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Kortweg
Monumentendag – De 23e editie
van de Open Monumentendag
wordt het tweede weekeinde van
september gehouden. In deze streek
van het land op zaterdag 12 september, elders op zondag de 13e.
Het landelijke thema is dit jaar Op
de kaart. De gemeentelijke opening
gebeurt om 10.00 uur in de uiterwaarden van de Vecht, aan de
Heemsermarsweg in Hardenberg.
Een groep Duitse soldaten uit de
tijd van Napoleon opent de dag met
kanonschoten, net als vijf jaar geleden. Voor twee van de vijf gemeentelijke historische verenigingen klinkt die dag een eresaluut
(HVA Avereest en HVH Hardenberg) omdat ze 25 jaar bestaan.
Aandelen – De gemeente Hardenberg gaat haar aandelen in voedingproducent CSM verkopen. In het
verleden zijn die aangeschaft door
de voormalige gemeente Avereest.
De aandelen worden beheerd door
de stichting Tak, maar die gaat
zichzelf opheffen. De gemeente
moet dus zelf de aandelen gaan beheren, maar omdat een gemeente
geen effectenrekening bij een bank
mag openen wordt dat lastig.
Hardenberg gaat daarom de 48 aandelen verkopen. Totale waarde: een
kleine 700 euro.
Volhouder – Vorig jaar kreeg een
inwoner van Slagharen van de gemeente nog te horen, dat hij geen
rijhal voor zijn paarden mag bouwen bij zijn woning aan de
Hoogeveenseweg. Nu denkt de gemeente erover hem die toestemming wel te verlenen. Als de zaak
wordt opgeknapt, zijn pallethandel
wordt gelegaliseerd, de nieuwe hal
met veel groen wordt ingepast in
de landelijke omgeving, dan wordt
de aanblik alleen maar fraaier, is
nu de motivatie om positief te reageren. Er ontbreekt nog één dingetje voordat de ambtelijke molens
gaan malen, namelijk een goedgekeurd landschapskwaliteitsplan.
Als de aanvrager dat kan tonen,
staat niets een prettige afsluiting
van het proces in de weg.
Sloop carillon – De carillontoren
in Hardenberg wordt gesloopt en
het carillon wordt opgeborgen tot
over enkele jaren het nieuwe gemeentehuis gereed is. Donderdag
20 augustus wordt vanaf 19.00 uur
een afscheidsconcert gehouden,
waarbij alle bekende liedjes achter
elkaar worden gespeeld. Leden van
dansschool Erik begeleiden de muziek met dans. Na afloop van het
concert wordt het carillon op symbolische wijze in bewaring gegeven
aan de Klepperman, als vertegenwoordiger van de bevolking.
Verkoop pastorie – Schuldink Advocaten zitten in Zwolle en Hardenberg, geeft hun website aan, maar
er is alleen een kantoor in Zwolle.
Dat willen de advocaten veranderen, zodat ze de gemeente Hardenberg hebben gevraagd of de hervormde pastorie aan het Kerkpad
in Heemse als advocatenkantoor
gebruikt mag worden. Eigenlijk
mag dat niet, zegt de gemeente,
omdat het bestemmingsplan dit niet
toestaat. Maar er valt wel een mouw
aan te passen. De advocaten moeten dan voor het gebruik van dit
gemeentelijk monument ontheffing
van de voorschriften aanvragen. En
ze moeten even aangeven hoe de
diverse ruimtes binnen het pand
worden gebruikt en hoe het parkeren wordt geregeld.
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Plattelanders moeten deuren sluiten
HARDENBERG – “Sluit je deuren af, als je niet thuis bent. Er
zijn teveel ‘vrienden van het platteland’ die proberen je van je
spullen te ontdoen. Inbrekers weten dat op het platteland wat
gemakkelijker dan in de stad wordt omgegaan met het beveiligen
van woningen.” De politie in Hardenberg doet deze aanbeveling
naar aanleiding van haar nieuwste rapport over lokale
criminaliteitscijfers.
Uit die cijfers over 2008 blijkt dat
het aantal woninginbraken toeneemt, vooral in het buitengebeid.
“Er was vorig jaar bijvoorbeeld een
‘hit and run-team’ actief uit OostEuropa, dat het vrij makkelijk was

