Woensdag 2 april 2008

Optreden tegen huiselijk geweld

Het nieuwe deel van woonwijk De
Marslanden in Hardenberg wordt
een wijk, waar allerlei woningen
en woonvormen door elkaar worden
gebouwd, bleek uit de presentatie
van ‘stadsarchitect’ Chris Zwiers
tijdens de laatste raadsvergadering.
Dat viel niet in goede aarde bij
Petra Baarslag van Liberaal Hardenberg. Komen mensen met een
rijker gevulde beurs die een leuke
villa willen kopen naast huurders
in rijtjeswoningen te zitten?, wilde
ze weten. Of eigenlijk vroeg ze: is
daar vraag naar? Nou, we willen
een gemengde wijk, was het wat
verhullende antwoord van verantwoordelijk wethouder Douwe
Prinsse. Met dat antwoord was
Baarslag niet tevreden. Ja maar, is
er ook echt vraag naar, hield ze vol.
Zeker, daar is vraag naar, reageerde
Prinsse. Wat natuurlijk flauwekul
was. Alsof iemand die tonnen per
jaar verdient en een klein paleis wil
bewonen heeft gevraagd: Maar er
komen toch hopelijk wel Tokkies
naast mij wonen? Want dat maakt
het wonen zo lekker gemengd.
Uit heel Nederland komen dus
straks miljonairs naar Hardenberg,
want daar kun je zo lekker tussen
het plebs wonen. En als ze het al niet
weten, dan ‘lokt’ de gemeente ze
wel. Afgelopen weekeinde mochten de eerste families gratis komen
proefwonen in Hardenberg. De
gemeente en enkele bedrijven hebben geld gestoken in een poging,
Hardenberg te afficheren als aantrekkelijke woon- en leefgemeente.
Sinds oktober hebben zich al meer
dan 300 personen aangemeld voor
een gratis vakantieweekendje in
Hardenberg, met verblijf in hotel
De Rheezerbelten. Elke maand worden enkele gelukkigen uitgeloot,
die zich waarschijnlijk vertwijfeld
afvragen of de bedenkers van dit
plan al krankzinnig waren voordat
ze naar Hardenberg kwamen, of dat
ze die ziekte in het Vechtstadje zelf
hebben opgelopen.
Ze hopen natuurlijk op het eerste.
En ik kan ze geruststellen: een
echte Hardenberger had zoiets nooit
bedacht. Ze kunnen dus zonder
vrees een paar dagen genieten van
een mooie omgeving, waarna ze
anderen ook warm kunnen maken
om zich aan te melden voor zo’n
buitenkansje.
De Romein Petronius schreef zo’n
tweeduizend jaar geleden: Mundus vult decipi, ergo decipiatur.
Oftewel: de wereld wil bedrogen
worden, laat haar dus bedrogen
worden. Als hij nou mundus (wereld) had vervangen door communitas (gemeente), had hij wel een
Hardenberger kunnen zijn.
KORFBAL – De korfballers van
Juventa zijn zaterdag kampioen
geworden van de tweede klasse.
Fiducia uit Vleuten werd in een
bomvolle sporthal De Beek met
16-8 verslagen. Twee weken geleden wist Juventa al promotie af
te dwingen naar de eerste klasse,
waaruit de ploeg vorig jaar degradeerde.
HARDLOPEN– Het Vechtdalloopcircuit gaat zaterdag 5 april van
start met en halve marathon in Ommen. Het startschot wordt om 13.30
uur gelost door wereld-kampioene
schaatsen Pauline van Deutekom.

HARDENBERG – Alle burgemeesters in Nederland krijgen binnenkort
de mogelijkheid, om plegers van
huiselijke geweld een huisverbod
van tien dagen op te leggen, met
verplichte hulp voor slachtoffers en
daders. Die nieuwe wet past precies
in het straatje van de gemeente
Hardenberg, dat huiselijk geweld
als één van de vier belangrijkste

aandachtspunten van het Lokaal
Gezondheidsbeleid ziet.

dagrapporten van de politie. Dat wij
het nu speerpunt van beleid hebben
gemaakt komt, doordat huiselijk
geweld steeds minder geaccepteerd
wordt door de maatschappij.”

