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Raad Hardenberg
niet tegen bouw
nieuwe kerncentrale

Werkelijkheid
Vorige week dinsdag ver-

HARDENBERG - Energieproducent Essent mag zich van een
meerderheid van de Hardenberger gemeenteraad bemoeien met
de bouw van een nieuwe kerncentrale. Een motie van GroenLinks om dat tegen te gaan kreeg onvoldoende steun.
Staatssecretaris Van Geel heeft vorig jaar aangegeven, dat er mogelijk
naast Borssele een tweede kerncentrale gebouwd gaat worden. Veel
milieupartijen zijn echter fel tegen.
Om die reden diende GroenLinksraadslid Kees Slingerland vorige
week donderdag tijdens de raadsvergadering een motie in, waarin
werd gevraagd Essent duidelijk te
maken, dat het met de handen van
een kerncentrale moet afblijven.
Hardenberg kan dat doen omdat het,
net als veel gemeenten, aandeelhouder is van Essent.
CDA-fractievoorzitter Henk Meulink wilde de motie niet steunen.
Kernenergie is volgens hem een
volwaardig alternatief voor de
grote hoeveelheid olie- en gasgestookte centrales, die voor veel
CO2-uitstoot zorgen. “Ik zadel het
nageslacht liever op met een beetje
kernafval dan met een stijgende waterspiegel”, vond Meulink. Volgens

Slingerland ging Meulink daarmee
lijnrecht in tegen het landelijk
CDA-beleid, maar die opmerking
was niet correct. Het landelijk
CDA vindt namelijk dat zolang de
zoektocht naar duurzame energie
nog duurt, kernenergie een optie is
om de CO2-uitstoot te verminderen.
De ChristenUnie stond volkomen
achter het CDA-standpunt. Raadslid
Klaas Mulder had, zo zei hij, weinig
toe te voegen aan de woorden van
Meulink. “De energievraag groeit,
daar kunnen we nu niet aan voldoen. Kernenergie is waarschijnlijk
nodig.” Volgens de indiener van
de motie ging Mulder daarmee
lijnrecht in tegen het landelijk CUbeleid. Een correcte opmerking,
omdat de landelijke ChristenUnie
als actiepunt heeft, dat er geen nieuwe kerncentrale moet komen zolang
er geen duurzame en betrouwbare
oplossing is gevonden voor de vei-

Skeelerbaan in zicht

De kerncentrale in Borssele krijgt mogelijk een ‘collega’. De fractie van
GroenLinks in Hardenberg wil niet dat Essent zich met de bouw bemoeit,
maar kreeg onvoldoende steun van de andere partijen.
ligheids- en afvalproblematiek.
CU-raadslid Mulder had daar lak
aan. “We moeten ons daar niet mee
bemoeien, het energiebeleid wordt
landelijk gemaakt en niet door
Essent. We moeten de kabinetsonderhandelingen maar afwachten.”
Zijn partijgenote Martina Grimmerink wilde ook een duit in het
zakje doen door op te merken, dat
de CU de motie niet steunde omdat
het energieprobleem niet op het
bordje van de gemeente ligt. Daar
kon Slingerland echter een afdoend
weerwoord op geven.
“Het ligt wel op ons bordje omdat
wij aandeelhouder zijn en zodoende
Essent duidelijk kunnen maken dat

GRAMSBERGEN - De aanleg van een skeelerbaan in Gramsbergen
is een stap dichterbij gekomen, nu de provincie Overijssel een subsidie
van 125.000 euro heeft verleend.

multifunctionele baan zal bij vorst
ook gebruikt worden als ijsbaan. De
baan wordt dan voorzien van een
geringe hoeveelheid water, waardoor schaatsen veel sneller mogelijk
is dan op de huidige natuurijsbaan.

Vorig jaar al stelde de Hardenberger gemeenteraad een subsidie
van 85.000 euro beschikbaar. Naar
verwachting kan de skeelerbaan nog
dit jaar gerealiseerd worden door

Het plan voorziet verder in de
aanleg van voorzieningen voor
beachvolleybal en jeu de boules op
het binnenterrein. Ook is de baan
geschikt voor wielertrainingen.

ijsvereniging ‘Ons Genoegen’ uit
Gramsbergen. Op het terrein van
de huidige natuurijsbaan in Gramsbergen is een multifunctionele en
regionale skeelerbaan gepland. De

Nieuwe speeltijd nog niet succesvol

we niet willen dat deze maatschappij zich met de bouw van een kerncentrale bezighoudt. En inderdaad
kunnen wij niet het energiebeleid
bepalen, maar we kunnen ons wel
laten horen.”
Behalve CDA en CU was ook de
VVD tegen de motie. Slingerland
werd wel gesteund door de OPV
(“er zijn betere alternatieven”),
OpKoers (“we zijn niet principieel tegen maar vinden het afvalprobleem te groot”) en de PvdA
(“zolang er geen oplossing is voor
het afvalprobleem is kernenergie
niet verantwoord”), maar die steun
was niet genoeg om de motie aan
te nemen.

