Woensdag 23 maart 2016

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

De een na de andere winkelketen is
omgevallen of staat op het punt dat
te doen: V&D, Dixons, Schoenenreus, Perry Sport, ze hebben het de
afgelopen jaren nog geprobeerd te
redden met touwtjes, plakband en
elastiek, maar uiteindelijk is de bijl
toch gevallen. Maar er is volgens
sommigen een Nationaal Reddingsplan voor de detailhandel, een plan
waarin maar 2 woorden staan: gratis
parkeren. Parkeren moet gratis
worden om mensen te lokken die
nu óf niet kopen óf thuis via internet
hun aankopen regelen. Sommigen

Kortweg
Streektaal - De Brabander Gerard van Maasakkers, Swinder uit
Groningen en Twentenaar André
Manuel staan op het hoofdpodium
van de 10e editie van het Zunnewendefestival in Hellendoorn. De
lente is amper begonnen, maar de
organisatie heeft het programma
al rond voor het eerste weekeinde
volgend op de dag dat de lente
overgaat in de zomer. Voor het eerst
wordt ook een middagprogramma
afgewerkt. Vrijdag 24 juni, vanaf
16.00 uur, draait het op landgoed
Schuilenburg traditiegetrouw om
muziek, zang, verhalen en poëzie
in verschillende streektalen. Dichter
des Achterhoeks Jack Weijkamp
komt het Zunnewendegedicht 2016
maken, daarbij geïnspireerd door
de woorden en zegswijzen die de
festivalbezoekers hem aandragen.
Naast het hoofdpodium zijn er meer
dan een handvol kleinere podia,
waar muzikanten, dichters, zangers
of vertellers optreden zoals Greet
Woortmeijer uit Dalfsen.

roepen dan dat er nog een oorzaak
is, namelijk het gratis parkeren in
steden in de buurt, maar dan zouden
die overspoeld moeten worden door
klanten uit de regio, en dat is niet het
geval. Hun klanten weglokken door
óók gratis parkeren aan te bieden is
geen oplossing, want dan verplaats
je het probleem.
Je moet de klant achter zijn computer vandaan halen en naar het
centrum lokken. De eerste stap die
dan gezet moet worden is het parkeren gratis te maken. In Raalte heeft
Burgerbelangen uitgerekend dat
het had gemoeten, als de jaren van
parkeerwinst waren gebruikt om
versneld af te lossen. Dat is echter

niet gebeurd en nu is het parkeren
verliesgevend. In plaats van gratis
parkeren gaan B&W een externe
deskundige inschakelen om te kijken hoe meer verlies voorkomen
kan worden. Een enkele Raaltenaar
weet het antwoord al: de tarieven
verhogen.
In Hardenberg hebben we geen
Burgerbelangen, maar wel Leefbaar
Hardenberg, de partij van Petra
Baarslag. Elke paar maanden komt
ze met het verhaal dat parkeren
gratis moet worden. Zo’n anderhalve week geleden klopte ze weer
aan bij B&W, want de leegstand
in Hardenberg begint epidemische
vormen aan te nemen.

Wil het college de middenstand
met onbetaald parkeren tegemoet
komen om mogelijk nog meer winkelsluitingen te voorkomen? Dat
was de vraag waar het om draaide.
De repeterende breuk zal weer als
vanouds worden beantwoord met:
nee, dat willen we niet. De vraag
had ze eigenlijk aan de andere
partijen moeten stellen: willen jullie de kosten die voor het parkeren
worden gemaakt uit de algemene
pot halen, waardoor iedereen aan
het parkeren betaalt?
Ook een enkele ondernemer probeert via twitter een duit in het zakje
te doen. De beste man deelde mee
dat hij in Hardenberg was, maar
toch maar naar Vroomshoop ging

Was ich noch zu sagen hätte...

Slagharen – Vrijdag 18 maart zijn
de poorten opengegaan van Attractiepark Slagharen voor een nieuw
seizoen. Afgelopen wintermaanden
zijn er op het vakantiepark voor drie
miljoen euro bijna 200 accommodaties gerenoveerd en ook in het attractiepark zijn er nieuwe avonturen
te beleven. De investeringen van dit
jaar staan volledig in het teken van
het Wilde Westen.
Bomen - De provincie Overijssel
is op de nationale Boomfeestdag
(woensdag 16 maart) begonnen met
de campagne “Bomen voor groenere schoolpleinen”. Hiermee worden
dit jaar op of in de omgeving van
schoolpleinen van basisscholen in
Overijssel 500 laanbomen geplant.
Het doel is om de schoolomgeving
van kinderen groener te maken. De
provincie financiert de aanschaf van
de bomen. De bomen zijn, tot een
maximum van vijf per school, beschikbaar zolang de voorraad strekt.
Scholen kunnen zich via de website
van Natuur en Milieu Overijssel
aanmelden voor een boom. Het is
de bedoeling dat de school zelf de
aanplant regelt via sponsoren of de
gemeente.
Wandelen - De stichting ProGram
houdt zaterdag 26 maart voor de 5e
keer het evenement ‘Gramsbergen,
daar loop je mee weg’. Deze dag
staat in het teken van wandelen
en (hard)lopen. Ook ouderen doen
mee, want oud-atlete Olga Commandeur, bekend van ‘Nederland
in Beweging’, komt om 10.30 uur
naar Wijksteunpunt ’t Welgelegen
voor een sportieve activiteit met
bewoners van het zorgcentrum.

