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Mariënberg en Beerzerveld
volgens B&W één kern
MARIËNBERG - De dorpen Mariënberg en Beerzerveld zijn één
kern, hoewel ze in twee gemeenten
liggen. Dat vinden althans B&W
van Hardenberg. Aanleiding voor
die uitspraak was een vraag van
VVD-er Albert Schipper tijdens
de raadsvergadering van vorige
week.

willen het op deze manier doen.”
PvdA-er Rein Jonkhans had ook
zo zijn bedenkingen. “We zouden
deze manier van kaveltoewijzing
evalueren als alle dorpen aan de
beurt waren geweest. Die evaluatie
moet nog plaatsvinden, maar nu
al wordt het beleid veranderd. Dat
hoort niet zo.”

OpKoers wil hulp Leiders/Lijders
voor sportclubs
W ie heeft nou de beste
HARDENBERG - OpKoers.nu
maakt zich zorgen om de fiscale
boetes die voetbalclubs boven het
hoofd hangt. De politieke partij
vraagt zich af of de clubs (eerst
de hoofdklassers en daarna waarschijnlijk de andere verenigingen)
wel op de hoogte zijn van de regels
van de belastingdienst. In vragen
aan B&W schrijft de partij, dat
ze graag wil weten of clubs in de
gemeente Hardenberg behoefte
hebben aan ondersteuning door
deskundigen. Daarnaast wil OpKoers weten of B&W bereid zijn
de helpende hand te bieden.
In hun beantwoording schrijven
B&W dat ze die helpende hand
wel willen bieden, maar dat die niet
nodig is. Er is maar één club die in
de hoofdklasse uitkomt, namelijk
HHC, en die is samen met andere
clubs al bezig de fiscale problemen
aan te pakken.

Schipper had verontwaardigde telefoontjes gehad van inwoners van
Mariënberg, die vonden dat zij het
eerst in aanmerking moesten komen
voor één van de bouwkavels die
binnenkort worden uitgegeven en
dan pas anderen. In de folder die
enige tijd geleden is gepubliceerd
werd alleen Mariënberg genoemd,
in een persbericht van de gemeente

stond later Beerzerveld erbij genoemd. CDA-raadslid Miny Lohuis
had dezelfde telefoontjes gehad.
“Waarom niet eerst mensen een
kans bieden die sociaal/economisch
gebonden zijn aan Mariënberg en
de kavels die overblijven aanbieden
aan mensen die sociaal/economisch
gebonden zijn aan Beerzerveld”, zo
vroeg ze aan verantwoordelijk wethouder Douwe Prinsse. Die vond
dat de twee dorpen als één geheel
gezien kunnen worden, hoewel ze in
twee gemeenten liggen. “De mensen maken van dezelfde voorzieningen gebruik, hebben samen één
voetbalclub en gaan naar dezelfde
kerk. Of de gemeente Ommen ook
zo handelt weet ik niet. En eigenlijk
vind ik dat ook niet interessant. Wij

Jongerenwerk
op laag pitje

Alleen voor vrouwen

Hoe Prinsse daarna ook probeerde
uit te leggen dat er geen ander beleid
wordt gevoerd (“we doen het overal
op dezelfde manier, alleen zien wij
hier twee dorpen als één geheel”),
het lukte hem niet tot de raadsleden
door te dringen. Tijdens de laatste
raadsvergadering van februari zal
daarom over dit onderwerp opnieuw
gedebatteerd worden.

HARDENBERG - Het college van
B&W van Hardenberg is druk in
overleg met opbouwwerk De Stuw
over continuïteit van het jeugd- en
jongerenwerk. In korte tijd zijn
drie jongerenwerkers naar elders
vertrokken, waardoor veel activiteiten voor jongeren niet kunnen
doorgaan, meent de PvdA-fractie
in de gemeenteraad, die daarover
aan de bel heeft getrokken bij B&W.
Wethouder Jannes Janssen gaf
tijdens de raadsvergadering van
vorige week aan, dat het probleem
nog groter is geworden doordat ook
een stagiaire die met hulp het Kronkelhonk in Slagharen draaiende
hield is vertrokken. Volgens Janssen
is de personele invulling een zaak
van De Stuw, maar is de gemeente
bij de zaak betrokken omdat de
Stuw diensten moet leveren aan de
gemeente. “Deze week worden sollicitatiegesprekken gehouden, zodat
hopelijk op korte termijn alle projecten weer worden opgepakt en alle
jongerencentra volledig geopend
zijn. Door het vertrek is er echter
ook winst te behalen, omdat het
jongerenwerk nu beter aangepakt
kan worden.”
Op dit moment is jongerencentrum
Ojeesee in Hardenberg beperkt
open, alleen voor bands die willen
oefenen en voor activiteiten op aanvraag. Een datum voor een herstart
kon de wethouder niet geven, omdat
dat afhangt van de snelheid waarmee de vacatures kunnen worden
opgevuld.

