Woensdag 16 april 2008

CDA wil opheldering over parkeertruc

Hopelijk wordt u binnenkort bedolven onder de parkeerboetes. Vanwege verkeerd pakeren, of niet betalen,
of omdat uw arme moeder geen
kraskaarten meer had tijdens uw
maandelijks bezoek. Eigen schuld,
dikke bult. Dan had u maar massaal
op de OPV moeten stemmen, de
enige partij die volop tegengas gaf
toen over betaald parkeren werd
gedebatteerd. Toen heeft u zich niet
laten horen, en nu trouwens nog
niet. De Harden-bergers hebben
zich als makke schapen naar de
slachtbank laten leiden. Een voorbeeld: u zet de auto woensdagmiddag voor de slagerwinkel neer, zoals
u dat al tien jaar doet. Er is niets
veranderd. De parkeerplek is niet
mooier gemaakt, uw auto wordt niet
extra bewaakt, niets van dit alles.
Maar voor de dienst die altijd gratis
was, moet u nu betalen. En u hebt
dat allemaal zomaar geaccepteerd.
U wel, maar de gemeente niet. Die
heeft voor haar eigen ambtenaren
95 parkeerplaatsen geregeld, waar
niks voor betaald hoeft te worden.
Maar dat mag je van de gemeente
geen misbruik noemen. Nee, juridisch niet, maar moreel natuurlijk
wel. Dat je zo’n verhaal met droge
ogen durft te vertellen is eigenlijk
ten hemelschreiend. Maar goed, u
hebt dit bestuur zelf gekozen.
Over hemel gesproken: vorige week
maandag steeg een dikke, bruinzwarte rookkolom van het bromfietsenhok van het Vechtdal College ten
hemel. Een brandje van niks, dat er
door de rook nogal indrukwekkend
uitzag. Brand had ramp kunnen zijn,
kopte het regionale dagblad. Tja,
elke stap die je zet kan in potentie
in een ramp veranderen. Maar zo’n
lullig brandje? Meer verdrietig en
vervelend dan rampzalig. En wat
dacht de brandweerofficier ervan,
vroeg de journalist. Nou, zei hij,
als er duizend man in dat fietsenhok
had gestaan was het heel anders afgelopen. Ja, dat dank je de koekoek!
Als er twintigduizend terroristische
kabouters in het fietsenhok hadden
gestaan was de ramp ook niet te
overzien geweest. Of een half miljoen braadkuikens gewapend met
clusterbommen. Onzin? Zeker, net
zulke onzin als die duizend man in
een fietsenhok. Die passen er trouwens niet eens in. Ik vraag me dan
ook af of die brandweerofficier het
getal duizend wel in de mond heeft
genomen.
O ja, en dan nog even RTV Oost.
Volgens de oost-mensen had de
brandweer de school ontruimd,
maar dat klopt niet: de schoolleiding had de westvleugel zelf al
ontruimd. Een kleinigheid, denkt
u? Nou nee, het maakt namelijk
voor het veiligheidsgevoel van de
ouders nogal wat uit of ze ervan
uit kunnen gaan dat de school zelf
doeltreffende maatregelen neemt,
of dat de directieleden als makke
schapen wachten op bevelen van
de brandweer. Afijn, er is weer leuk
van een mug een olifant gemaakt.
Het dorp Hardenberg blijft boeien.

HARDENBERG – Het CDA in
Hardenberg heeft vragen gesteld
aan B&W over een artikel in De
Stentor, waarin staat dat een kleine
honderd ambtenaren van de gemeente door een belastingtruc gratis
kunnen parkeren, terwijl ieder ander
voor het parkeren moet betalen. De
partij wil weten of het verhaal juist
is, of ook andere bedrijven en instellingen van deze maatregel gebruik
kunnen maken en zo ja, of er dan
niet teveel parkeervergunningen

worden uitgegeven waardoor voor
anderen te weinig parkeerplaatsen
overblijven.
“Een dergelijk artikel draagt niet
bij aan het accepteren van betaald
parkeren in Hardenberg”, meent
het CDA. “Zulke berichten kunnen
bij veel burgers vragen, ongeloof,
onbegrip dan wel kritiek oproepen.
Wij vragen B&W dan ook de gang
van zaken duidelijk uiteen te zetten,
eventueel in een persbericht.”

Excuusbrief

HEEMSERVEEN – De gemeente
Hardenberg heeft zich verontschuldigd bij een inwoner van Heemserveen. De man had een klacht ingediend bij de Ombudscommissie
over het kappen van bomen op het
industrieterrein Haardijk II. De
commissie stelde de Heemservener
in het gelijk, maar een reactie van de
gemeente liet lang op zich wachten.
Het resultaat van de klacht is, dat nu
alsnog wordt gekeken welke bomen
kunnen blijven staan.