HARDENBERG - In de strijd om
de (voorlopige) zesde plaats in de
Eerste Divisie A moesten de dames
van volleybalvereniging Kangeroe
uit Hardenberg hun meerdere erkennen in Eagle’s Eye uit Abcoude. Na
een overdonderende start van de
gasten in de eerste set herstelde de
thuisploeg zich in het verloop van
de wedstrijd, maar de Hardenberger

dames konden niet voorkomen dat
Eagle’s Eye met een verdiende 1-3
overwinning naar huis ging.
Het besluit van het bestuur van
Kangeroe, om de wedstrijden van
Dames-1 te verplaatsen van 17.00
naar 19.00 uur, heeft derhalve nog
niet veel uitgehaald. Het bestuur
had deze maatregel genomen om
spelverdeelster Sandra Berger

ter wille te zijn, die door nieuwe
werkomstandigheden niet meer
om 17.00 uur aanwezig kan zijn.
Aangezien zij in het team een dragende rol heeft, voelde het bestuur
zich genoodzaakt deze maatregel
te nemen. Het gevolg is wel dat
wedstrijden van de jeugd worden
verplaatst van ‘s morgens naar het
eind van de middag.

Lezing over roofvogels
HARDENBERG - Vogelkenner
Kees van Kleef geeft 23 januari in
natuurcentrum De Koppel in Hardenberg een lezing over het inventariseren van roofvogels.
Aan de hand van een fotopresentatie worden de deelnemers meegevoerd in de geheimen van het
inventariseren, met name op landgoed De Groote Scheere. De lezing
begint om 20.00 uur en eindigt rond
21.30 uur.

De Veste wil spaceboxen als
huisvesting voor jongeren
HARDENBERG - Woningcorporatie De Veste wil plannen
ontwikkelen om huisvesting
voor jongeren te realiseren in
Hardenberg en Dedemsvaart.
Dat is het resultaat van het
bezoek dat onder meer raadsleden, jongerenwerkers, jongeren en woningcorporatie De
Veste op 8 december hebben
gebracht aan Lelystad.

twee lagen. Elke woning heeft een
keukenblok, een douche en een
toilet, terwijl de rest één ruimte is.
De woning beschikt dus niet over
een aparte slaapkamer. De huurprijs
bedraagt in Lelystad 275 euro.

Lelystad was uitgekozen omdat
daar een speciaal bouwproject voor
jongeren is gerealiseerd. In deze
polderstad zijn 24 zogenoemde
‘spaceboxen’ geplaatst van elk 25
m2. Dat zijn energiearme woningen
in blokvorm, in totaal zes rijen in

De Veste wil het initiatief nemen om
een aantal van deze boxen te plaatsen in Dedemsvaart en Hardenberg,
als aanvulling op de krappe markt
voor jongerenhuisvesting. De woningcorporatie zal om te beginnen
in overleg moeten met verantwoordelijk wethouder Douwe Prinsse om
een geschikte bouwplaats te vinden.
Prinsse was zelf deelnemer aan het
werkbezoek en ziet mogelijkheden
om dit concept in Hardenberg en
Dedemsvaart toe te passen.

Hoeve in Boomhofkerk

Swingtime zegt af

GRAMSBERGEN - Organist Harm
Hoeve uit Rouveen geeft zaterdag
27 januari een concert in de Boomhofkerk in Gramsbergen. Hij zal
voor de pauze onder meer enkele
koraalbewerking laten horen en
de Sabeldans van Katsjaturian. Na
de pauze staan werken van Händel, Boellee en Guilmant op het
programma, waarna als slot een
compositie van de organist zelf
wordt gespeeld. Het concert begint
om 20.00 uur.

HARDENBERG - De concerten
van Popkoor Swingtime in theater
de Voorveghter op 9 en 10 maart
gaan niet door. De organisatie van
Swingtime heeft daartoe besloten.
Wie al een kaartje heeft gereserveerd, ontvangt thuis bericht over
het inwisselen van de kaartjes.

Nieuw stembureau
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telde CDA-leider Henk
Meulink nog, dat een tweede
kerncentrale in Nederland
nodig was. Warmte-kracht
als energiebron, door GLraadslid Kees Slingerland
genoemd, was te onbeduidend om toegepast te worden. Vier dagen later stond
in het voormalige gereformeerde lijfblad Trouw te lezen, dat Nederlanders een HR-ketel
hebben bedacht, die ook elektriciteit
opwekt. Dit jaar nog testen, volgend
jaar in productie. Binnen 5 jaar is
de meerprijs terugverdiend en het
energieverbruik per huishouden met
20 procent gedaald. Het resultaat
voor heel Nederland: zes miljoen
ton CO-2 uitstoot per jaar minder.
De werkelijkheid is verrassender
dan we zelf kunnen bedenken.

HEEMSE - Gebouw De Aerninckhoff bij de hervormde kerk in
Heemse zal tijdens de Statenverkiezing in maart geen dienst meer doen
als stembureau. Het grootste deel
van de stemmers was afkomstig
uit de wijk De Marslanden. Daar
komt een nieuw stembureau in de
brede school De Matrix. De overige
stemmers kunnen terecht in gebouw
De Esch bij de gereformeerde kerk.
Beide stembureaus tellen straks
ruim 1300 potentiële kiezers.

Feest op De Wegwijzer
SCHUINESLOOT - Basisschool
De Wegwijzer in Schuinesloot
heeft vorige week gevierd, dat de
leerkrachten Lidy Wolterink en
Dirk-Jan Tempelman 25 jaar in
het onderwijs werkzaam waren.
De jubilarissen werden op school
verrast met een lied en een uitgebreide brunch, aangeboden en
verzorgd door de collega’s. Voor
de leerlingen was er ‘s middags
een theatergroep aanwezig, die hen
het theaterstuk Mowgli aanleerde.
Na de generale repetitie werd er
gezamenlijk gegeten, waarna de
voorstelling werd opgevoerd voor
de jubilarissen, hun gezinnen en de
ouders van de leerlingen.