Noraly Haring, Lisette Euverman en Kim Runhaar organiseren een Ladies Night in De Voorveghter.
© Roel Gritter

HARDENBERG - “Leuk om uit
te proberen, testen of je het kunt,
iets doen omdat er in Hardenberg
niet zoveel te beleven valt voor
jonge vrouwen.” Drie meiden met
drie redenen om de eerste Ladies
Night voor jonge vrouwen te houden in theater De Voorveghter in
Hardenberg, op vrijdag 9 maart.

Veel kunst in nieuwe LOC
HARDENBERG - Een kunstzinnige bijdrage van bouwbedrijf
Trebbe zou de gemeente Hardenberg niet afslaan. De bouwer
van het LOC aan de Parkweg in
Hardenberg zou op die manier
het gat kunnen vullen dat is
ontstaan, na het afvallen van een
gegadigde voor het plaatsen van
een kunstwerk in de aula van het
LOC.
Vorige maand hebben vier kunstenaars hun schetsopdrachten getoond
aan de kunstcommissie die beslist
over de opdrachten. Met drie wordt
verder gegaan, namelijk met Maria
Roosen, die glazen bollen op drie
wanden van het gebouw wil plaat-

sen, met Martijn Sandbergen, die
een kunstwerk in de vorm van een
hek wil aanbrengen langs het Mulopad en met Michiel Kluiters, die
denkt aan het plaatsen van plasmaschermen bij de hoofdingang. Over
het idee van de vierde kunstenaar,
die de aula moest verfraaien, was de
kunstcommissie minder te spreken.
Het kunstwerk dat vroeger aan de
gevel van de technische school
was bevestigd (die school stond
op de plek waar nu het LOC wordt
gebouwd) krijgt ook een plekje in
het nieuwe gebouw. Voor kunst in
het LOC is een bedrag van 325.000
euro beschikbaar. Veruit het grootste deel hiervan wordt betaald door
de provincie Overijssel.

Lisette Euverman, Noraly Haring
en Kim Runhaar buigen zich overdag in Zwolle over boeken die te
maken hebben met hun studie:
respectievelijk commerciële economie, toerisme en maatschappelijk
werk. ‘s Avonds zijn ze regelmatig
te vinden in theater De Voorveghter,
waar ze een bijbaantje hebben in het
horecagedeelte van Jan Hofsink.
“En die heeft ooit een maand of drie
geleden gevraagd of we ‘iets’ op
poten wilden zetten. Dat ‘iets’ is een
Ladies Night geworden, voor jonge
vrouwen van 18 tot ongeveer 40
jaar. Via contacten in Zwolle hebben we daar een voorbeeld kunnen
bekijken. Daarna zijn we eens bij
elkaar gaan zitten om te bedenken,
wat we in Hardenberg zouden kunnen gaan doen. Vervolgens hebben
we enkele ondernemers benaderd
die regelmatig in de Voorveghter
komen en ook zij kwamen met tips
en ideeën”, vertelt Kim Runhaar.

“En die ondernemers kenden weer
andere ondernemers die op hun
beurt weer andere geïnteresseerden
wisten. Tja, en zo is het balletje
gaan rollen.”
Al die ideeën hebben geresulteerd
in een programma met onder meer
een gratis buikdansles en stands met
nuttige informatie over producten
als make-up, kleding en eten. Verder
wordt er een échte ladies movie
vertoond: Music and Lyrics, met in
de hoofdrollen Hugh Grant en Drew
Barrymore. Daarnaast staan op het
programma een loterij en een workshop ‘Street-dance for adults’ van
dansschool Erik (uiteraard zonder
Erik zelf). De film wordt in de grote
zaal van de Voorveghter gedraaid,
“want gelet op de reacties denken
we dat er wel 250 personen op af
komen”, menen de drie organisatrices. De kaartverkoop (een tientje
per stuk) begint 23 februari.

