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Het gaat goed met burgemeester
Aboutaleb van Rotterdam, heeft
zijn woordvoerder laten weten. De
beste man zat donderdag in een restaurant te eten en plotseling werd hij
door beveiligers gevraagd of hij zijn
toetje mee naar buiten wilde nemen
want hij moest weg: er was namelijk
een witte Mercedes ontdekt in de
buurt van dat restaurant. Nou vind
ik dat altijd een straat afgezet moet
worden en restaurantgasten naar
huis gestuurd als ergens een witte

Mercedes wordt ontdekt. Waar dan
ook. Dus die actie begrijp ik wel.
Wat ik niet begrijp is dat die auto
is aangehouden omdat hij geregistreerd stond als ‘mogelijk
vuurwapengevaarlijk’, terwijl de
burgemeester in het NOS Radio 1
Journaal meldde dat de auto al eerder die week was aangehouden. Die
aanhouding had te maken met verdovende middelen. Blijkbaar werken alle diensten weer eens langs
elkaar heen: het ene team houdt de
auto ‘gewoon’ aan vanwege drugszaken en de andere houdt hem aan,
voorzien van kogelwerende vesten,
vanwege de mogelijke aanwezig-

heid van vuurwapens. Maar met
Aboutaleb gaat het gelukkig goed,
hij heeft zijn toetje later alsnog thuis
kunnen eten.
Wat is er trouwens met die ambulance vol springstoffen gebeurd, die
voor het voetbalstadion in Hannover zou staan toen het Nederlands
elftal daar moest spelen? Nooit
meer iets van gehoord. Dat die
wedstrijd niet is doorgegaan heeft
trouwens ook nog iets positiefs opgeleverd, namelijk dat Oranje niet
heeft verloren, maar dit terzijde.
Niet alleen het stadion is ontruimd,
ook het station is leeggehaald. Er

was een tas in een trein achtergebleven met kabels en elektronica. Naar
nu blijkt was de tas per ongeluk
achtergelaten door een ingenieur
die het materiaal gebruikt voor zijn
werk. Paniek, geruchten, angst. Dat
blijft een paar weken en dat ebt alles
weer weg. Nou ja, er komt nog wel
eens een gijzelinkje van 100 man
in Mali tussendoor, maar dat is ver
weg en er zaten geen Nederlanders
bij, dus wat zal ons dat interesseren.
Er waren overigens nog meer mensen gegijzeld maar degenen die een
paar verzen uit de Koran konden
opzeggen mochten gaan. Dat blijkt
dus handig te zijn als je naar zo’n

van oorsprong Franse kolonie gaat:
Frans leren en de Koran in je handbagage meenemen. Een oud spreekwoord luidt: Met de hoed in de hand
kom je door het ganse land. Verruil
de hoed door de Koran en je bent
weer een beetje beter beschermd.
Tegen… ja, waar tegen eigenlijk?
Terroristen? Godsdienstfanaten?
Mensen die de westerse manier van
leven haten? Moeten we er maar
mee leren leven dat het onrustig
blijft in de wereld en dat die onrust
steeds dichterbij komt? Ik heb geen
idee. En jammer genoeg heeft niemand dat nog, misschien is dat wel
het meest verontrustende.

Jonge voorzitter
CDA-fractievoorzitter Dirk van der
Valk (63) heeft de voorzittershamer
van zijn raadsfractie overgedragen
aan Martijn Breukelman (24). Breukelman is door de fractie unaniem
voor deze functie gekozen. Van der
Valk woont nu nog in het Westerhuizingerveld bij Balkbrug, maar
verhuist op termijn naar de Zwolse
binnenstad. Tot die tijd blijft hij deel
uitmaken van de Hardenberger raad.

Brug dicht
Het afsluiten van de Voorstraatbrug
in Hardenberg duurt langer dan verwacht. Het was de bedoeling dat de
brug 2 december weer gebruikt kon
worden, maar dat wordt zeker een
paar dagen later. Bij het verwijderen van de asfaltlaag zijn gebreken
ontdekt aan de bovenzijde van het
betondek, die nu eerst gerepareerd
moeten worden. De brug wordt
dan enkele dagen afgesloten voor
al het verkeer, inclusief fietsers en
voetgangers.

Wel kerstmarkt
In tegenstelling met wat op de sociale media wordt beweerd, vindt
dit jaar wél de jaarlijkse kerstmarkt
plaats bij tbs-kliniek Veldzicht in
Balkbrug, laat een woordvoerder
weten. Het wordt zelfs een bijzondere markt omdat het de laatste keer
is dat Veldzicht als volledige tbskliniek dienst doet. Per 1 januari is
de kliniek een psychiatrische instelling waar met name vreemdelingen
met een psychiatrische aandoening
worden behandeld. Samen met de
buurtvereniging het Eikenbos organiseert Veldzicht nu voor de zesde
keer een markt waar een link wordt
gelegd met de vroegere landloperskolonie Ommerschans. Woensdag
9 december is de kerstmarkt van
18.30 uur tot 20.30 uur bij Veldzicht
en van 18.00 tot 21.00 uur aan de
Boslaan in Balkbrug.