gemaakt. Die mensen komen bij je
aan huis om te kijken of er iemand
thuis zit. Blijkt dat laatste het geval dan hebben ze altijd wel een
smoes om hun aanwezigheid te verklaren. En wordt er niet gereageerd

dan hebben ze in veel gevallen vrij
spel, omdat deuren zelden worden
afgesloten”, zegt taakchef Hans
Hoppen van de politie IJsselland.
De stijging van het aantal inbraken
is de politie nog niet hoog genoeg.
Niet letterlijk natuurlijk, maar het
aantal aangiftes. Er wordt nog te
weinig gemeld dat er ‘vreemd volk’
in de buurt of op het erf is geweest.
Om hier wat aan te doen zijn de
politie en de gemeente Hardenberg
de campagne ‘Doe altijd aangifte’
gestart. Op een groot aantal plekken in de gemeente worden folders

en posters verspreid met de titel van
de campagne.
Een andere aanbeveling van de politie is het extra alert zijn bij het
doen van aankopen via internet.
“De internetfraude groeit snel”,
zegt Hoppen. “Mensen kopen iets
bij particulieren, bijvoorbeeld via
Marktplaats, maken geld over en
krijgen vervolgens niets geleverd.
Ga eerst kijken via bijvoorbeeld
Google of er iets over de verkoper
wordt gemeld. Betaal pas als je helemaal zeker bent van je zaak.”

Geen nieuw station voor Bergentheim
HARDENBERG - De provincie Overijssel heeft 12 plekken
op het oog waar in de toekomst
een nieuw treinstation kan komen. Hengelo, Zwolle,
Deventer, Kampen en Staphorst komen hiervoor in aanmerking. Bergentheim niet, en
dat is voor veel inwoners van
Noordoost-Overijssel een teleurstellend bericht, omdat ze
hadden gehoopt dat nu de provincie eigenaar is geworden van
de spoorlijn Zwolle-Emmen er
ruimte en geld was om het aantal haltes uit te breiden. De provincie heeft samen met ProRail
een zogenoemde quick-scan uitgevoerd op verzoek van PvdAstatenlid Heskamp. Die wilde
eindelijk eens een actieplan om
het spoorwegnet in Overijssel
te verbeteren.
In de notitie worden geen keuzes
voor nieuw beleid gemaakt en er
worden geen nieuwe acties aangekondigd. Wel is een overzicht opgenomen van de activiteiten die op
dit moment al in uitvoering zijn,
of waar binnenkort mee wordt begonnen. Concreet gaat het om
nieuwe stations, het veiliger maken
van
spoorwegovergangen,
elektrificatie van spoorlijnen en
aanleggen van dubbel spoor. Voor
Noordoost-Overijssel wordt daarbij
gedacht aan het elektrificeren van

De Hennie Kuiper, die rijdt tussen Almelo en Mariënberg, is over enkele jaren een elektrische trein.
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de lijn Almelo- Mariënberg, waardoor de gemiddelde snelheid wordt
opgevoerd. Dat kost zo’n 19 miljoen euro en kan worden gerealiseerd in de periode 2012-2015,
denkt de provincie, die ook doortrekken van de lijn naar Hardenberg op het wensenlijstje heeft

staan. Verder is bekeken of er vaker treinen kunnen rijden op het
traject Zwolle-Emmen. Dan moeten delen die nu nog enkelspoor zijn
(Dalfsen-Mariënberg en Gramsbergen-Emmen) dubbelspoor worden en enkele spoorwegovergangen
moet worden aangepast. Voor de

hele lijn wordt dat geraamd op zo’n
31 miljoen euro.
Provinciale Staten van Overijssel
kunnen de notitie over verbeteren
van het spoornetwerk gebruiken als
achtergrondinformatie, wanneer ze
gaan kiezen in welke projecten ze
geld zullen steken.