Geen kantoren bij station Hardenberg
De plannen voor ‘terrein Bruins’
(naast het station en tegenover de
flats aan de Lage Gaardenstraat in
Hardenberg) worden gewijzigd. Het
was de bedoeling om er woningen en

kantoren te bouwen, maar dat laatste
gaat niet meer door. Er is momenteel
erg weinig vraag naar kantoren, zodat
nu wordt gedacht aan sociale woningbouw, zowel huur als koop.

camping van de hele wereld
en omstreken: Ommen of
Hardenberg? Camping De
Vechtstreek in Hardenberg is
uitgeroepen tot Beste Camping van het jaar 2007 door
de ANWB. En dus kwam
burgemeester Bert Meulman
op bezoek, om de winnaar te
feliciteren. Verdraaid, moeten ze in Ommen hebben
gedacht, maar dat kunnen wij ook.
Ommen bezit namelijk de Beste
Eurotopcamping 2007, camping
De Beerze(r) Bulten. Ook uitgeroepen door de ANWB. En dus
moest daar ook de burgemeester op
bezoek. Vorige week is de nieuwe
burgervader Gerrit Jan Kok naar
Beerze afgereisd om net als zijn
Hardenberger collega de winnaar te
feliciteren. Ach ja, je hebt leiders en
volgers, zelfs in burgemeesterland.
Leiders kunnen ook veranderen in
lijders. Dat lieten de eigenaars van
discotheek Podium in Hardenberg
zien. Uitgeroepen worden tot De
Beste Discotheek van MiddenNederland was niet genoeg, dat
moest beter en vooral chiquer.
Volgens de kabelkrant had ‘de directeur’ gezegd (even tussendoor:
als je eigenaar van een haringkar
bent laat je je dan ook directeur noemen?), die directeur had dus gezegd
tijdens het bezoek van B&W eind
januari dat het wat minder lomp
moest worden, vandaar dat Podium
drastisch was verbouwd, met andere
muziek, andere uitstraling, andere
gasten. De tent is nog geen maand
open en nu wordt alles weer teruggedraaid, omdat de gasten vrijwel
massaal wegblijven. Dus weer een
discobus in plaats van Volvo’s en
BMW’s voor de deur, en weer patat
en een frikadel in plaats van olijven
en garnalen. En vooral weer Jantje
Smit op de draaitafel, want daar
houdt dat ‘lompe volk’ nogal van.
In een paginagrote advertentie geeft
de directie toe dat ze zich, ondanks
jarenlange ervaring, verkeken heeft
op het uitgaanspubliek en vraagt ze
of de discotheekgangers alsjeblieft
weer terug willen komen. Dat heet
niet op je knieën door het stof, maar
op je buik.

Zorgen over
stank mestfabriek
DE KRIM - De VVD en OpKoers.
nu maken zich zorgen over mogelijke overlast die een mestfabriek
in De Krim kan opleveren. Op het
terrein van de vroegere aardappelmeelfabriek Onder Ons wordt een
fabriek gebouwd door Orga Plus,
waar mest wordt omgezet in korrels. Met kans op een insectenplaag
of stankoverlast, meenden Annie
Kelder (OpKoers) en Petra Baarslag
(VVD) tijdens de raadsvergadering
van januari. Zij waren blij met de
werkgelegenheid die de fabriek de
inwoners van het kanaaldorp biedt,
maar wilden van B&W weten of
er snel kan worden ingegrepen als
er daadwerkelijk overlast ontstaat.
Volgens wethouder Jannes Janssen
is alles goed geregeld in de milieuvergunning van het bedrijf. “Mocht
het bedrijf zich niet aan de regels
houden die in de vergunning staan,
dan zal worden ingegrepen. Dat
staat niet in de vergunning, omdat
dat niet mag, maar we zijn wel bevoegd om sancties op te leggen als
het niet goed gaat”, aldus Janssen.
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