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Kortweg
Gemeentehuis – Over enkele weken wordt het definitieve ontwerp
getoond van de nieuwbouw van het
gemeentehuis in Hardenberg. Vergeleken met de laatste versie is er
één ding veranderd. Er wordt een
extra uitgang gemaakt in de parkeergarage naar de Bruchterweg,
zodat de winkeliers aan de Europaweg beter bereikbaar zijn voor mensen die onder het gemeentehuis parkeren. De officiële start van de
nieuwbouw is op 1 december.
Uilen - De ruim 100 steenuilennestkasten in de regio Hardenberg waren dit jaar bijna allemaal bewoond,
de meeste echter door spreeuwen en
kauwen. Dat kwam naar voren tijdens de najaarsbijeenkomst van de
werkgroep Steenuilen van het IVN
in Hardenberg. Slechts 16 waren
bewoond door steenuilen. Bij 3
paartjes lukte de voortplanting niet,
want de eieren waren onbevrucht.
In de resterende 13 kasten kwamen
37 jonge steenuilen groot, waarvan
er 36 zijn uitgevlogen. De werkgroep is tevreden over het resultaat.

Buren gebruiken jubileum
om bekendheid te vergroten
GRAFSCHAFT - Hartelijk welkom, staat er in het Nederlands
boven de toegangsdeur van de
Eissporthalle in Nordhorn. Veel
Nederlanders zitten er vrijdag 6
november niet in de zaal waar ijshockey wordt gespeeld, en waar op
andere dagen ook kunstrijders en
shorttrackers zijn te vinden. Het
eerste team van de Bully Dogs
speelt tegen het B-team van de
Ratinger Aliens. Uit de speakers
klink dancemuziek van Patrick
Hernandez, de supporters proberen
je te verleiden tot een spelletje
puckgooien, in de kantine worden

currywurst en pommes met zurige
mayonaise geserveerd, het bier
vloeit in beperkte mate. Zes euro
entree, studenten en gepensioneerden (Sind Sie Rentner, vraagt de
kassajuffrouw, die vervolgens met
een dodelijke blik wordt doorboord)
betalen de helft. Voor Nederlanders
die niet in de gelegenheid zijn naar
Nijmegen, Groningen of Utrecht te
rijden voor een ijshockeywedstrijd
is het een aardige belevenis.
De Bully Dogs hebben als spreuk
Für die Grafschaft auf dem Eis, ze
spelen ijshockey voor hun district,

Grafschaft Bentheim. Van dat trots
zijn op de Grafschaft zullen de buren in Nederland het komende jaar
iets meekrijgen. In 2010 is het 125
jaar geleden dat de Landkreis Grafschaft Bentheim is ontstaan. Aan
de ene kant zullen de jubileumfestiviteiten gericht zijn op de eigen bevolking, om het wij-gevoel
te versterken. Aan de andere kant
wordt het jubileumjaar gebruikt om
de Grafschaft als aantrekkelijke
toeristische omgeving nog meer
bekend te maken. Bentheimer varkens en Bentheimer schapen worden geschonken aan dierenparken,

in de brouwerij die in een oude textielfabriek in Nordhorn is gevestigd
wordt een speciaal Grafschafter bier
gebrouwen, er wordt een Grafschafter kruidenlikeur gemaakt van lokale grondstoffen en vertegenwoordigers van de Grafschaft nemen
manden met regionale producten
mee als ze op reis gaan voor hun
Landkreis. Inwoners aan de Nederlandse kant van de grens zullen
ongetwijfeld iets van de festiviteiten merken: voor evenementen en
acties heeft het Landkreisbestuur
onlangs 100.000 euro beschikbaar
gesteld.

Voorlichting - Het Alfa-college in
Hardenberg houdt donderdag 19
november van 19.00 tot 21.00 uur
een voorlichtingsavond voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs.
Treinoverlast – Zondagmiddag is
er enige tijd geen treinverkeer mogelijk geweest tussen Gramsbergen
en Emmen. De trein ZwolleEmmen is stilgezet in Coevorden,
omdat supporters van De Graafschap vernielingen hadden aangericht. De supporters waren op weg
naar de wedstrijd tegen FC Emmen.
De NS hebben de trein naar Emmen
op het station van Coevorden stil
gezet. Daar hebben politie en Mobiele Eenheid een groep Graafschap-fans uit de trein gehaald.
Voor de treinen van Zwolle naar
Emmen was Gramsbergen enkele
uren het eindstation.

