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De OPV is geen ‘tegenpartij’ zei
reserveraadslid Jeroen Spoor tijdens
de raadsvergadering van vorige
week dinsdag. “Let maar op, wij
hebben in 2002 al gezegd dat parkeergarages publieksvriendelijk
moeten zijn. En nu er 100.000 euro
wordt gevraagd om de parkeergarage onder het nieuwe LOC aan
de Parkweg ‘op te leuken’ zijn we
natuurlijk voor.” Toen er gestemd

moest worden was de OPV.... tegen.
Verkeerd gesouffleerd waarschijnlijk, of onenigheid in de fractie, of
gewoon eigenwijs gedrag, wie het
weet mag het zeggen. Wel weer een
komische noot, dat moet gezegd. Er
waren trouwens veel van die noten,
zoveel zelfs, dat de perstribune
balorig werd. Ik geef het zelf maar
toe, voordat burgemeester Meulman ons tot de orde roept. Mea
culpa. Maar het wordt ons ook niet
makkelijk gemaakt. Wat te denken
bijvoorbeeld van de opmerking
van VVD-raadslid Baarslag over
diezelfde parkeergarage. De VVD
vindt dat de garage aan de normen
van 2007 moet voldoen, vertelde
ze. Eigenlijk had in de plannen al
lang moeten staan dat de garage
publieksvriendelijk wordt. Nou ja,

beter laat dan nooit, zou je denken,
dus de VVD zal het voorstel natuurlijk volledig omarmen. Mis!
De partij stemde tegen de plannen,
omdat B&W te laat wakker waren
geworden. En dan zeggen ze ook
nog dat raadsvergaderingen saai
zijn!
Het bleef trouwens niet bij deze
twee zaken. Zo was er ook nog een
ietwat knorrige actie van burgemeester Meulman, die gewoon de
microfoon van VVD-er Schipper
dichtdraaide omdat die zich weer
eens bemoeide met zaken die hem
niets aangingen. In het vragenrondje had PvdA-raadslid Peters
namelijk een vraag gesteld aan
een wethouder, die had de vraag
beantwoord en daarmee was de
kous af. Totdat Schipper daar weer

op reageerde. “U doet dat vaker, dit
kan zo niet langer”, zei Meulman en
van Schippers woorden bleef alleen
maar zacht gebrabbel over.
En dan was er nog dat mooie initiatiefvoorstel van de Christen-Unie,
om van Hardenberg een millenniumgemeente te maken. Daartoe
moest, natuurlijk, een comité gevormd worden. Overbodig, vond
CDA-er Bosch. Geen woorden
maar daden, we doen al van alles,
weer een comité erbij is zinloos.
Maar ja, als andere partijen vervolgens een klemmend beroep op je
doen om dit nobele plan toch maar
te steunen moet je wel overstag
gaan, anders zou het lijken alsof je
onze gekleurde, minder fortuinlijke
medemensen niet wilt steunen. Toch
vraag ik mij af of iedereen het voor-

stel wel goed heeft gelezen. Er werd
namelijk gevraagd in te stemmen
met onder meer de volgende tekst:
De leden van het comité kunnen
door zitting te nemen de inzet van
de Harden-berger bevolking voor
deelname in de Millenniumdoelstellingen bevorderen. Zo stond het er
letterlijk. Dus alleen al door met
je luie achterste in een comitézetel
te ploffen krijg je de bevolking in
beweging. Wat een toonbeeld van
optimisme, tranen van ontroering
schieten mij tekort. Aan de ene kant
hoop ik dat we nog vaak van dit
soort raadsvergaderingen krijgen,
maar of het allemaal gezond is voor
de toehoorders betwijfel ik. Teveel
lachen is immers ook niet goed.