“Het is hier een christelijke dictatuur”

Kortweg
Muziekkoepel – De OPV wil een
andere oplossing voor de voormalige muziekkoepel in Hardenberg.
De koepel op het Klepperplein
moest vanwege de werkzaamheden
in het centrum worden verwijderd.
De OPV begrijpt dat de koepel niet
op de oude plek kan terugkeren,
“maar weggeven aan Attractiepark
Slagharen is een te makkelijke
oplossing”, vindt de partij. B&W
wordt gevraagd of de koepel geen
plek kan krijgen op een schoolplein,
in woonwijk de Marslanden of in
het toekomstige Vechtpark.
Dubbelexpositie – Dat Anne van
der Meiden niet alleen kan vertellen over de provincie Overijssel of
over de taal van de inwoners, maar
er ook over kan schilderen is vanaf
19 april te zien in de Kunstsuper aan
het Wilhelminaplein in Hardenberg.
Samen met zijn echtgenote Renée
Weisink exposeert hij tot en met
25 mei. Zij bronzen plastieken, hij
landschappen in aquarel en olieverf.
De opening wordt zaterdag 19 april
om 15.00 uur verricht door Van der
Meiden zelf.
Proeven - Vrijdag 18 april kunnen
liefhebbers gratis kennismaken
met de maaltijden die de Saxenburgh Groep aan huis bezorgt in
Hardenberg en Dedemsvaart. Deze
servicedienst houdt van 14.30 tot
16.30 uur een proeverij in de Sallandflat aan de Witte de Withstraat
in Hardenberg.

Na de lezing was Tom Blom niet te beroerd nog enkele pr-tips aan het OpKoers-bestuur te geven.
© Roel Gritter

HARDENBERG – “Zorg voor een goed verhaal, spreek met
één mond, lieg nooit en blijf altijd vriendelijk. En kijk uit met
uitspraken zoals die meneer net deed over christelijke dictatuur.
Voor je het weet staat hij als kop boven een artikel en blijft hij
je achtervolgen.”

moeten de deelnemers eerst bij
het verzamelpunt in het centrum
betalen. En vervolgens kunnen ze
hun auto niet kwijt bij de visplaats.
We kunnen wel kraskaarten kopen,
maar die zijn maar 4 uur geldig, en
daar redden wij het niet mee. Het is
bij de gemeenteambtenaren gemeld,
maar die wilden pas reageren als het
parkeersysteem was ingevoerd”,
vertelde een lid van OpKoers. “Zie
je wel, bepaalde ambtenaren spelen
een veel te grote rol. Het wordt
tijd dat er eens een ander geluid
in Hardenberg is te horen, want
we worden nu geregeerd door een
christelijke dictatuur”, reageerde
een ander. Had hij die opmerking op
de lokale tv of in de krant gemaakt,
dan hadden zijn woorden hem volgens Tom Blom nog wel een tijdje
kunnen achtervolgen. Maar omdat
de vergadering door niet meer dan
zo’n 25 geïnteresseerden werd
bezocht, kwam hij er dit keer nog
mee weg.

De politieke partij OpKoers.nu had
de journalist, presentator en tegenwoordig ook cabaretier Tom Blom
uitgenodigd, om donderdag 10 april
een presentatie te houden tijdens
de jaarvergadering in Zaal Mulder
in Hardenberg. Hoe kom ik over in
de media en hoe moet ik reageren
als ik de media op mijn dak krijg,
was de kern van zijn verhaal. Maar
voor de Hardenberger situatie had
hij misschien wat meer tijd kunnen
gebruiken voor de vraag: hoe zorg
ik er in vredesnaam voor, dat de
media aandacht aan mij besteden.
Aan het eind van de presentatie
werd daar nog even op ingegaan.
“Als je iets wilt, moet je het doen.
En zorg ervoor dat de pers weet dat
je iets doet. Ben je het niet eens met

de gang van zaken rond het betaald
parkeren in het centrum? Zeg dat
niet alleen, maar ga iets doen”, was
zijn boodschap.

Markt verhuist

Vragen over Hardenberg Promotie

HARDENBERG - In Hardenberg
zijn donderdag enkele nieuwe winkels geopend rond het vernieuwde
marktplein. Met een investering
van zestig miljoen euro is het centrumproject het grootste bouwplan
in de geschiedenis van Hardenberg.
In verband met de nieuwbouw is
de weekmarkt ruim anderhalf jaar
op een tijdelijke locatie gehouden. Sinds maandag 14 april is de
weekmarkt weer op het marktplein
te vinden.

