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Zou de gemeente Hardenberg dat
nou cynisch hebben bedoeld, of is
er sprake van ‘bestuurdershumor’?
In het blad Evaluatie Toekomstvisie, dat op bijna elk huisadres in
de gemeente is afgeleverd, staat
als laatste boodschap: “Inwoners
gemeente Hardenberg: bedankt!”
Bedankt waarvoor? Voor het niet
komen opdagen tijdens de evalua-

tiebijeenkomsten? Voor het niet willen meepraten? Want in dat zelfde
blad verbergt vrijwel geen enkele
politieke partij zijn teleurstelling
over de geringe opkomst tijdens de
acht bijeenkomsten. Hoewel, bij
nader inzien blijkt, dat vooral de
oppositiepartijen zich in die zin hebben uitgelaten. De OPV heeft de opkomst zelfs uitgerekend. Tijdens de
eerste ronde in 2003, om er achter te
komen welke richting Hardenberg
moet opgaan, kwam slechts 1 procent van de inwoners opdagen. Bij
de evaluatiebijeenkomsten was de
opkomst nog slechter. Anderhalve
man en een paardenkop. En dan
durft de ChristenUnie te beweren
dat uit de bijeenkomsten blijkt dat
er voldoende draagvlak onder de
bevolking is om te werken aan de
alcoholproblematiek onder jongeren. Tijdens zo’n bijeenkomst,

in theater De Voorveghter, heb ik
zelf geconstateerd dat er zegge
en schrijve drie personen in de
foyer zaten die niet speciaal waren
uitgenodigd. De PvdA schreef in
het blad: “We willen onze inwoners bedanken.” Volgens mij was
het goedkoper geweest die paar
bezoekers persoonlijk een bedankbriefje te sturen, dan een krantje te
laten maken. Eigenlijk sloeg alleen
Liberaal Hardenberg de spijker op
de kop. Volgens deze partij zijn zó
weinig mensen komen opdagen, dat
het doel niet is bereikt. “Burgers
zijn kennelijk niet geïnteresseerd in
het praten met de raad over vooraf
bepaalde onderwerpen”, aldus het
liberale raadslid. Dat lijkt mij een
juiste conclusie. Niet verschuilen
achter een bla-bla verhaal dat er
bijna geen mens is komen opdagen, maar dat met die paar die wel

zijn gekomen zo fijn is gepraat.
Gewoon zeggen dat het experiment
is mislukt, dat is geen schande. En
nadenken over een manier om wel
meer burgers te laten meedenken
en meepraten. Maar misschien bestaat zo’n manier niet. Burgers uit
Sibculo interesseert het geen zier
wat er in Schuinesloot gebeurt. En
Balkbruggers zal het worst zijn wat
men in Kloosterhaar doet of wil. De
bijeenkomsten met Plaatselijk Belang zijn waarschijnlijk van groter
belang, want het blijkt telkens weer
dat burgers vooral betrokken zijn bij
zaken die in hun eigen omgeving
spelen of die hen direct raken. Niet
af en toe een wethouder, maar met
enige regelmaat een raadsdelegatie
op bezoek bij Plaatselijk Belang.
Is nog een duurzame oplossing
ook, want het scheelt een hoop
oud-papier.