Bestemmingsplan Moeshoek
moet op herhaling
SLAGHAREN - De gemeente Hardenberg moet het bestemmingsplan Moeshoek in Slagharen opnieuw in procedure brengen. Gedeputeerde Staten hebben namelijk hun goedkeuring aan
het plan onthouden, waardoor er voorlopig geen woningen en
bedrijven gebouwd kunnen worden. Dat is overigens op formele
gronden gebeurd, de provincie staat wel achter de inhoud van de
plannen. Dat GS formeel niet kunnen meewerken komt, doordat
de gemeente niet heeft kunnen aantonen, dat alle benodigde
onderzoeken ter inzage hebben gelegen. Door het besluit van
GS ligt het bouwrijp maken van het werkgebied voorlopig stil.
Wanneer alles volgens de planning verloopt, start de gemeente
Hardenberg in augustus een nieuwe procedure voor de bestemmingsplannen. Vanaf dan kunnen ook weer bouwvergunningen
worden aangevraagd.

Bouwen op lege plekken
HARDENBERG - Kijk eerst eens waar je in de dorpen rond Hardenberg nog plekken hebt voor woningen, voordat je begint met
de wijk Marslanden-2. Die boodschap van de provincie Overijssel
wordt nu uitgewerkt door de gemeente Hardenberg.
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Kruistocht in spijkerbroek
Ridders en jonkvrouwen, christendom en islam, luit en schalmei: allerlei
middeleeuwse aspecten kwamen aan bod tijdens het project Kruistocht

Rijks- en gemeentelijke monumenten in beeld
HARDENBERG - De stichting Historische Projecten in Hardenberg
gaat een boek uitbrengen, waarin
de ruim 180 rijks- en gemeentelijke
monumenten die Hardenberg telt
worden beschreven. In het boek
zullen beschrijvingen staan van
windkorenmolen De Star in Balkbrug, boerderij Heerjansland in

Kloosterhaar, het oude schooltje in
Holthone en de Witte- of Lambertuskerk in Heemse, om maar een
paar voorbeelden te noemen. Het
project wordt ondersteund door
de historische verenigingen in de
gemeente Hardenberg. Het is de
bedoeling dat het boek in september
2008 in de winkel ligt.

Rondweg Slagharen in gebruik genomen
SLAGHAREN - In Slagharen is zaterdag met enig feestelijk vertoon de
rondweg om het dorp geopend. De weg, die gelegen is aan de westkant van
het dorp, vormt de verbinding tussen de Coevorderweg en de Herenstraat.
De rondweg zorgt ervoor dat verkeer van Hardenberg naar Hoogeveen niet
meer door het centrum van Slagharen hoeft te rijden.

CDA wil samenwerking om milieu te verbeteren
HARDENBERG - Het CDA in
Hardenberg heeft alle fracties in de
gemeenteraad gevraagd, de handen
ineen te slaan bij het bedenken
van milieuplannen. Of nog beter:
concreet aan de slag te gaan. Door
samen te werken voorkomt men dat
stokpaardjes worden bereden of dat
alleen gekeken wordt naar plannen
waarmee een partij kan scoren,
meent het CDA. “Laat elke partij
eens met ideeën komen hoe we het
gebruik van alternatieve energie in
de gemeente Hardenberg kunnen
stimuleren. Al deze ideeën zetten
we op een lijst, waarna we deskundigen vragen commentaar te geven

en de kosten te berekenen. Uit
de lijst kan vervolgens een keuze
worden gemaakt waarna B&W aan
het werk worden gezet om het plan
uit te voeren”, zo schrijft het CDA.
De raadsfracties is gevraagd of ze
willen meewerken en of ze dit vóór
1 september kunnen realiseren.

Profs naar Bergentheim
BERGENTHEIM - Ter voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen
spelen FC Twente en FC Emmen
dinsdag 24 juli tegen elkaar op
sportpark Moscou in Bergentheim.
De wedstrijd begint om 19.00 uur.

in Spijkerbroek op het Vechtdal College in
Hardenberg. Vier dagen was vakoverstijgend
gewerkt aan een project rond het beroemde
boek van Thea Beckman. De muziekgroep
Datura zorgde voor middeleeuwse klanken.