Volgens wethouder Joost Liese
moet het probleem van huiselijk
geweld niet onderschat worden.
“Huiselijk geweld komt niet alleen
in de grote steden voor, ook hier
merk je er iets van. En eigenlijk
steeds meer, zo valt te lezen in de

Andere zaken waar het Lokaal
Gezondheidsbeleid extra aandacht
aan wil besteden zijn overgewicht,
psychosociale problemen (als het
evenwicht tussen lichaam, geest en
omgeving is verstoord) en problematisch gebruik van drank en drugs.

Warm pleidooi voor
nieuw buitenbad

Kortweg
Kruising – De kruising van de
Bruchterweg met de Witte de Withstraat in Hardenberg is tot en met
4 april afgesloten voor het verkeer.
De Bruchterweg wordt verbreed
en er worden aparte stroken aangelegd voor het verkeer dat links- of
rechtsaf wil slaan. Het gaat om een
tijdelijke oplossing, omdat over
enkele jaren een nieuwe weg om
het nieuwe gemeentehuis wordt
aangelegd. De gemeente was enkele
maanden geleden al van plan de
kruising aan te pakken, maar dat
vonden de winkeliers, zo vlak voor
de feestdagen in december, geen
goed idee.
Kunstwerk - Het kunstwerk van
Janny Brugman-de Vries, dat jarenlang aan de buitenkant van de LTS
aan de Sportlaan in Hardenberg was
bevestigd, is weer te bewonderen.
Bij de sloop van de LTS is het kunstwerk opgeslagen, met de bedoeling
het zo mogelijk terug te plaatsen.
Dat laatste is onlangs gebeurd. Het
kunstwerk heeft een plek gekregen
in het LOC, dat gebouwd is op het
terrein van de voormalige LTS.
Ab Bout - Galerie Bout aan de
Knappersveldweg in Slagharen
opent 5 april het expositieseizoen.
De aftrap gebeurt door Ab Bout
zelf, die recent werk laat zien. Tot
5 mei zijn bijvoorbeeld schilderijen te zien die gemaakt zijn met
recyclingtechniek. In het werk van
Bout zijn mens en natuur een vast
terugkerend motief. De galerie is
geopend van vrijdag t/m zondag,
van 11.00 tot 17.00 uur.

Als de huidige plannen doorgaan verdwijnt de voormalige burgemeesterswoning aan de Weitkamplaan.
© Roel Gritter

HARDENBERG – Over een jaar of vijf staat er aan de Jan Weitkamplaan een nieuwe sporthal, met minimaal de omvang van de
huidige sporthal De Meet. Een jaar later wellicht een zwembad,
en al eerder een atletiekbaan. Allemaal voorzieningen waar het
tegenover gelegen ziekenhuis ook gebruik van kan maken. En
voor de bedrijven op het naastgelegen Wavin-terrein is volgens
wethouder Douwe Prinsse uitbreiding mogelijk aan de andere
kant van Weitkamplaan. Sporters blij, gemeente blij, bedrijven
blij en ook het ziekenhuis blij. Als de plannen doorgaan is iedereen tevreden. Nou ja, bijna iedereen, want de huidige woningbezitters aan de zuidkant van de Weitkamplaan zien de plannen
niet zitten. In elk geval twee en wellicht zelfs vier huizen moeten
tegen de vlakte, waaronder de vroegere burgemeesterswoning De
Peppel. De oorzaak: geluidhinder en de aanleg van een rotonde
ter hoogte van de ingang van het ziekenhuisterrein.
Hoe ver is de gemeente met plannen maken voor de aanleg van een
sportboulevard, wilde het CDA
weten, en dus had de partij dit onderwerp op de raadsagenda laten
plaatsen. Voordat de wethouder en
zijn sportambtenaren de plannen
konden presenteren, overhandigde
de jeugdige Martijn Breukelman
vijfduizend handtekeningen aan
wethouder Prinsse, met als doel de
politiek warm te maken voor een
buitenbad. “De aanleg van een bad
kost 30 miljoen zonder buitenbad,
en met buitenbad zeven miljoen

meer. De gemeente houdt het hoofd
ook wel boven water als die extra
investering wordt gedaan”, meende
Breukelman. “Hardenberg wil voorzieningen in de kern, dan bestaat
het niet een sportboulevard aan te
leggen zonder buitenbad.”
“Als straks het Vechtpark wordt
aangelegd kun je misschien in de
Vecht zwemmen. Is dat geen oplossing?”, wilde PvdA-raadslid Rein
Jonkhans weten. “Voor moeders
met kinderen lijkt mij de Vecht geen
veilig en aantrekkelijk alternatief”,