Concert
Zaterdag 28 november wordt vanaf
20.00 uur het jaarlijks Najaarsconcert gehouden van Harmonie Crescendo Gramsbergen in de sporthal
van MFC de Binder. Tijdens deze
avond worden enkele leden gehuldigd als jubilaris.

Sintshows
Leerlingen van de opleiding Recreatie en Toerisme van het Alfacollege in Hardenberg voeren
woensdag 25 november twee Sinterklaasshows op in theater De
Voorveghter. Basisschoolleerlingen
van de groepen 1 t/m 4 uit de regio
Hardenberg zijn hierbij welkom. De
humoristische voorstellingen zijn
gratis toegankelijk. Ze beginnen om
13.30 uur en om 16.00 uur. Kaarten
zijn verkrijgbaar bij de Voorveghter
en bij de bibliotheek in het LOC.
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Gapend gat

HARDENBERG - Zo heb je nog de panden van een fietsenmaker, automonteur en koperslager en zo heb je
slechts puin. Het slopen van de panden op de hoek van het Oosteinde en de Stationsstraat in Hardenberg door
aannemer Van Gelder nadert zijn einde. Begin oktober is de inventaris verwijderd, daarna volgde asbestsanering
en tot half december wordt er gesloopt. Hierna wordt van de grond een tijdelijk parkje gemaakt door leerlingen
van de Groene Welle. Ontwikkelaar Oude Lenferink wil op de vrijgekomen locatie een complex bouwen met
circa 30 appartementen voor starters en jongeren.

Gezocht: het
groenste idee
van Overijssel

Werk aan treinverbinding
Almelo-Hardenberg start in april

REGIO - De Provincie Overijssel is gestart met het initiatief
‘Groen, Groener, Groenst’. Inwoners van Overijssel kunnen
ideeën inzenden om de steden en
dorpen in Overijssel groener te
maken en zo een betere leefomgeving voor kinderen te bieden.

HARDENBERG - De volgende
stap is gezet om de treinverbinding Almelo-Mariënberg door
te trekken naar Hardenberg.
Donderdag 19 november heeft de
provincie Overijssel besloten het
werk te gunnen aan aannemer
Strukton Rail. De uitvoering begint eind april en is in juni 2016
klaar.

Ideeën kunnen tot 7 januari 2016
geplaatst worden op de website
www.jijenoverijssel.nl/groen.
Inwoners bepalen zelf welk idee
uitgevoerd gaat worden. Het democratisch gekozen idee krijgt van
de Provincie Overijssel een bedrag
van 15.000 euro om het plan uit te
voeren in het voorjaar van 2016.
Dit initiatief vindt zijn oorsprong in
het belevingsonderzoek naar groen
en natuur onder inwoners en bedrijven in Overijssel. Volgens inwoners
en bedrijven kan het in sommige
woonwijken best een beetje groener
worden, zodat kinderen kunnen
spelen in de natuur.

De provincie Overijssel wil Twente
beter verbinden met Hardenberg en
Zuidoost-Drenthe door de treinverbinding Almelo-Mariënberg door te
trekken naar Hardenberg. Voor de
reiziger betekent deze rechtstreekse
reismogelijkheid een verbetering:
niet meer overstappen in Mariënberg, minder reistijd en betere
aansluitingen op andere openbaar
vervoer. Om dit mogelijk te maken
moet het spoor tussen Almelo en
Hardenberg worden aangepast.
Na aanpassing van het spoor gaat
de baanvaksnelheid tussen Almelo

en Mariënberg omhoog van 80 naar
120 kilometer per uur. Doordat de
trein op dit traject sneller kan gaan
rijden, wordt het mogelijk ieder half
uur een trein te laten rijden tussen
Almelo en Hardenberg. Er moet
daarvoor wel een extra wissel komen in Hardenberg, het opstelspoor
in Mariënberg wordt verlengd en op
station Almelo wordt het spoor verder doorgetrokken, zodat reizigers
minder ver hoeven te lopen om over
te stappen of om de uitgang van het
station te bereiken. Om zonder inzet
van extra treinen naar Hardenberg te

kunnen rijden, is het nodig station
Geerdijk op te heffen.
Omdat er toch aanpassingen plaats
moeten vinden wordt het spoor
tussen Mariënberg en Almelo meteen maar vernieuwd. Over een
lengte van 17,5 kilometer worden
van 30 april tot 6 juni sporen,
bielzen, spoorgrind en overwegen
vernieuwd. In deze periode rijden
geen treinen maar bussen tussen
Almelo en Mariënberg. Als alles
loopt volgens plan rijdt eind 2016
de eerste rechtstreekse trein tussen
Almelo en Hardenberg.

Biobrandstoffabriek is subsidie kwijt
HARDENBERG - In 2011 hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel aan Biobrandstoffenfabriek in Hardenberg een subsidie verstrekt in
de vorm van een geldlening. Nu is de eigenaren gemeld dat de subsidie
wordt ingetrokken. GS hebben er na al die jaren geen vertrouwen meer in
dat de fabriek van de grond komt. De financiering en vergunningen zijn
namelijk nog (lang) niet rond. De provinciebestuurders zijn bereid met de
Biobrandstoffenfabriek te praten over een terugbetalingsregeling van het
uitbetaalde deel van de lening.