Automat hoeft niet weg Wandelpromenade wordt
HARDENBERG – De eigenaar van
het bedrijf Automat aan de Brinkstraat in Hardenberg mag van de
gemeente auto’s blijven verkopen
en reparen. Een buurtbewoner had
de gemeente gevraagd hier tegen op
te treden, omdat hij overlast ondervindt van de geparkeerde auto’s en
het lawaai. Volgens het bestemmingsplan mogen deze activiteiten
worden uitgevoerd, zodat de gemeente niet kan optreden.
Toch blijft Automat niet helemaal
buiten schot. Het bedrijf gebruikt
namelijk gemeentegrond voor haar
activiteiten. Het pad naar de werkplaats is op gemeentegrond aangelegd, er staan paaltjes met een ketting op gemeentegrond, de eigenaar
heeft een gemeentelijk perkje verwijderd, er wordt gemeentegrond
gebruikt om auto’s te parkeren en
te repareren en het trottoir is door
Automat ingepikt. De gemeente
heeft de eigenaar van het bedrijf
gesommeerd de oude toestand te
herstellen. Voor de groenstrook
heeft Automat daarvoor 3 maanden
de tijd, voor het herstellen van de
inrit en het verwijderen van paal-

tjes met een ketting zelfs 6 maanden. Er zit overigens nog één addertje onder het gras. Het repareren van auto’s op die plek mag
eigenlijk niet, maar als blijkt dat
het bedrijf dit al jaren doet is er
sprake van een overgangsrecht en
mag Automat blijven doen wat het
altijd heeft gedaan. Het bedrijf moet
dit echter binnen zes weken zelf
kunnen aantonen, bijvoorbeeld met
boekhoudgegevens. Lukt dit niet
dan moet de gemeente alsnog eisen dat gestopt wordt met het uitvoeren van reparaties.

voorlopig niet verlengd
HARDENBERG – De wandelpromenade langs de Vecht in
Hardenberg wordt voorlopig niet
uitgebreid. Tot nu toe kan er gewandeld worden van de Voorstraatbrug
naar de prinses Amaliabrug. Het
was de bedoeling de promenade
naar het zuiden uit te breiden naar
de prins Bernhardbrug en naar het
noorden langs de oude Radewijkerbeek. Het zuidelijk project is van
de baan, als de gemeenteraad daar-

Oranjefeest in Bruchterveld
BRUCHTERVELD – De Oranjevereniging van Bruchterveld houdt haar
jaarlijks Oranjefeest van donderdag 27 t/m zondag 30 augustus. Donderdag is er van 18.00 uur tot 21.00 uur de traditionele rommelmarkt in de
Wijkstraat en op het kerkplein. Vrijdag 28 augustus staat het zogenoemde
10e spel op het programma. Alle buurtteams moeten hieraan meedoen,
omdat het spel meetelt voor de meerkamp. Die meerkamp, met als thema
Vakantie, start zaterdag om 13.00 uur. De spelletjes waarin gestreden
wordt om een wisselbeker, verwijzen naar de diverse landen. ‘s Avonds
wordt het Oranjefeest vervolgd met een feestavond. Vanaf 20.30 uur zal
in de feesttent de formatie Blind Date optreden. Zondag 30 augustus is er
om 11.00 uur in de tent een kerkdienst m.m.v. de band Joy.

mee instemt. Om dit pad voor
rolstoelers geschikt te maken zou
veel geld geïnvesteerd moeten worden vanwege de beperkte ruimte bij
de prins Bernhardbrug. Ook zouden de wortels van de Beuken nabij de brug teveel schade oplopen
als het pad er komt. Daarnaast zit
de buurtbewoners niet te wachten
op aantasting van hun privacy en
mogelijke overlast door beschonken
Troubadourbezoekers.
De aanleg van het noordelijk deel,
tot aan sportpark De Kruserbrink,
levert problemen op voor de Vechtdijk. Die dijk is nu al instabiel en
moet daarom verzwaard worden.
En dat houdt weer in dat de Radewijkerbeek waarschijnlijk een
stukje verlegd wordt. Een kostbare
zaak die waterschap Velt en Vecht
moet uitvoeren. Dit project heeft
staat niet hoog op de lijst met zaken die snel aangepakt moeten
worden, zodat de gemeente even
pas op de plaats wil maken met de
aanleg van de wandelpromenade.

