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Eigenlijk lijkt hij wel wat op minister Rouvoet, de Hardenberger
wethouder Jannes Janssen van
de ChristenUnie. Niet zozeer wat
uiterlijk betreft, hoewel hij ook
brildrager is en nog steeds een
jonge uitstraling heeft. Nee, meer
in de manier van debatteren en
het noemen van zaken die hijzelf
belangrijk vindt. Dat laatste was

bijvoorbeeld te merken toen hij
vorige week certificaten uitreikte
aan een handvol oudkomers. Dat
zijn buitenlanders die niet allerlei
inburge-ringsprogramma’s hoeven
af te werken als ze een voldoende
taaltoets hebben afgelegd. Eén
van de geslaagden was een dame
uit Burundi. Prima werk geleverd,
geslaagd voor de toets maar niet
in staat om meteen werk te zoeken
omdat ze de zorg had voor twee
jonge kinderen. “En dat gaat voor,
die zijn het belangrijkste”, meende
Janssen. “Een combinatie van werk
en zorg zou mooi zijn, maar de kinderen komen op de eerste plaats.”
Dat zou de minister voor Jeugd en
Gezin, André Rouvoet, ook gezegd
kunnen hebben.

Diezelfde minister staat er bekend
om vurig te kunnen debatteren. Een
beetje op een docerende toon zelfs.
Geen wonder, want hij was ooit
docent politicologie bij de Evangelische School voor Journalistiek in
Amersfoort. Ook in dit opzicht lijkt
Jannes Janssen wel wat op Rouvoet.
Ook docent geweest en ook sterk in
het met veel overtuiging uitdragen
van zijn mening. Iets teveel zelfs,
bleek vorige week donderdag tijdens de raadsvergadering. Hij had
net een vraag van OPV-er Amsink
beantwoord, maar wilde ook nog
even enkele zaken uitleggen aan
raadslid Jaap Perlot van de PvdA.
“Anders zou er een verkeerd beeld
kunnen ontstaan”, zei Janssen. Op
de hem bekende (= wat opvliegen-

de) toon protesteerde Andy de Vos,
partijgenoot van Perlot, tegen deze
gang van zaken. Een wethouder
hoort namelijk alleen iets te zeggen
als hem wat gevraagd wordt, was
de strekking van de opmerking. En
dat is ook zo. Sinds het dualisme
is ingevoerd mag een wethouder
alleen vragen beantwoorden en op
verzoek van de raad iets uitleggen
of in debat gaan. Dat er dan een
verkeerd beeld kan ontstaan is
jammer, maar dan moeten de andere raadsleden maar beter opletten.
Een een-tweetje met de CU-fractie
had ook gekund, hoewel wettelijk
gezien partij en wethouder los van
elkaar opereren. Maar de raadsleden
van de ChristenUnie hadden het
debat wat scherper kunnen volgen,

om vervolgens in tweede of derde
termijn die vragen te stellen, die
Janssen de kans boden het scheve
beeld dat Perlot schijnbaar had
veroorzaakt recht te trekken.
Ik geef toe, het raadswerk is niet
altijd even makkelijk. Vorige keer
had iedereen binnen tien minuten
weer de raadszaal verlaten, zodat de
raadsleden dit keer waarschijnlijk
niet helemaal op scherp stonden.
Maar elke voetbaltrainer weet dat
je net zo scherp speelt als je traint.
Misschien moet de CU-fractie in
het vervolg voor aanvang van een
raadsvergadering maar even droogoefenen. Met Jannes Janssen in haar
midden, dat scheelt toch een slok op
een borrel.

Tien
voor
Taal

HARDENBERG - Ze hebben tien
maanden lang twee ochtenden per
week taalles gevolgd, één ochtend
per week huiswerk gemaakt, en tien
weken lang een ochtend per week
stage gelopen bij onder meer de bibliotheek in Bergentheim en basisschool De Kastanjehof in Hardenberg. Een tiental allochtone mannen
en vrouwen die al langere tijd in
Nederland wonen (zogenoemde
‘oudkomers’) kregen woensdag 23
mei door wethouder Jannes Janssen
een certificaat uitgereikt, dat van
belang is voor hun naturalisatieprocedure of voor de verplichting om in
te burgeren. “En dat doe ik met trots
en bewondering”, vertelde Janssen.
“Taal is nodig om te kunnen inburgeren, het geeft je zelfvertrouwen
en is goed voor sociale contacten.
Je hebt meer kans op een baan of
vrijwilligerswerk. Dat jullie binnen korte tijd dit hebben bereikt is
bijzonder.”

Helemaal zo vloeiend als hun moedertaal Irakees of Kurundi spreken de ‘oudkomers’ nog niet, maar nadat ze zich tien maanden suf geleerd hebben
kunnen ze goed Nederlands verstaan en het ook best aardig spreken.
© Roel Gritter

