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Ambtenaren met gewetensbezwaren
mogen homohuwelijk weigeren
De PvdA in Hardenberg
heeft moeite met ambtenaren die vanwege gewetensbezwaren geen homohuwelijk willen sluiten.
De meeste andere partijen
vinden het geen item.
Roel Gritter

HARDENBERG - Het moest niet
behandeld worden als een praktisch
probleem, vond PvdA-raadslid
Andy de Vos. Zijn vragen tijdens
de oriënterende raad over het homohuwelijk gingen meer over de
principiële kant van de zaak. Toch
eindigde het ‘standpuntdebat’ met
een niet-beantwoorde praktische

vraag, namelijk: Wat gebeurt er nou
als een aanstaand homopaar een
ambtenaar van de burgerlijke stand
belt en te horen krijgt “Ik wil jullie
niet trouwen”?
Een oriënterende raadsvergadering
is niet bedoeld om een debat te
voeren, vandaar dat De Vos vragen
stelde. Aan B&W, maar vooral aan
de andere politieke partijen. Het
PvdA-raadslid zat duidelijk in zijn
maag met het regeerakkoord tussen CDA, PvdA en Christen Unie,
waarin ruimte wordt geboden aan
ambtenaren van de burgerlijke
stand, om vanwege gewetensbezwaren te weigeren een homohuwelijk te sluiten. Wat vinden B&W
en de andere partijen daarvan, wilde
De Vos weten.
Zijn standpunt was duidelijk. Als

Gymnasium bestaat tien jaar
HARDENBERG - In het Vechtdal
College in Hardenberg is woensdag
gevierd dat de Gymnasiumafdeling
tien jaar bestaat. Er was voor de
scholieren een cultureel programma
georganiseerd rond het thema Klassieke Oudheid. Leerlingen konden
deelnamen aan workshops muziek,
mythologie en mimiek. De festivi-

teiten worden donderdag 29 maart
afgesloten met een toneelvoorstelling voor ouders, leerlingen en docenten. Scholieren van het Stedelijk
Gymnasium uit Utrecht spelen dan
het toneelstuk Iphigeneia, over koning Agamem-non die zijn dochter
moest offeren tijdens de Trojaanse
oorlog.

je een homohuwelijk toestaat moet
je van ambtenaren verwachten, dat
ze alle huwelijken willen sluiten.
Uitzonderingen op die regel zijn
niet meer mogelijk. “Een onacceptabele stap terug in de tijd”, aldus
Andy de Vos.
Henk Meulink (CDA) vond dat niet.
“In de gemeente Hardenberg kan
iedereen trouwen, er is geen sprake
van discriminatie. Maar het is daarnaast goed dat hier ruimte is voor
eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer. Wie om redenen van
het geloof of een andere ‘staande
traditie’ gewetensbezwaren heeft,
mag weigeren een homohuwelijk
te sluiten.” Meulink baseerde zich
onder meer op uitspraken van de
Commissie Gelijke Behandeling,
die vond dat een gemeente een

ambtenaar met gewetens bezwaren
niet mag ontslaan of afwijzen als
sollicitant.
De Christen Unie (Grimmerink)
kon zich wel vinden in de woorden van Meulink, terwijl de VVD
(Schipper) juist blij was met het
initiatief van de PvdA.
Wethouder Joost Liese kon de raad
meedelen dat er geen ambtenaren
zijn die verklaard hebben, dat ze
geen homohuwelijk willen sluiten.
“Maar het vermoeden bestaat wel
dat een aantal daar moeite mee
heeft”, aldus Liese. Gelet op de
uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling vinden B&W
niet, dat ambtenaren gedwongen
moeten worden alle huwelijken te
sluiten. “Doe je dat wel dan loop je
de kans dat je aangeklaagd wordt,

omdat je dan discrimineert op grond
van iemands geloofsovertuiging”,
meende Liese. Het geloof bleek ook
De Vos bezig gehouden te hebben,
want hij vond juist dat zijn geloofsopvoeding hem tot het standpunt
had gebracht, de ambtenaren niet
vrij te laten in hun keuze. “Het
kernwoord is ‘liefde’, dat verplicht
hen eigenlijk om iedereen hetzelfde
te behandelen.”
Hoewel inmiddels wel duidelijk is
hoe de verschillende partijen denken over ambtenaren met gewetensbezwaren krijgt de zaak binnenkort
wel een vervolg. De PvdA is namelijk van plan de zaak opnieuw aan
de orde te stellen, maar dan tijdens
de debatraad, zodat er discussies
kunnen plaatsvinden.

Leerlingen beplanten Scholtensdijk

Wandelen voor drinkwater in Kenia
minder makkelijk dan gedacht
HARDENBERG - Zo’n 250 leerlingen van vijf basisscholen uit
Hardenberg en Dedemsvaart hebben donderdag, tijdens Wereldwaterdag, gewandeld voor drinkwater
in Kenia. De actie was bedoeld om
de kinderen te laten ervaren hoe
het voelt om elke dag kilometers te
moeten lopen om water te halen, en
om geld in te zamelen voor zand-

dammen. Met behulp van deze dammen krijgen 35 families drinkwater
voor henzelf en voor hun dieren.
De kinderen liepen - soms met
moeite - zes kilometer met zes
liter water op de rug. Voor hun
wandeling hadden ze zich laten
sponsoren, waardoor de tocht ook
nog eens ruim zevenduizend euro
heeft opgebracht.