Er zijn nog genoeg plekken in de kernen of aan de rand ervan,
waar woningen gebouwd kunnen worden, meent de gemeente.
Alleen kan er volgens de huidige bestemmingsplannen niets
ontwikkeld worden, zodat aanpassingen nodig zijn. “En er is
natuurlijk nog een financieel probleem”, zegt een gemeentelijke
woordvoerder. “Want als wij bepaalde plekken aanwijzen wordt
die grond opeens veel meer geld waard. Leuk voor de eigenaar,
maar vervelend voor anderen die een dure kavel hebben moeten
kopen die er bij wijze van spreken net naast ligt. We moeten dus
nog wel uitzoeken hoe uiteindelijk de winst wordt verdeeld.”

Raad geeft extra geld voor luxere parkeergarage
HARDENBERG - De parkeergarage onder het nieuwe LOC aan de
Parkweg in Hardenberg wordt fraaier uitgevoerd dan oorspronkelijk
de bedoeling was. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft vorige
week dinsdag ingestemd met het voorstel van B&W, een extra bedrag
van 100.000 euro uit te trekken voor een luxere uitvoering.
Dat ging overigens niet zonder slag
of stoot. Klaas Mulder (CU) vond
de half verdiepte garage met veel
verlichting ruim voldoende. “We
kiezen voor sober en doelmatig,
vandaar dat we geen extra ton willen uitgeven voor het verfraaien van
de parkeergarage.” Die opstelling
begreep Jaap Perlot (PvdA) niet.
“We hebben altijd gezegd dat we
publieksvriendelijke garages willen. Nou doen B&W dat en nou is
het weer niet goed. Wat is hier nou
op tegen?” Henk Meulink (CDA)
had eveneens weinig begrip voor

de gereserveerde opstelling van de
CU en ook de VVD stond bij monde
van Petra Baarslag achter het idee
om publieksvriendelijke garages te
bouwen. Toch steunde deze partij
uiteindelijk B&W niet. “Het geld
wordt gebruikt om een slechte start
te voorkomen. Maar die start wordt
niet beter door een fris kleurtje. Nu
B&W wakker worden willen ze
de garage opleuken om voldoende
klanten te trekken. Dat had men
eerder moeten bedenken, vandaar
dat de VVD tegen het voorstel is”,
vertelde Baarslag. De kleinere par-

tijen waren verdeeld. OpKoers.nu
had voldoende aan een sobere, functionele garage, GroenLinks vond
een duurzame coating voldoende en
de OPV was tegen betaald parkeren
dus ook tegen dit extra bedrag voor
de garage.
Volgens wethouder Jannes Janssen
waren B&W niet over één nacht ijs
gegaan. Er was advies gevraagd of
het ‘upgraden’ van de garage wel
echt nodig was. “We hebben te
horen gekregen dat het echt moet,
anders krijg je een valse start.
Oudere garages die ze op dezelfde
manier bij de tijd hebben gebracht
lopen nu weer een stuk beter.” Bij
de stemming kregen B&W steun
van CDA, PvdA en GroenLinks.
De andere partijen hadden er geen
extra geld voor over.

Rest Haardijk wordt bouwrijp gemaakt

Film in open lucht

HARDENBERG - Op dit moment
wordt een deel van bedrijvenpark
Haardijk I woonrijp gemaakt. In
verband met de werkzaamheden
zijn delen van de Kollergang, de
Korte Spruit, de Koningsspil en de
Polenweg op woensdag 27 juni en
donderdag 12 juli afgesloten voor
het verkeer. Het woonrijp maken
houdt in dat de afwateringsgoten
worden aangebracht, dat de put-

OMMEN - Vanwege ‘het Jaar van
de molen’ wordt zaterdag 23 juni
in Ommen de film ‘De Illusionist’
vertoond, met in de hoofdrol Freek
de Jonge. Dat gebeurt in de open
lucht bijj de Besthmermolen aan de
Hammerweg in Ommen.
De film begint om 22.15 uur. De
toegang is gratis.

deksels op de juiste hoogte worden
gesteld en dat werkzaamheden
aan verhardingen en bermen zullen plaatsvinden. Daarna wordt de
asfaltdeklaag aangebracht. Voor het
grootste deel van de werkzaamheden, die nog tot en met vrijdag 6
juli duren, hoeven de wegen niet
afgesloten te worden voor het verkeer. Plaatselijk verkeer blijft dan,
met enige hinder, mogelijk.
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