HARDENBERG - De stichting
Hardenberg Promotie (SPH) noemt
zich sinds kort Stad Hardenberg
Promotie. Voor de politieke partij
OPV was dit reden, vorige week
dinsdag tijdens de raadsvergadering, hierover vragen te stellen. De
gemeente subsidieert SPH namelijk
fors, en dat moet niet alleen gebruikt
worden voor de stad Hardenberg,
meent de OPV.

KLASSIEK – Zaterdag 24 mei wordt de Hardenberg Classic 2008 gehouden. Na afloop stappen bewoners van de Baalderborg in de klassiekers om
als bijrijder hun eigen rally te rijden. De Hardenberg Classic 2008 is een
regelmatigheidsrally voor historische en klassieke auto’s. De start (9.00
uur) en finish (17.00 uur) zijn bij de Evenementenhal.

Dat onderwerp, het betaald parkeren, was in het zakelijke deel van
de vergadering het belangrijkste
item. Er is te weinig gesproken
met de centrumbewoners, was een
punt van kritiek. Eerst werden de
tarieven in de krant gepubliceerd
en daarna mocht de raad die tarieven vaststellen, was een ander
bezwaar tegen de gang van zaken.
Maar er kwamen ook praktische
bezwaren tegen het parkeerbeleid
aan bod, zoals het probleem van
de visclub in Hardenberg. “Als we
een wedstrijd in de Vecht houden,

Burgemeester Meulman gaf aan dat
de ‘doopnaam’ nog steeds stichting
Hardenberg Promotie is, maar dat
de roepnaam Stad Hardenberg
Promotie is geworden. “Hoe ze
zich noemen moeten ze zelf weten,
daar gaat de gemeente niet over”,
vertelde Meulman. Dat was echter

niet de kern van de OPV-vraag.
Door de naamsverandering wordt
de indruk gewekt, dat de SPH alleen voor de stad Hardenberg werkt,
terwijl de gemeenteraad subsidie
beschikbaar stelt voor het werk in
de hele gemeente. Dat laatste staat
ook in de stichtingsakte uit 1993
van de SPH. Volgens die akte is
het doel van de SPH het organiseren van promotieactiviteiten voor
en in de gemeente Hardenberg en
het organiseren van evenementen.
Door zich nu te beperken tot de stad
Hardenberg kan de gemeentelijke
subsidie ook wel wat minder, is de
insteek van de OPV.

redactie@sallander.nl

Ooievaars – Landschap Overijssel
houdt zondag 20 april een activiteitenmiddag in natuurcentrum De
Wheem in Oud Avereest. Centraal
staat dit keer de ooievaar. Om 13.30
uur kunnen bezoekers meegaan
met een drie uur durende fietstocht
door het Reestdal. In de gelagkamer wordt een film over ooievaars
gedraaid. ‘s Middags wordt in de
NH-kerk tegenover de Wheem om
15.00 uur een concert gegeven door
het Charaban Trio.
GPS-tocht – Carinova houdt zaterdag 17 mei een GPS-tocht met
picknick voor jonge mantelzorgers.
De klimtocht bij Total Outdoor
Events aan de Grote Beltenweg in
Hardenberg is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Deelname is
gratis. Opgave tot 8 mei bij Carinova (0900-8662).

Sporten in
risicogebied
HARDENBERG – Als 27 mei in
de raad van Hardenberg gedebatteerd wordt over de plek voor een
nieuwe atletiekbaan, een nieuwe
sporthal en een nieuw zwembad (de
zogenoemde sportboulevard aan de
Jan Weitkamplaan in Hardenberg),
zullen B&W heel wat vragen van
de OPV te verwerken krijgen. Met
name vragen over de veiligheid.
B&W hebben de veiligheidsrisico’s
laten uitzoeken door het bureau Tebodin, maar dat rapport is volgens
de OPV prutswerk, omdat het verre
van compleet is. Op het naastgelegen industrieterrein staan ruimtes
met aceton, het giftige butanox, een
dieseltank, opslag van gasflessen en
silo’s met chemisch materiaal die
niet vermeld staan in het rapport.
“Gezien de ervaringen met de ramp
in Enschede moeten alle gevaren
in beeld worden gebracht”, meent
de OPV, “en dan moet het niets
uitmaken of ze onder de verantwoordelijkheid van de gemeente of
de provincie vallen.”

