of om een andere reden niet meer uitgeleend worden.
De verkoop vindt de hele maand
oktober plaats.
Kunst - In het bedrijfsrestaurant van
het gemeentehuis in Hardenberg vrij toegankelijk - hangen sinds
afgelopen vrijdag kunstwerken van
Loes Cauwe uit de Hoogenweg. De
schilderijen en tekeningen zijn t/m
woensdag 6 januari te bewonderen.
Herdenking – Het is zaterdag 3 oktober 73 jaar geleden dat de joodse
mannen van werkkampen zoals
Balderhaar en Kloosterhaar werden
afgevoerd naar kamp Westerbork,
waarna de meesten vermoord werden in vernietigingskampen in
Oost-Europa. De expositieboerderij
aan de Verlengde Broekdijk 16 van
het Dorpsarchief Kloosterhaar is
zaterdag extra geopend van 14.00
tot 17.00 uur. Ter herdenking staat
deze middag in het teken van de
werkkampen.
Proeverij - De Markt in Hardenberg verandert zaterdag 3 oktober
van 13.00 tot 17.00 uur en zondag
4 oktober van 14.00 tot 18.00 uur
in een eet- en drinkplein tijdens de
6e editie van Hardenberg proeft. Op
terrasjes en in pagodetenten kunnen
streekproducten van de kaasboer,
bakker, wijnboer en uit de streekproductenwinkel worden geproefd.
Muppet Stuff en Jord Brinkhuis
zorgen ervoor dat er ook op muziekgebied iets te genieten valt.
Beursvloer - In De Baron in Dedemsvaart wordt woensdag 7 oktober vanaf 19.00 uur de volgende
editie gehouden van de Maatschappelijke Beursvloer van de gemeente
Hardenberg. Ondernemers en organisaties wisselen in een ongedwongen, dynamische sfeer onderling
diensten en goederen uit. Ondernemers tonen zo hun maatschappelijke betrokkenheid en organisaties
krijgen de hulp in menskracht en
middelen die ze nodig hebben op
basis van wederkerigheid. Op de
Beursvloer wordt niet gehandeld
met geld. Deelname is gratis.
Ontbijt - Vrijdag 9 oktober is het de
Dag van de Duurzaamheid. Om hier
op een bijzondere manier aandacht
aan te besteden, organiseert natuurcentrum De Koppel in Hardenberg
tussen 08.00 en 09.00 uur een duurzaam ontbijt. Het duurzame ontbijt
bestaat uit biologische producten
en wordt geserveerd in de nieuwe
serre van De Koppel. Iedereen is
welkom om daarbij aan te schuiven
en in een gezellige sfeer met andere
geïnteresseerden van gedachten
te wisselen over een duurzame
toekomst. Aanmelden kan t/m 7
oktober via info@dekoppel.com of
per telefoon: 0523-273388
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Als eerste zijn de stroken met klinkers opgeruimd, die tussen het asfalt lagen.
RHEEZERVEEN – Het fietspad
in het Colenbranderbos, tussen
Hardenberg en Dedemsvaart,
wordt opgeknapt. De noordelijke
helft, van Dedemsvaart naar de
Rheezerveenseweg, is een betonpad dat goed te berijden is. De
zuidelijke helft was ooit een asfaltpad maar lijkt inmiddels meer
op een zandpad waar regelmatig
tanks oefenen. Dat zuidelijke gedeelte wordt nu ook een betonpad
van 1,5 meter breed.
VVD-raadslid Alex Reiling heeft
er vorig jaar augustus al vragen
over gesteld aan B&W, omdat het

Meer huurhuizen
in Kloosterhaar
KLOOSTERHAAR - Woningcorporatie Beter Wonen wil aan
de Schoolstraat in Kloosterhaar
14 verouderde twee-onder-eenkappers slopen en vervangen door
vier blokken van vijf woningen. Een
deel van de woningen is overigens
al gesloopt.
De plannen passen niet binnen
het huidige bestemmingsplan,
want volgens de regels mag het
bestaande aantal woningen niet
toenemen. Omdat er wel vraag is
naar woningen en de kwaliteit van
de huurhuizen verbetert willen
B&W meewerken aan de plannen
van Beter Wonen.

