Woensdag 13 februari 2008

ChristenUnie heeft moeite met wens van veteranen

De veteranen die vorige week tijdens de gemeenteraadsvergadering
gebruik maakten van het inspreekrecht, moeten wel een vreemd idee
hebben gekregen van de raadsleden.
De meeste volksvertegenwoordigers hadden niet geluisterd, hadden
niet de ingezonden brief van de
veteranen gelezen en stelden nogal
onbenullige vragen. Want wat moet
je ervan denken, als een raadslid als
Albert Schipper precies die vraag
stelt waarop even daarvoor het
antwoord al was gegeven. “Nee,
dan heb ik het goed begrepen”, zo
probeerde hij zich er nog uit te redden. De vragen van CU-lid Grimmerink en OPV-er Spoor waren al
net zo zinloos, omdat het antwoord
al bekend was. Denken de raadsleden soms dat ze per se iets moeten
vragen als iemand inspreekt? Waar
zo’n onzalige gedachte toe leidt was
tijdens de raadsvergadering te merken. Knullig geneuzel, gebrek aan
niveau, was op de publieke tribune
te horen. Nota bene van bestuursleden van partijen, die in de raad
zijn vertegenwoordigd. Nog een
voorbeeld, van een liberaal raadslid.
Zij bewonderde in de wandelgangen
de erespeld van enkele veteranen.
“Zijn jullie dan veteranen? Ik dacht
altijd dat dat oude mannen waren”,
was haar verbaasde opmerking.
PvdA-raadslid Andy de Vos heeft
zich in het verleden wel eens geërgerd, als de raad in de krant gebrek
aan schranderheid werd verweten.
Na vorige week dinsdag, tijdens
een vergadering die hijzelf voorzat,
moet hij daar vast en zeker anders
over denken.

HARDENBERG – De eerste Hardenberger Veteranendag op vrijdag
27 juni moet een geschenk van de
Hardenberger samenleving zijn
aan de veteranen. Dat was de duidelijke boodschap van Gerrit van
Faassen, die mede namens enkele
andere Indië- en Nieuw-Guineaveteranen vorige week dinsdag de
gemeenteraad toesprak. Niet voor
iedereen duidelijk genoeg, bleek uit
de vragen die de raadsleden stelden.
Zo wilde Mettina Grimmerink van
de ChristenUnie weten wat de veteranen nou precies wilden. “U vraagt
om een blijk van waardering. Is het
niet voldoende dat de gemeente
een locatie aanbiedt en catering
verzorgt?”, was haar vraag. Terwijl Van Faassen net daarvoor had

gezegd, dat het niet om geld of een
plek ging maar om de organisatie.
B&W hadden namelijk in antwoord
op het verzoek van de veteranen
geschreven, dat de gemeente wel
hulp wilde bieden maar dat de veteranen de dag zelf zouden moeten
organiseren. “De tijd is voorbij dat
de veteranen zich met een kluitje in
het riet laten sturen. Als Hardenberg
deze dag niet zelf organiseert, vormt
onze gemeente landelijk gezien een
uitzondering. Vanzelfsprekend kan
bij het organiseren een beroep op
ons worden gedaan”, vertelde Van
Faassen. Albert Schipper van de
VVD had blijkbaar even zitten slapen, want hij wilde van de veteranen
weten, wat die zelf wilden doen.
En ook Jeroen Spoor van de OPV
vroeg naar de bekende weg: “Wat

is de angel precies? Dat u uw eigen
feestje moet organiseren?”, wilde
hij weten. De enige die er blijk van
gaf dat ze goed had geluisterd en dat
ze de brief van de veteranen had gelezen was Henriette van Veldhuisen
(CDA). “We hebben 200 euro over
voor 180 veteranen. Is dat respect
tonen? De overheid kon destijds op
hen rekenen en nu willen wij hen
afschepen met één euro per jaar?
Dat voelt niet goed. Deze mensen
verdienen een ruimer gebaar, dus als
wij iets doen moeten wij het goed
doen.” Zij wilde dan ook dat B&W
hun mening zouden herzien en dat
de brief aan de veteranen gevolgd
zou worden door een nieuwe versie.
De andere partijen konden zich daar
wel in vinden, zodat het college
weer aan zet is.