Raad steunt B&W in keuze nieuwe centrumweg
HARDENBERG - Waarom waren ‘slechts’ 17 raadsleden voor het voorstel van B&W om een nieuwe
weg aan te leggen van de Gramsbergerweg naar de Parkweg, en ‘maar liefst’ 14 tegen? Dat vroeg CDAfractievoorzitter Henk Meulink zich donderdag na afloop van de raadsvergadering af. Enkele jaren geleden
had de raad unaniem gekozen voor een nieuwe weg, zonder het exacte tracé vast te stellen. Die keuze was
gebaseerd op verkeerscijfers, die duidelijk maakten dat de huidige weg naar het centrum (de Stationsstraat)
de groei van het verkeer niet zou kunnen verwerken. Sindsdien zijn de cijfers alleen maar ongunstiger
geworden, zodat de noodzaak voor een nieuwe weg nog groter is geworden.
Toch wilde de PvdA bij monde
van Jaap Perlot het plan het liefst
in de ijskast zetten. “We twijfelen
aan de uitvoering, en zelfs aan de
noodzaak”, vertelde Perlot. Kees
Slingerland (GroenLinks) had ook
zo zijn bedenkingen. “Onderzoek
eens of het verkeer niet via de Lage
Gaardenstraat afgewikkeld kan
worden. De flats aan die straat gaan
misschien weg, zodat er ruimte voor
een nieuwe weg is.” Verbazingwekkend, die opmerking, vonden
Meulink en ook wethouder Jannes
Janssen. Die mogelijkheid was al
eerder onderzocht en afgewezen,
omdat het verkeer dan te ver van het
centrum wordt geleid en automobilisten gebruik gaan maken van de
Burgemeester Schuitestraat om via
de Bruchterweg naar het centrum
te rijden. “En daar staan wel een
paar grote scholen, met veel fietsverkeer. Te gevaarlijk en dus niet
wenselijk”, meende Janssen. De
VVD (Petra Baarslag) bracht nog
een ander argument tegen de nieuwe

weg naar voren. Door het voorstel
van B&W aan te nemen zou een
stukje historie verdwijnen (de
woning Gramsbergerweg 8 wordt
afgebroken), terwijl Hardenberg
al zo weinig historische gebouwen
bezit. CU-raadslid Mulder vond
de discussie een vreemde kant opgaan. “Het is toch merkwaardig dat
opnieuw naar andere opties moet
worden gekeken, terwijl we weten
dat er geen betere oplossingen zijn.
En niets doen kan ook niet, want de
Stationsstraat kan het verkeer niet
aan en bovendien sluit je het nieuwe
LOC van het centrum af.”
Henk Meulink (CDA) begreep de
tegenstand van de PvdA, GroenLinks, OpKoers.nu, VVD en OPV
niet. In 2002 was al gekozen voor
een doorbraak van de Gramsbergerweg naar de Parkweg. “Omdat
er geen nieuwe ontwikkelingen zijn
is het vreemd die keus nu weer ter
discussie te stellen.”Perlot: “Maar
we weten ook nog niet wat het

kost. Door nu ‘ja’ te zeggen geef je
de wethouder een blanco cheque.”
“Nonsens”, vond Meulink, “want
we weten hoeveel we voor de huizen moeten betalen, we weten wat
de aankoop van de grond ongeveer
zal kosten en ook van de aanleg
van een stuk weg kun je berekenen
hoeveel geld je hiervoor moet reserveren. Natuurlijk, in alles wat je
doet zit een risico, maar dit risico is
wel erg klein.”
Een raadsmeerderheid was het met
hem eens, zodat over een jaar of
twee de woningen Gramsbergerweg
8 en 12 zijn verdwenen, de woning
van Breukelman op de hoek Stationsstraat/Gramsbergerweg een
stuk tuin mist, modezaak Veurink
nieuwe parkeerplaatsen krijgt en
de bewoners van de Bisschopshof
(achter het LOC) vanaf hun balkon
kunnen kijken naar de automobilisten en fietsers die van de Gramsbergerweg naar de Parkweg rijden.
Of omgekeerd.

Interactief speeltoestel bij De Matrix
HARDENBERG - De opening
van de brede school De Matrix
in Hardenberg-Marslanden door
staatssecretaris Sharon Dijksma
is donderdag niet doorgaan. Omdat de politica andere dringende
zaken moest afwerken werd de
opening verricht door wethouder
Joost Liese. Hij mocht daarna ook
het eerste interactieve speeltoestel
van Nederland in gebruik nemen,
ontwikkeld door studenten van de
Hogeschool Windesheim in Zwolle.
Het interactieve speeltoestel bestaat
uit een kleine klimvoorziening met

daarin gebouwd een computerscherm dat via een aanraakscherm
kan worden bediend. Kinderen
kunnen op die computer spelletjes
opzoeken, die ze direct buiten kunnen spelen. Bij elk gekozen spelletje
is een korte videofilm te zien over
hoe het spelletje in z’n werk gaat.
Ook wordt het in tekst uitgelegd en
worden de spelregels weergegeven.
Op dit moment zitten 52 spelletjes
in de computer. Studenten van
Windesheim doen de komende vijf
weken onderzoek, hoe het toestel
wordt gebruikt.

Tent te lang op Stephanusplein
HARDENBERG - Burgemeester
Meulman heeft vorige week donderdag tijdens de raadsvergadering
persoonlijk het boetekleed aangetrokken. CU-raadslid Mulder had
volgens hem volkomen gelijk met
zijn opmerking dat de feesttent op
het Stephanusplein veel te lang
was blijven staan. Meer dan een
week kon geen gebruik worden
gemaakt van de parkeerplaatsen op
het plein, terwijl Hardenberg door
alle bouwwerkzaamheden toch al
een parkeerprobleem kent, meende
Mulder. Klopt, vertelde Meulman.
“En de fout ligt bij de gemeente.
Wij hebben verzuimd in het contract

met de tentenbouwer een regel op te
nemen, wanneer de tent weer afgebroken zou moeten zijn. Tot nu toe
is dat altijd goed gegaan, je werkt
op basis van vertrouwen. Maar dit
bedrijf kon die luxe blijkbaar niet
aan.” In het vervolg zal de gemeente
die voorwaarde wel in de overeenkomsten opnemen, met eventueel
daarbij een dwangsom genoemd.
“Of we leggen een zwarte lijst aan
van bedrijven die geen feesttenten
meer mogen plaatsen”, meende
Meulman.
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