HHC voetbalt weer
HARDENBERG – Nog geen drie
punten, maar wel een ploeg die
weer voetbalt en spelers, die voor
elkaar willen werken. HHC kan het
blijkbaar nog wel, ondanks de afwezigheid van de geschorste spelers IJzerman en Bruns. Of misschien wel dankzij, want de
schoppartij van vorige week tegen
Berkum kreeg geen vervolg. De
kwaliteit van de spelers werd weer
een beetje zichtbaar, maar de ploeg
had ook niet te klagen over een
portie geluk. Tegenstander WHC
uit Wezep had binnen tien minuten twee keer de kwaliteit van de
Hardenberger doelpalen getest. Na
zo’n 20 minuten kreeg HHC een
overwicht en was het wachten op
het eerste doelpunt. Dat viel tien
minuten later, toen Kenny Kroeze
doel trof met een lage schuiver. Tot
aan driekwart wedstrijd had HHC
het heft in handen, de 2-0 zat eraan te komen, maar in het laatste
kwart moest HHC terug. WHC domineerde, de Hardenbergers hadden geen puf meer voor snelle uitvallen en dus was het niet
verwonderlijk dat tien minuten
voor tijd de 1-1 werd gescoord.
Toch had HHC de drie punten kunnen thuishouden, als Stefan Buitenhuis vlak voor tijd een zeker lijkend
doelpunt had verzilverd in plaats
van de bal knullig naast de paal te
schieten. Trainer Verdonkschot was
na afloop niet ontevreden. “We hebben in ieder geval een ploeg gezien
die strijd levert. Dat is winst.”

redactie@sallander.nl

De Bully-Dogs uit Nordhorn verloren op het nippertje met 4-5 van koploper Ratinger Ice Aliens.

Raad moet keuze maken
tussen aanleg fietspaden
ANE – De gemeenteraad mag het
zeggen: moeten B&W de eerder
vastgestelde lijst met verkeersknelpunten afwerken, of moet er tussendoor een vrijliggend fietspad worden aangelegd langs de Anerdijk in
Gramsbergen? Buurtbewoners,
stadsbelang en ouders van scholieren hebben om actie gevraagd,
omdat ze een onveilig gevoel krijgen als ze over de Anerdijk fietsen.
Onderzoek laat echter een ander
beeld zien. Op het ‘onveilige weggedeelte’ heeft de afgelopen jaren
1 ongeval plaatsgevonden, waarbij
uitsluitend snelverkeer was betrokken. Wel waren er enkele klachten
over asociaal rijgedrag en hoge
snelheden.
De gemeenteraad heeft ruim een
jaar geleden gevraagd te onderzoeken, wat de aanleg van een fietspad kost. Dat onderzoek is nu afgerond. Volgens de onderzoekers is
er maar één optie: er moet een vrij-

liggend fietspad aan de noordkant
van de Anerdijk worden aangelegd,
die in twee richtingen berijdbaar is.
Er moeten dan wel een paar strookjes grond worden aangekocht, maar
enkele eigenaars hebben al aangegeven dat ze wel willen verkopen.
De verwachting is wel dat automobilisten harder gaan rijden op de
Anerdijk na aanleg van het fietspad, omdat ze geen fietsers meer
tegenkomen en de fietssuggestiestroken worden verwijderd, waardoor de weg breder lijkt. Overigens
moet de hele Anerdijk binnenkort
aangepakt worden. De weg heeft
een nieuwe asfaltlaag nodig en de
riolering moet hersteld worden. Als
het fietspad tegelijk met het groot
onderhoud aan de Anerdijk wordt
aangelegd moet er 650.000 euro op
tafel komen. Van dat bedrag kan
nog een ton worden afgetrokken,
omdat de provincie het project
waarschijnlijk zal subsidiëren.

De nog aan te leggen weg van de
rotonde Europaweg / Bruchterweg
naar de kruising Super de Boer /
Petrakerk gaat Witte de Withstraat
heten. Dat is logisch, want de rest
van de straat, richting Stationsstraat, heet ook zo. De straat waar
het nieuwe gemeentehuis aan komt
te liggen krijgt ook een nieuwe
naam. Het oude gemeentehuis lag
aan het Stephanusplein. En nu het
plein wordt vervangen door een
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park, is het logisch dat de nieuwe
naam Stephanuspark wordt. Tenminste, dat vinden B&W en zij hebben dat in mei van dit jaar dan ook
besloten. Maar Hardenberg heeft
ook nog een Werkgroep Straatnaamgeving die zich hiermee mag
bemoeien. Vorige maand besloot
die werkgroep dat het besluit van
B&W wordt overgenomen. Geheel
volgens de regels gaat de werkgroep
nu burgemeester en wethouders
voorstellen, hun eigen besluit over
te nemen. Dus B&W besluiten iets,
een werkgroep besluit dat besluit
over te nemen en besluit dat B&W
wordt geadviseerd te besluiten, dat
het besluit wordt uitgevoerd. En
dan denken sommigen ook nog, dat
het goed gaat met het verminderen
van de bureaucratie in Hardenberg!

Feestelijke afsluiting jubileumjaar Crescendo
GRAMSBERGEN - Harmonie Crescendo sluit vrijdag 20 en zaterdag 21
november het jubileumjaar af. De start is vrijdag vanaf 13.00 uur met een
matinee in de sporthal voor alle basisschoolleerlingen. Frank Groothof
neemt de kinderen mee in zijn show met als titel De schilderijententoonstelling van Moussorgsky. ‘s Avonds spelen alle orkesten van
Crescendo in zwart-wit gala tenue. Het concert begint om 20.00 uur. De
volgende dag, zaterdag 21 november, wordt van 15.30 tot 17.30 uur een
reünie gehouden in het dorpshuis en er is opnieuw een gala-avond.