fietspad een ramp is voor de toeristen van camping Het Stoetenslagh
en Dedemsvaartse scholieren die
in Hardenberg naar school gaan.
Dat het pad aan groot onderhoud
toe is, was al jaren duidelijk, maar
er gebeurde niets omdat eigenaar
Staatsbosbeheer het opknappen
van fietspaden niet bovenaan heeft
staan op de prioriteitenlijst nu het
financieel allemaal wat minder
gaat. De gemeente Hardenberg en
Staatsbosbeheer hebben elkaar nu
gevonden: de gemeente voert de
werkzaamheden uit en Staatsbosbeheer betaalt. Overigens gaat de
gemeente niet zelf het pad opknap-

pen maar gebeurt dat door aannemer
REEF. Woensdag 23 september is
men begonnen met het verwijderen
van stroken klinkers, vervolgens
zijn de restanten van het asfaltpad
verwijderd waarna beton wordt
gestort. “Een weekje uitharden en
dan kan men vanaf half oktober
weer van het pad gebruik maken”,
vertelde een van de werknemers.
Volgens hem stopt het pad trouwens
zo’n 100 meter voor de N34 wordt
bereikt. Daar moet een fietstunnel
in de Willemsdijk komen, als de
provincie deze weg tussen de Witte
Paal en de Drentse grens verandert

in een 100-km weg. Tegen die tijd
zou een deel van het fietspad weer
verwijderd moeten worden, vandaar
dat men nu het laatste gedeelte niet
aanlegt.
Oldemeijerweg
Naast het fietspad in het Colenbrandersbos willen Staatsbosbeheer
en de gemeente Hardenberg ook
samenwerken bij onderhoudswerkzaamheden aan de Oldemeijerweg,
die eveneens eigendom is van
Staatsbosbeheer. Het is de bedoeling dat deze weg in het voorjaar
van 2016 wordt voorzien van een
nieuwe asfaltlaag.

Regionale bedrijven worden Veilig fietsen
HARDENBERG - Ruim 4000
in de schijnwerpers gezet
leerlingen van basisscholen in de
HARDENBERG - Bedrijven uit de gemeente Hardenberg krijgen half
december een podium om zich te laten zien. In de Evenementenhal
Hardenberg wordt van 11 t/m 13 december de Grote Eindejaarsbeurs
gehouden, een combinatie van vak- en consumentenbeurs.
De openingsdag staat in het teken
van de vakbeurs Merry Business.
Exposanten krijgen de kans hun
bedrijf, organisatie of product aan
het zakelijke publiek te presenteren.
‘s Avonds wordt een programma
geboden waarbij de ondernemers
elkaar in een meer ongedwongen
sfeer kunnen ontmoeten. Zaterdag
12 en zondag 13 december zijn
bestemd voor de consumenten.

Tijdens de Grote Eindejaarsbeurs
worden drie hallen ingericht met elk
een eigen thema: netwerken, interactiviteit en entertainment. Volgens
mede-organisator Robin Spiekman
is het leuke aan dit concept “dat
je als ondernemer kan laten zien
aan zowel de consument als het
bedrijfsleven wat je écht te bieden
hebt. Zie het als een mini-open dag
van elk bedrijf.”

gemeente Hardenberg doen de
komende weken mee aan projecten
in het kader van verkeersveiligheid. Het project Streetwise leert
kinderen op speelse wijze over
veiligheidsregels in het verkeer. Dit
project is bedoeld voor leerlingen
van de groepen 1 t/m 8 en wordt
tot eind oktober gegeven door de
ANWB.
Het veiligheidsprogramma Dode
Hoek leert kinderen in de hoogste
groepen om veilig om te gaan met
grote voertuigen in het verkeer, zoals vrachtwagens en tractors.

