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De VVD is geen liberale partij
meer, vindt het gemeenteraadslid
Petra Baarslag. Of beter: de VVDfractie in Hardenberg weet niet wat
liberaal is. Baarslag weet dat wel.
En dus is ze uit de fractie gestapt en
heeft ze een eigen partij opgericht:
Liberaal Hardenberg. Met spijt

in het hart, natuurlijk, natuurlijk,
maar wat moet dat moet. Grappig
is dat, in de landelijke VVD zie je
iets dergelijks: de ouderwets rechtse
Rita Verdonk die stoere, populaire
uitspraken niet schuwt en de wat
bedeesder, milder opererende Mark
Rutte, die misschien meer midden
dan rechts is. Beiden strijden om
de macht. En precies datzelfde is
ook plaatselijk aan de hand, vertelde VVD-fractievoorzitter Albert
Schipper. “Er zijn landelijk en
lokaal voldoende overeenkomsten
als het om dit thema gaat”, vertelde
hij. Dus niks ‘verdwijnend liberaal
gedachtegoed’, het is gewoon een
ordinaire machtsstrijd. Baarslag/

Verdonk die nogal stevig en direct
reageert, tegenover Schipper/Rutte,
die volgens Hardenberg.nu geregeld met andermans ideeën aan de
haal gaat en zijn ex-fractiegenote te
weinig waardering gaf.
Dat laatste was natuurlijk niet zo
handig. Vrouwen moeten af en toe
een aai over de bol hebben, of ze
het nou verdiend hebben of niet,
want anders stoppen ze ermee. Of
ze gaan huilen, wat ook geen prettig
gezicht is. Schipper had dat moeten
weten, maar misschien is omgaan
met vrouwelijke politici geen onderdeel geweest van de raadscursus
van de VVD. Het blijkt echter dat

Regen deert lopers niet

niet alleen Schipper anders is dan
de norm, ook Baarslag reageert niet
zoals het hoort. Ze gaat niet jammerend in een hoekje zitten maar
begint een eigen fractie. Liberaal
Hardenberg is de naam, daarmee
de VVD-ers een sneer gevend, want
die horen dus duidelijk niet bij het
liberale gedeelte van Hardenberg.
Het is inmiddels de vierde eenmansfractie (m/v) in de raad. Na het CDA
(Jan Odink) en de PvdA (Annie
Kelder) de derde iets grotere partij
die een raadslid kwijtraakt. Nu de
ChristenUnie nog. Iemand die zich
vrijwillig meldt?

Vluchtelingen
willen niet naar
Hardenberg
HARDENBERG - “We hebben
wel woningen, maar ze komen
niet!” Die ‘we’ staat voor de gemeente Hardenberg, die ‘ze’ voor
asielzoekers die in Nederland
mogen blijven.

De Klepperstadloop telde meer deelnemers dan was verwacht. De regen was voor de lopers geen spelbreker.
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HARDENBERG - De elfde Klepperstadloop in Hardenberg werd
voor de eerste keer op een woensdag gehouden en meteen was het
mis. Niet wat de deelname betreft, want die was met 370 deelnemers
meer dan goed te noemen, maar meer met het weer. Stortbuien
afgewisseld met droge perioden zorgden voor een grillig verloop
van het programma.

belangrijker dan winnen. Zo waren
bijvoorbeeld Harrie Stempher van
PSV Eindhoven en zijn echtgenote
‘s middags om vier uur uit Eindhoven vertrokken om in Hardenberg
te lopen. Zij bij de 5 kilometerloop
en hij op de dubbele afstand. “We
trekken het hele land door om aan
dit soort wedstrijden mee te doen.
Vermoeiend, maar prachtig om
mee te maken”, vertelde Stempher.
De Klepperloop komt volgend jaar
weer in zijn agenda te staan.