Hardenberg stuurt excuusbrief
HARDENBERG - De gemeente
Hardenberg heeft vorige week
nabestaanden en familieleden van
overleden inwoners gebeld en vervolgens een excuusbrief gestuurd.
Er was namelijk gebleken dat bij

het verzenden van 900 brieven in
verband met een onderzoek naar
de tevredenheid van WMO-klanten,
het adressenbestand niet goed is
gecontroleerd. Daardoor zijn 108
overleden mensen aangeschreven.

was de reactie van Breukelman.
Wethouder Prinsse nam de inspreker en de vijfduizend handtekeningen wat serieuzer. “We laten
nog onderzoeken of een combibad
mogelijk is, zodat bij warm weer
in de buitenlucht gezwommen kan
worden en bij slecht weer overdekt.
Een echte ligweide is dan niet meer
mogelijk”, zo liet hij weten.
Veiligheid scholieren
De aanleg van een atletiekbaan
parallel aan de spoorlijn riep bij
de raadsleden ook enkele vragen
op. “Denk wel aan de veiligheid
van de grote groep scholieren die
straks de sportboulevard bezoeken”,
was het advies van PvdA-raadslid
Wim Kloekhorst. Jeroen Spoor
(OPV) vroeg zich af of sporters
nog wel een fluitje van trainer of
scheidsrechter kunnen horen als een
trein passeert, maar die opmerking
werd meteen afgekapt. Prinsse:
“Vanavond hebben we de stand van
zaken laten zien, op 27 mei gaan
we beslissen of de locatie geschikt
is voor een sportboulevard en pas
veel later komt de uitwerking aan
de orde. Het volume van een fluitje
doet er nu even niet toe.”
“Ik constateer dat we onzorgvuldig
zijn geweest en dat we een pijnlijke
fout hebben gemaakt. Daarvoor wil
ik u mijn welgemeende excuses
aanbieden. Ik zal er samen met mijn
medewerkers alles aan doen om
dit in de toekomst te voorkomen”,
aldus wethouder Joost Liese in de
brief.

Buggy’s – De vereniging Buggyvrienden Noordoost houdt zondag 4 mei voor de tweede keer
de Vechtdalrit in de omgeving
van Hardenberg voor Volkswagen
buggy’s. Er kan gekozen worden
uit twee ritten. De eerste gaat over
verharde wegen, de tweede bevat
ook goed begaanbare zandwegen.
De start is om 11.00 uur vanaf de
Ommerweg 25 in Rheezerveen.
Meer informatie is te vinden op
www.buggyvrienden.nl.
Water – Woensdag 2 april wordt
in natuurcentrum De Koppel in
Hardenberg de lokale aftrap gegeven van het themajaar Water.
De openingshandeling zal worden
verricht door wethouder Jannes
Janssen en dijkgraaf Wim Wolthuis.
De komende maanden staat in grote
en kleine exposities, lezingen en activiteiten het thema water centraal.
Schoolmarkt – De ouderraad van
OBS Cantecleer in Kloosterhaar
houdt vrijdag 4 april de derde editie
van haar tweejaarlijkse schoolmarkt. De markt wordt gehouden
op het schoolplein, bij slecht weer
wordt uitgeweken naar het voormalige bibliotheekgebouw. De
opbrengst is bestemd voor steun aan
de adoptieschool in Sri Lanka en
voor eigen leer- en speelmateriaal.
De markt begint om 17.00 uur en
duurt tot 20.00 uur.
Pontje – Het pontje over de Vecht,
tussen Rheeze en Oud-Bergentheim, is sinds vrijdag weer in de
vaart. Bij de op- en afritten zijn
borden geplaatst met daarop een
plattegrond van het gebied en informatie over de natuur en het water
van de omgeving. Het ‘zelfbedieningspontje’ zorgt tot 1 november
voor een fiets- en voetverbinding
tussen beide Vechtoevers.
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