Doorstart wijkvereniging Baalder

Trainer - Korfbalvereniging Juventa uit Hardenberg heeft voor
de komende twee seizoenen een
nieuwe hoofdtrainer weten te strikken. Huib Burchartz uit Borne
wordt de opvolger van Daniël
Hulzebosch. Burchartz was na zijn
spelerscarrière actief als trainer bij
onder andere Blauw Zwart, DOS
Kampen, Sparta Zwolle, NKC’51
en DOS-WK.
Akoestisch – In het Vestzaktheater
in Gramsbergen is zaterdag 23 februari bluegrass en akoestische popmuziek te horen. Het hoofdnummer
is de formatie Southern Flavour.
In het voorprogramma speelt de
Gramsberger formatie Abaceus. Het
concert begint om 20.00 uur.

Carillon – De vlam op het carillon
in Hardenberg is een jaar langer te
zien dan was verwacht. De carillontoren en de trouwzaal gaan nog
niet dit jaar plat, zoals de verwachting was. Omdat het langer duurde
dan was gedacht, om een besluit
te nemen over de bouw van een
parkeergarage onder het nieuwe gemeentehuis, is de sloop uitgesteld.

Na de ondertekening kregen de bestuursleden bloemen van wethouder Joost Liese.
BAALDER - De Hardenberger wijk Baalder heeft
(bijna) weer een wijkvereniging. Met hulp van opbouwwerk De Stuw is een doorgestart gemaakt, die
binnenkort officieel bekrachtigd moet worden. Er is een
voorlopig bestuur, er zijn leden en de vrijwilligers staan
klaar voor de aftrap. Beoogd voorzitter Bert Stoeten beseft dat ‘zijn’ bestuur in een riantere positie verkeert dan
het vorige. De exploitatie van de wijkboerderij wordt
sinds 1 februari verzorgd door zorginstelling Baalderborg, AOC De Groene Welle gaat de kinderboerderij
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gebruiken als leerlingwerkplaats en de gemeente zal
de speeltuin opknappen. De wijkvereniging hoeft zich
daardoor nu ‘alleen maar’ bezig te houden met zaken
die bij zo’n vereniging horen. Woensdag 6 februari
was de officiële aftrap van de samenwerking tussen de
wijkvereniging, Baalderborg en de gemeente, door het
ondertekenen van de huurovereenkomsten.
Samen met Baalderborg zal de wijkvereniging de
komende weken proberen, het aantal leden van de
vereniging nog uit te breiden.

Teleurstelling over vertraging nieuwbouw De Praam
SLAGHAREN - De inwoners van seniorencomplex De Praam in Slagharen zijn er nog een beetje beduusd van. Ze hadden gedacht dat ze eind
januari te horen zouden krijgen, hoe hun nieuwe onderkomen eruit
zou gaan zien. In plaats daarvan werd hun meegedeeld, dat de plannen
voorlopig zijn afgeblazen. Sinds 2005 is woningcorporatie Beter Wonen
bezig met plannen maken om het seniorencomplex te vervangen door
een eigentijds onderkomen. En nu, op het laatste moment, blijk dat
al het werk moet worden overgedaan. Fout van Beter Wonen? Is de
gemeente Hardenberg de schuldige? Of ligt de welstandscommissie
van Het Oversticht onnodig dwars?
De raadsfractie van de PvdA wil
weten wat B&W kunnen doen, om
deze onverwachte vertraging het
hoofd te bieden. Via schriftelijke
vragen is het college vorige week
uitgedaagd mee te werken aan
een versnelde oplossing van de
problemen. Maar is het wel een
onverwachte vertraging? Directeur
Gerrit Teunis van Beter Wonen
vind van wel. “In 2005 zijn we voor
het eerst met de plannen naar het
gemeentehuis gegaan. Vervolgens

Galm- Bijna vijfhonderd personen hebben zich opgegeven voor
de Galm-fittest op 25 februari in
Hardenberg. In verband met deze
grote opkomst is aanmelden voor
de fittest nu niet meer mogelijk. De
test wordt gehouden op maandag 25
februari. Deze test maakt duidelijk
hoe het ervoor staat met de fitheid
van de deelnemers.

Foto’s - Bas Meelker uit Groningen
verzorgt donderdag 21 februari een
fotopresentatie in het Dorpshuis
in Gramsbergen. Hij doet dat op
uitnodiging van fotoclub Fotogram.
Meelker is een bekend professioneel landschap- en natuurfotograaf.
De presentatie begint om 20.00 uur,
de toegang is gratis.