redactie@sallander.nl

rijden om een keukenmixer te kopen. Daar had je tenminste geen parkeergedoe. Als hij werkelijk alleen
om de aankoop van een mixertje
naar Vroomshoop is gereden is hij
niet slim bezig geweest: ruim 3 euro
betalen om 1,15 euro uit te sparen.
En als je alle kosten rekent en dus
uitkomt op 28 cent per kilometer
heeft hij 9 euro uitgeven om 1 euro
te sparen. Het lijkt mij niet dat hij
daarmee zijn zaak dient, want een
‘normale burger’ kan geen 9 euro
uitgeven om 1 euro uit te sparen. Als
de tegenstanders van betaald parkeren werkelijk de raad op andere
gedachten willen brengen moeten
ze met iets beters aan komen zetten.
Kom maar op, zou ik zeggen.
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De 81e editie van de Boekenweek heeft zich dit
jaar gericht op Duitsland. In de bibliotheek in
Hardenberg is daar vrijdag 18 maart aandacht aan
besteed: niet met Duitse boeken of verhalen maar

met Duitse Kaffee und Kuchen. Die taarten waren
gebakken door leerlingen van het Alfa-college.
Collega-scholieren waaronder Sacha Bos (foto)
lazen verhalen voor, uit De familieblues van

Yvonne Kronenberg bijvoorbeeld. Daarna vertelde Jannie Luisman smokkelverhalen uit het
grensgebied van Nederland en Duitsland.

Poëzie voor
Alleen met Pasen
snoeihout verbranden Samenloop
HARDENBERG – Snoeihout mag
niet meer verbrand worden in de
gemeente Hardenberg. Dat verbod
bestond al, maar er werd jaarlijks
zo’n 500 keer ontheffing verleend.
B&W willen nu dat dit stopt. Het
stookverbod wordt alleen nog in
speciale gevallen opgeheven, bijvoorbeeld voor een Paasvuur. Per
kern (stad, dorp, gehucht) wordt
hoogstens één ontheffing verleend,
maar alleen aan organisaties als
Plaatselijk Belang of een buurtvereniging. Particulieren krijgen geen
toestemming meer. Extra ontheffingen per kern kan problemen opleveren voor de brandweer, omdat die
dan niet genoeg mensen heeft om de
veiligheid in de gaten te houden of
om eventueel te blussen.
Dat er geen ontheffingen meer

worden verleend komt doordat
anders wordt gedacht over het
stoken. Snoeihout is een herbruikbare grondstof die op een duurzame manier verwerkt kan worden,
meent de gemeente. Bovendien
kan verbranden van hout leiden tot
verontreiniging van lucht, bodem
of water. Voordat de nieuwe regels
definitief van kracht worden, geldt
een overgangsperiode van twee
maanden. De aanvragen voor een
ontheffing voor een paasvuur,
worden direct volgens deze nieuwe
regels beoordeeld.
Snoeihout mag nu al op bepaalde
tijden gratis worden aangeboden
bij afvalstation Het Bovenveld. De
gemeente is met afvalverwerker
ROVA is gesprek over het verruimen van die mogelijkheden.

HARDENBERG - De organisatoren van het evenement Samenloop
voor Hoop houden niet alleen een
24-uurs wandelevenement om
geld in te zamelen voor de KWF
Kankerbestrijding, maar ook een
gedichtenwedstrijd, omdat volgens
hen poëzie een mooie manier is om
emoties tot uitdrukking te brengen.
Elke inwoner van de gemeente
Hardenberg kan hier aan mee doen.
Het winnende gedicht kan door de
dichter zelf worden voorgelezen
tijdens de Kaarsenceremonie op
vrijdag 27 mei. Drie medewerkers
van de bibliotheek Hardenberg zullen fungeren als jury. De gedichten
moeten uiterlijk 15 april ingeleverd
worden. Dat kan per post: Janny van
den Broek, Parkweg 1a5, 7772 XP
Hardenberg. Of via e-mail: janny.
vandenbroek@bibliotheekhardenberg.nl

Schrijvers op school
REGIO - Van 22 februari t/m
18 april bezoeken 18 kinderboekenschrijvers basisscholen in de
gemeente Hardenberg. Bibliotheek Hardenberg organiseert dit
project voor de 30e keer.
Isabel van Duijne was op 22 februari de eerste schrijver die langskwam, zij startte op Gbs Risaeus
in Hardenberg en bij Cantecleer in
Kloosterhaar in groep 3 en 4. Andere kinderboekenschrijvers die deze
groepen gaan bezoeken zijn o.m
Rian Visser, Fiona Rempt, Annemarie Bon en Erik van Os. In maart
en april bezoeken Harm de Jonge,
Anke Kranendonk, Marjolijn Hof,
Marlies Slegers, Hans Mijnders,
Martine Letterie, Corien Oranje en
Gerard van Gemert enkele groepen
7 en 8. Ter voorbereiding zorgt de
bibliotheek voor een aantal boeken
van de bezoekende schrijver en bedenken de leerlingen alvast enkele
vragen voor de gast.