Het zogenoemde ‘koningsnummer’, de tien kilometer voor heren
senioren, was dit keer inderdaad
het hoogtepunt van de dag. De
drie sterkste atleten bleven lang bij
elkaar, maar uiteindelijk wist Leon
Sanderman van atletiekvereniging

Rijssen zijn medekoplopers Udo
Zwijnenberg en Lamko Hulzebos
voor te blijven. Hij finishte op het
Pothofparcours (ten zuiden van het
centrum) in een tijd van 32 minuten
en 57 seconden. Voor een groot deel
van de lopers was echter meedoen

Flats Parkweg
weer bij de tijd

Plopsa-pretpark bij Coevorden

HARDENBERG - De flats aan de
Parkweg in Hardenberg worden, na
een opknapbeurt aan het verwarmingsysteem, nu ook aan de buitenkant onder handen genomen. Het
meest zichtbaar voor buitenstaanders is de nieuwe kleur die de flats
krijgen. Verder worden de algemene
toegangsdeuren vervangen, net als
de garagedeuren.
Voor de bewoners verandert veel
meer. Kozijnen en vensterbanken
worden vernieuwd, er worden
nieuwe voordeuren geplaatst en de
betonnen balkonmuurtjes worden
vervangen door stalen hekwerken.
Huurverhoging leveren de moderniseringen niet op.

Brand in
houthandel
HARDENBERG - Een houthandel
aan de Handelsstraat in Hardenberg is vrijdagnacht gedeeltelijk

COEVODEN - De Vlaamse tv-producent Studio 100 opent een eigen
pretpark in Nederland. De Nederlandse Plopsa-vestiging komt naast
Center Parcs De Huttenheugte bij Coevorden. In België zijn al drie
Plopsa-pretparken: één in De Panne, één bij de Watervallen van Coo
en een overdekt pretpark in Hasselt.
Studio 100 wil met het Nederlandse
pretpark de bekendheid van zijn
figuurtjes nog vergroten. Samson
& Gert, Kabouter Plop en Piet Piraat zijn de afgelopen jaren enorm
populair geworden in Nederland.
In België lokte Studio 100 met zijn
drie Plopsa-pretparken vorig jaar
bijna 1,5 miljoen bezoekers.
Het is de bedoeling dat het park bij
Coevorden een overdekt themapark
wordt, met een oppervlakte van
15.000 m2, waarvan 2/3 over-

dekt en 1/3 in de openlucht. Het
indoorpark zal 3.500 bezoekers
tegelijkertijd kunnen ontvangen.
Op jaarbasis verwacht de directie
300.000 bezoekers. Het park biedt
minimaal 50 mensen werk. Met
de bouw van het themapark is een
investering van vijftien miljoen
euro gemoeid. Het is het streven
om in januari 2008 met de bouw
te beginnen. Naar verwachting kan
het park dan rond Kerstmis 2008
worden geopend.

afgebrand. De brand werd even na
middernacht gemeld. Vanwege de
aanzienlijke rookontwikkeling werd
bewoners van bedrijventerrein de
Nieuwe Haven verzocht ramen en
deuren gesloten te houden om rookoverlast te voorkomen. De brand
woedde in één van de gesegmen-

teerde ruimten in het grote pand.
Hierdoor breidde de brand niet
verder uit naar andere gedeelten.
Rond drie uur kon het sein ‘brand
meester’ worden gegeven. De brand
werd met groot materieel bestreden
door eenheden uit de gemeenten
Hardenberg en Ommen.