Hardenberg krijgt
stadspark
HARDENBERG – De stad Hardenberg krijgt een echt stadspark
als het aan het gemeentebestuur
ligt. Langs de Vecht, van de stuw
tot het jodenbergje, wordt een park
aangelegd met ruimte voor de rivier,
wandelen, fietsen, waterrecreatie en
kunstvoorwerpen. Het park moet
als verbinding dienen tussen het
centrum en de wijk Marslanden. De
eerste schetsplannen zijn inmiddels
gemaakt door Lola Architecten uit
Utrecht.

Kortweg

hebben we samen het verdere traject
ingezet. In oktober 2007 kwamen de
definitieve plannen op tafel. Daar
was toen enige kritiek op, omdat het
nieuwe gebouw een meer ‘dorpsachtige’ uitstraling moest krijgen.
Op advies van de gemeente hebben
we de tekeningen toen aangepast.
Vervolgens zijn we samen naar de
welstandscommissie gegaan, in de
overtuiging dat het plan goedgekeurd zou worden. Misschien zijn
we wat naïef geweest, dat woord wil

ik wel in de mond nemen. We dachten dat de wijzigingen voldoende
waren. En de gemeente moet dat
ook gedacht hebben, want je gaat
niet samen naar een welstandscommissie als je verwacht, dat de ander
tegen een zeperd aanloopt.”
Bij de gemeente denkt men daar
toch iets anders over. In oktober is
de vertegenwoordigers van Beter
Wonen duidelijk gemaakt, dat hun
plannen sterk afweken van hun
eigen ideeën uit 2005. De ‘nieuwe
Praam’ zou veel te grootschalig
worden, de kap en de gevel zagen
er anders uit dan was afgesproken.
De bouwtekening zou toch echt
aangepast moeten worden, anders
zou de welstandscommissie van
Het Oversticht wel eens negatief
kunnen adviseren. Dat laatste is
zo’n drie weken geleden ook gebeurd: het massale, grootschalige
plan werd als het ware ‘finaal van

tafel geveegd’. “Beter Wonen was
gewaarschuwd, maar heeft koppig
de plannen doorgezet. Je moet dus
vraagtekens zetten bij het woordje
onverwacht”, is de reactie op het
gemeentehuis.
Het gevolg van dit alles is wel,
dat er een nieuw bouwplan moet
komen. Volgens Teunis zal dit in
september klaar zijn. “We willen
natuurlijk een goed plan voor de
inwoners van Slagharen, en dat wil
de gemeente Hardenberg ook. Als
er al terug gekeken moet worden is
dat, om te leren van de fouten die
gemaakt zijn. Natuurlijk zijn de
Slagharenaars teleurgesteld, dat begrijp ik. De bijeenkomst waarin we
de vertraging hebben meegedeeld
was dan ook best pijnlijk voor ons.
Maar uiteindelijk komt er iets goeds
te staan op de plek van de ‘oude
Praam’, daar ben ik van overtuigd,”
zo verwacht hij.

Kater - De Dierenbescherming
houdt vanaf Valentijnsdag een
kortingsactie op de castratie en
sterilisatie van katten. Van 14 t/m
28 februari kunnen particulieren een
korting van tien euro krijgen voor
de castratie van een kater en bijna
twee tientjes voor de sterilisatie van
een poes. De operatie mag door uw
eigen dierenarts in de maanden februari en maart worden uitgevoerd.
Weidevogels – Henk Spijkerman
uit Dedemsvaart vertelt aan de hand
van beelden vrijdag 22 februari in
natuurcentrum De Koppel over de
bescherming van weidevogels. De
presentatie begint om 20.00 uur, de
toegang is gratis.
Geld - De gemeente Hardenberg
krijgt de komende vier jaar in totaal
1 miljoen euro van de Provincie
Overijssel om de regiofunctie van
stad Hardenberg verder te versterken. Gedeputeerde Theo Rietkerk
maakte dat vrijdag bekend tijdens
een werkbezoek, waarbij de afspraken tussen provincie en gemeente
voor de periode 2008-2011 met een
handtekening werden bekrachtigd.
Het bedrag wordt besteed aan de
ontwikkeling van een gezondheidspark bij het ziekenhuis, aan theater
De Voorveghter, de ontwikkeling
van het Vechtpark en een deel is bestemd voor de verdere ontwikkeling
van het LOC aan de Parkweg. De
provincie stelt ook 750.000 euro beschikbaar voor de ontwikkeling van
het stationsgebied in Hardenberg.
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