Jumpen in Kronkelhonk

Officiële opening
honkbalveld Cubs

SLAGHAREN - De tienergroep van
het Kronkelhonk in Slagharen houdt
zaterdag 31 maart een Jumpstyleparty. Van 20.00 tot 23.00 uur kan
deze nieuwe danssoort beoefend
worden. Voor de beginnende jumper
is er een docent aanwezig om deze
‘springdans’ aan te leren. De entree
is gratis.

Havenweg
definitief dicht
HARDENBERG - De Havenweg
in Hardenberg is sinds vorige week
donderdag definitief afgesloten
voor doorgaand verkeer. Ook de
parkeerplaatsen op de Markt zijn
opgedoekt. Het eerste deel van
parkeergarage de Gedempte Haven
is dagelijks van 8.00 tot 24.00 uur
geopend om het gemis te compenseren.

Palmpasenoptocht
HARDENBERG - De jaarlijkse
palmpasenoptocht in Hardenberg
begint zaterdag 31 maart om 14.30
uur bij verzorgingstehuis Oostloorn.
De optocht wordt begeleid door
draaiorgel De Parel uit Meppel.
Alle kinderen die meelopen ontvangen aan het einde van de tocht
een attentie.

HARDENBERG - Honkbalvereniging Hardenberg Cubs neemt zaterdag 14 april officieel de vernieuwde
accommodatie op sportpark De
Kruserbrink in gebruik. Het veld
zal dan ook een naam krijgen. Na
de openingshandeling wordt vanaf
15.15 uur een demonstratiewedstrijd gespeeld tussen het herenteam
van de Cubs en een regioteam.

Mini-expositie
over ooievaar
HARDENBERG - In natuurcentrum De Koppel in Hardenberg is
van 15 april t/m 30 juni een kleine
fototentoonstelling te zien over
ooievaars. Het betreft foto’s van
ooievaars die enkele weken geleden
hun tenten hebben opgeslagen in
de buurt van De Koppel. Vorig jaar
heeft het vogelpaar het nest bij het
natuurcentrum verkend. Wie hiervan
foto’s op A4-formaat heeft gemaakt
wordt uitgenodigd contact op te nemen met De Koppel.
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Leerlingen van De Vlinder hebben samen met wethouder Janssen en notaris Bulthuis zilverlindes gepland aan
de Scholtensdijk in Heemse tijdens de Nationale Boomfeestdag.
© Roel Gritter
HARDENBERG - Tellen blijft moeilijk. Vorige week
woensdag werd het 50-jarig bestaan gevierd van de
stichting Nationale Boomfeestdag en haar voorganger.
In Park Berg en Bos in Apeldoorn is het allemaal begonnen, toen op 10 april 1957 bijna 1600 schoolkinderen de
eerste Nationale Boomfeestdag vierden in de stijl, zoals
die nu nog gehanteerd wordt. De editie van vorige week
was dus de 51e en niet de 50e, zoals veel gemeenten en
deelnemende scholen meldden.
Het zal de leerlingen van CBS De Vlinder in Har-

Meer ruimte voor
auto’s en fietsen
HARDENBERG - De nieuwe
parkeerplaats bij het station in Hardenberg is nu al te klein. Er wordt
op een gewone doordeweekse dag
in de berm geparkeerd en in de
wijken nabij het station, heeft de
PvdA geconstateerd. In vragen aan
B&W wil de partij dan ook weten,
wie verantwoordelijk is voor de
parkeerplaats en hoe het probleem
opgelost kan worden. Volgens de
PvdA is ook de nieuwe fietsenstalling al te klein, zodat ook daar
aandacht aan besteed moet worden.

denberg-Heemse een zorg zijn geweest: de leerlingen
hadden op deze eerste lentedag allemaal een schep
meegenomen om zeventien zilverlindes te planten aan
de Scholtensdijk, tussen de Twenteweg en notariskantoor Welgelegen.
Het planten van bomen is één van de laatste handelingen om de Scholtensdijk weer toonbaar te maken. De
weg is de afgelopen weken opnieuw geasfalteerd, het
fietspad is verwijderd en er zijn suggestiestroken voor
fietsers aangebracht.

Onderzoek naar woonwensen
HARDENBERG - De gemeente
Hardenberg, Beter Wonen en de
Stichting Gereformeerde Bouwcorporatie voor Bejaarden (SGBB)
laten een onderzoek uitvoeren
naar de woonwensen van de oudere inwoners van Hardenberg.
Het onderzoek is specifiek gericht
op mensen die een koopwoning
bezitten. Alle oudere huishoudens
die in een koopwoning in de kern
Hardenberg wonen ontvangen deze
week een vragenlijst. De resultaten
van het onderzoek worden voor de
zomer van 2007 verwacht. De aan-

leiding voor het onderzoek is onder
meer de vergrijzing die Hardenberg
te wachten staat. Het onderzoek
moet antwoord geven op de vraag
in hoeverre de oudere woningeigenaars in de kern Hardenberg
binnen twee jaar willen verhuizen
naar een huur- of koopappartement
in Hardenberg, dat geschikt is voor
senioren. Daarnaast moet duidelijk
worden aan welke eisen die appartementen moeten voldoen. Naast de
schriftelijke enquête worden twee
panelgesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de doelgroep.