Volgens wethouder Jannes Janssen
kan Hardenberg aan zijn wettelijke
verplichtingen voldoen en zijn er
voldoende huizen beschikbaar,
maar willen de meeste statushouders (asielzoekers met een permanente verblijfsvergunning) liever
in de grote steden wonen, omdat
ze daar meer landgenoten kunnen
tegenkomen en omdat ze denken
dat daar meer kans is op werk. De
gemeente Hardenberg heeft Gedeputeerde Staten van Overijssel
onlangs nog eens weer in een brief
uitgelegd hoe de vork aan de steel
zit. “We hebben enkele keren kritiek
gekregen omdat we niet genoeg
asielzoekers opvangen, maar dat is
niet terecht. Er zijn goede afspraken
gemaakt met de woningcorporaties
Beter Wonen en De Veste. Zij houden woningen beschikbaar voor
statushouders, ook al duurt het even
voordat die woningen bewoond zullen worden”, vertelt Janssen.
Behalve dat asielzoekers liever
in grote steden willen wonen is
er nog een probleem waardoor de
huizen voor deze groep in Hardenberg soms lange tijd leegstaan.
“Statushouders zonder papieren
krijgen geen woning. Daar zijn we
streng in, anders zitten wij met de
administratieve problemen. Eerst
papieren en dan een woning. Dat
weten de ‘leverende’ instanties
als het COA en AZC’s wel, maar
zij gaan daar nog niet goed mee
om. Als de communicatie van hun
kant beter verloopt zullen we onze
achterstand snel kunnen inlopen”,
denkt wethouder Janssen.

Stapelen en hijsen

Kunstmarkt in
Gramsbergen
GRAMSBERGEN - Het dorpscentrum van Gramsbergen wordt
zaterdag 14 juli veranderd in een
waar kunststadje. Een flink aantal
keramisten, schilders, sieradenmaaksters en andere kunstenaars is
van 13.00 tot 18.00 uur aanwezig
om te werken in dit openluchtatelier. Voor de kinderen is er een
kraam waar ze hun handen vuil
kunnen maken in de klei.

Op stap in het
Beerzerveld
BEERZERVELD - Landschap
Overijssel verzorgt donderdag 12
juli 2007 een excursie door het
Beerzerveld. Samen met natuurgids
Herman Hijink wandelen de deelnemers over de Beerzerbelten, door
zandverstuivingen, heideterreintjes
en bos. Daarbij vangen zij ook nog
een glimp op van het statige landhuis van Beerze. De excursie start
om 18.30 uur bij de oprijlaan Beerze
aan de Beerzerpoort en zal ongeveer
twee uur duren. Beschermers van
Landschap Overijssel mogen gratis
deelnemen, anderen betalen een
kleine bijdrage.

PB Gouden Ploeg
bestaat 60 jaar
BERGENTHEIM - De vereniging
voor plaatselijk belang De Gouden
Ploeg in Bergentheim viert zaterdag
8 september het 60-jarig bestaan.
De voorbereidingen voor dit feest
zijn inmiddels in volle gang. Op het
feestprogramma staan een middagprogramma voor de kinderen, een
officieel gedeelte met genodigden
en een avondprogramma met muziek, eten en drinken. Daarnaast is
het bestuur van de vereniging bezig
om een informatiebord bij de brug
te laten maken, dat deze dag onthuld
zal worden.

Petra Baarslag
uit VVD-fractie
HARDENBERG - Raadslid Petra
Baarslag-de Mönnink is uit de
VVD-fractie gestapt. Ze gaat als
zelfstandig raadslid verder onder
de naam Liberaal Hardenberg.
Baarslag heeft haar vertrek vorige
week dinsdag meegedeeld aan de
Hardenberger gemeenteraad. Bij de
toelichting op haar besluit vertelde
ze dat volgens haar het liberale
gedachtegoed onvoldoende tot zijn
recht komt bij de VVD-fractie. Dit
is voor haar de belangrijkste reden
om zelfstandig verder te gaan.
Baarslag is raadslid sinds de verkiezingen van maart 2006.

HARDENBERG - De jaarlijkse
wedstrijd bierkratstapelen vindt dit
jaar plaats op een andere locatie.
Vanwege de bouwwerkzaamheden
in het centrum van Hardenberg is
het evenement verplaatst naar het
Stephanusplein. Het stapelen begint
zaterdag 14 juli om 13.00 uur. Rond
een uur of vijf wordt de wedstrijd
onderbroken door een optreden van
de Bierefluiters. Na deze muzikale
bijdrage volgt de finalewedstrijd
tussen de twee beste teams. Om
20.00 uur start in de feesttent op het
plein een Tirolerfest met bijdragen
van onder meer Heino & Heino en
de Limburger Buben.

redactie@sallander.nl
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