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Veel burgers
op bezoek bij
gemeente
HARDENBERG - “Mooie zaal, mooie entourage, mooie muziek.” Burgemeester Bert Meulman was duidelijk tevreden
over de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Hardenberg,
woensdag 3 januari in sporthal ‘t Noorderslag in Slagharen. De
opkomst zal daarbij ook een rol hebben gespeeld. Zo’n 350 bezoekers waren op het evenement afgekomen, duidelijk meer dan
hij verwacht had. Ook zijn Nieuwjaarsspeech was doordrenkt
van positieve elementen, met hier en daar wel een kritische noot.
Omdat de Nieuwjaarsbijeenkomst
in Slagharen werd gehouden waren
de eerste zinnen van de speech aan
dit dorp gewijd. “Slagharen heeft in
de afgelopen jaren de nodige tegenslagen gehad, maar er is een verandering zichtbaar. Het Kronkelhonk
is nieuw, er wordt binnenkort volop
gebouwd op het terrein van de voormalige Bonte Wever, de Rondweg
wordt aangelegd, de Herenstraat
onder handen genomen en binnenkort volgt opnieuw overleg over de
toekomst van asielzoekercentrum
De Eik. Bij dit alles was er een
belangrijke inbreng van plaatselijk
Belang Slagharen, een vereniging
die we trouwens dit jaar opnieuw
hard nodig zullen hebben. Samen
met alle verenigingen van Plaatselijk Belang in de gemeente, de horecaondernemers, politie en scholen
zullen we dit jaar het alcohol- en
drugsmisbruik gaan aanpakken, met
de daaraan verbonden risico’s van
gezondheid en het uitgaansgeweld.

Blij met statiegeld
GRAMSBERGEN - De door
Sportvereniging Gramsbergen
gehouden inzamelingsactie van
lege statiegeldflessen heeft ruim
800 euro opgebracht. Dat is bijna
driehonderd euro meer dan het jaar
ervoor. Speelsters van de twee vrouwenteams en het recreatieve elftal
haalden de flessen op om het voetbaltoernooi in juni te bekostigen.

B&W willen nog dit jaar starten met
een voorlichtingscampagne en een
of meer preventieve maatregelen”,
aldus Meulman.
Ook op het gebied van handhaving
(kijken of men zich aan de regels
houdt en desnoods straf uitdelen)
wil de gemeente de touwtjes strakker aantrekken. Er wordt onder
meer gedacht aan een bonus-malussysteem voor horecaondernemers:
wie het goed doet krijgt toestemming zijn zaak langer open te houden en wie zich niet aan de regels
houdt moet eerder sluiten.
Tevreden was Meulman ook over
de groei van de werkgelegenheid. Waar in andere gemeenten
de laatste jaren een afname van
bedrijvigheid was te zien, kende
Hardenberg in 2006 een groei van
1000 arbeidsplaatsen. “Veel grond
aan bedrijven verkocht, veel banen
gerealiseerd en minder mensen in

De Sunny Side Jazzband vermaakte het publiek tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst in Slagharen.
de bijstand. We moeten proberen
in 2007 minimaal dezelfde score te
halen.” Kansen voor groei zijn er
volgens Meulman wel. Zo kreeg hij
vlak voor de jaarwisseling te horen
dat WAVIN definitief had besloten
aan de Kellerlaan in Hardenberg
een nieuw kantoor en een nieuwe
fabriek te bouwen (deels een verplaatsing van een te sluiten fabriek
in Duitsland), die een investering
vergt van 15 à 20 miljoen euro en
die extra werk oplevert voor zo’n
100 personen.

De kritische noot was een dag
eerder te horen tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het gemeentepersoneel. Er staat in 2007 veel
te gebeuren, zoveel, dat er geen
nieuwe grote projecten aangepakt
moeten worden om te voorkomen
dat het ambtelijk apparaat overbelast raakt. Dit jaar wordt het LOC
in het centrum van Hardenberg in
gebruik genomen, net als de brede
school De Matrix in woonwijk De
Marslanden, er wordt een gemeentewerf op de Haardijk gebouwd

College boos over OPV-brief
HARDENBERG - B&W van Hardenberg zijn kwaad op de Onafhankelijke Partij Vechtstreek (OPV).
De OPV had in een brief aan B&W
(en dus openbaar) vragen gesteld
over parkeerproblemen in Balkbrug. Een inwoner van deze plaats
vraagt al jaren bij politie, gemeente

en justitie om maatregelen tegen
foutparkeerders. Deze instanties
hebben al diverse keren uitgelegd
hoe zij tegen het probleem aankijken, raadscommissies in Avereest
hebben zich over de zaak gebogen,
maar er blijft onenigheid bestaan
over de toepassing van de regels.

De OPV heeft deze zaak in een brief
aan B&W aangekaard en daarin
woorden gebruikt als “de bewoner
wordt van het kastje naar de muur
gestuurd, iedere instantie veegt zijn
stoep schoon, wees eerlijk en open
en schuif de zaak niet af”. B&W
vinden deze woorden misplaats, die
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en waarschijnlijk wordt De Voorveghter uitgebreid en komen er drie
bioscoopzalen. Meulman:
“Jammer genoeg heeft de politie
afgehaakt in de besprekingen over
de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in Hardenberg, waar
ook een politiebureau in gevestigd
zou worden. Het was me wel wat
waard geweest als we samen zouden
optrekken, maar de boekwaarde van
het huidige politiebureau is nog
zo groot dat de politie meende te
moeten afhaken.”
volgens hen gebaseerd zijn op een
eenzijdig verhaal van één inwoner.
“Vooral een fractie uit de Raad zou
het principe van hoor en wederhoor
moeten toepassen voordat ze conclusies trekt. Wij nemen hiervan
fors afstand en zijn zeker niet van
plan, zoals u vraagt, de inwoner
opnieuw te informeren over het
gemeentelijk beleid”, zo reageert
het college van B&W.

Sportprijzen voor Sanne Woertink, Hugo Polman en vv Mariënberg
SLAGHAREN - Een terechte overwinning, zo noemde Jaap Nauta,
oud-voorzitter van de Sportraad en oud-bestuurslid van voetbalvereniging HHC, de verkiezing van het eerste team van vv Mariënberg
tot Sportploeg 2006. “Ach, wat heet terecht, als je appels met peren
vergelijkt”, relativeerde Jan Breukelman, de trainer die het team in
korte tijd twee klassen hoger liet voetballen.

Sanne Woertink (r) werd Sportvrouw 2006. Naast haar Anniek ter Haar, die derde werd.
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De Mariënbergers kregen de prijs
overhandigd tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsbijeenkomst in
Slagharen door sportwethouder
Douwe Prinsse. Die had samen met
enkele ambtenaren voor 50 procent
de winnaars van de sportverkiezing
bepaald. De andere helft van de
stemmen was afkomstig van inwoners van de gemeente Hardenberg,
die in elke categorie (sportman,
sportvrouw en sportteam) hun
voorkeur konden aangeven voor één
van de drie kandidaten die door de
gemeente waren uitgezocht.
Bij de sportteams was de tweede
plaats voor de meisjesploeg van
tafeltennisvereniging Dedemsvaart,
bestaande uit Amanda van Dijk,
Chantal Knop en Eline Gras. De
derde plaats ging naar het stijldanspaar Jan-Willem Oosting en
Heleen Oostenbrink.
De 15-jarige atlete Sanne Woertink
uit Ane is Sportvrouw 2006 gewor-

den. Zij heeft diverse eerste plaatsen
behaald bij middellange afstand
lopen, is geselecteerd voor de regioselectie van de C- en B-junioren
en heeft een 5e plaats behaald bij
de NK Veldloop voor meisjes. De
10-jarige Lucie Meerholz werd
tweede in de categorie Sportvrouw
2006 voor haar prestaties bij het
fietscrossen en de 18-jarige Anniek
ter Haar (skeeleren) werd derde.
De titel Sportman 2006 was voor de
14-jarige zwemmer Hugo Polman
uit Dedemsvaart, die het afgelopen
jaar op diverse afstanden goud heeft
gewonnen bij het Nederlands Junioren Kampioenschap. De tweede
plaats was voor de 18-jarige Gary
Hekman (schaatsen/skeeleren) uit
Gramsbergen. Darter Maarten Pape
(16) uit Sibculo werd derde.
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