Kortweg
Reanimeren - In de kantine op
sportpark Moscou in Bergentheim
hebben negen cursisten met succes de cursus Reanimeren-AED
afgesloten. Daarmee is de plaatselijke voetbalvereniging 20 personen rijk die mensen met acute
hartproblemen kunnen helpen. Het
AED-apparaat op het sportpark is
aangeboden door de stichting v.v.
Bergentheim.
Zuiver water – Waterschap Velt
en Vecht verzorgt woensdag 23 juli
rondleidingen tussen 14.00 en 15.30
uur op de rioolzuivering Hardenberg. Tijdens de middag wordt de
werking van de installatie uitgelegd
en is een film over het zuiveren
van water te zien. De rondleiding
is geschikt voor personen van 10
jaar en ouder. Omdat er maximaal
30 personen tegelijk rond kunnen
lopen, is opgave bij natuurcentrum
De Koppel wenselijk. Verzamelpunt
is de Prugelweg 5 in Bergentheim.
Rockband - De Ierse rockband Jaded Sun uit Dublin, die momenteel
door Europa toert, speelt donderdag
31 juli in Bergentheim. Plaats van
handeling is sporthal Möllinckslag.
In het voorprogram-ma speelt de
Ierse band Geriko.
Theater - Donderdag 24 juli wordt
in natuurcentrum De Koppel de
voorstelling Meneer Dröge & de
waterfebriek opgevoerd. Dit is een
voorstelling voor kinderen tussen
6 en 12 jaar. Bij mooi weer gebeurt
dat in de Koppeltuin. Het Beleeftheater is te zien om 11.00 uur, 12.30
uur, 14.00 uur en 15.30 uur en duurt
40 minuten.
Rommelmarkt – Buurtvereniging
Johan Clemme in Mariënberg houdt
zaterdag 16 augustus een rommel- en goederenmarkt in de Johan
Clemmestraat. Voor de kinderen
is er een ballonnenclown en een
springkussen. De Dors(t)vle-gels
zorgen voor de muziek.

Appartementen op hoek Van Royensweg
BERGENTHEIM – De desolate toestand van de gebouwen op de hoek
van de Van Royensweg met de Kanaalweg in Bergentheim behoort
binnenkort tot het verleden. Tenminste, als alles volgens plan verloopt.
Dat hebben B&W van Hardenberg geantwoord op vragen van het
CDA-raadslid Van Veldhuisen.
Zij wilde weten wat er ging gebeuren om de haveloze aanblik van de
dichtgetimmerde panden te verbeteren. Volgens het college werkt het
vastgoedbedrijf BMA, dat eigenaar is van het terrein, aan een oplossing.
Er bestaat al enige tijd een bouwplan voor dit perceel. Tot nu toe leek de
naastgelegen broodfabriek een obstakel te vormen vanwege de milieucirkel
die bij deze fabriek hoort, maar waarschijnlijk past het nieuwste bouwplan
wel binnen de juridische kaders. Of er meteen gesloopt wordt door BMA
als de bouwvergunning is afgegeven kunnen B&W niet zeggen. Het is de
bedoeling dat er een appartementengebouw op het terrein wordt gebouwd,
maar wanneer dat gaat gebeuren hangt onder meer af van de vraag naar
woningen in Bergentheim.

HHC tegen Brabantse hoofdklasser
HARDENBERG – Hoofdklasser HHC uit Hardenberg speelt 30 augustus in de strijd om de KNVB-beker op sportpark De Boshoek tegen het
Brabantse RKSV Schijndel. De winnaar van dit duel speelt vervolgens
thuis tegen Go Ahead Eagles op 23,24 of 25 september.
Schijndel heeft zich het afgelopen seizoen op het nippertje gehandhaafd
in de Hoofdklasse B van het zondagvoetbal. In de p/d-wedstrijd tegen
Oss’20 wist de ploeg met moeite het vege lijf te redden. De jaren daarvoor
presteerde Schijndel stukken beter. In zowel 2005 als 2006 werd de ploeg
kampioen van de Hoofdklasse B. Om het afgelopen seizoen snel te doen
vergeten heeft Schijndel flink geïnvesteerd in nieuwe ‘aankopen’. Acht
spelers van elders (FC Den Bosch, Top Oss, FC Eindhoven, Geldrop) en
één speler uit de eigen jeugdopleiding moeten ervoor zorgen, dat de club
uit het geboortedorp van Jack de Gier en Wiljan Vloet weer een rol van
betekenis gaat spelen op het hoogste niveau.

De donderdagavondactiviteiten in Hardenberg-centrum hebben niet veel
geluk met het weer. Vorige week donderdag was van hetzelfde laken een pak.
Toch lukte het een fitness-team van Bodytrend nog tussen de buien door het
publiek op de nieuwe markt te vermaken met een flitsende demonstratie.
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Natuurtheater op de fiets
HARDENBERG – Fietsen door het Vechtdal, langs natuurlijke
kunstobjecten met een educatief doel. En drie keer per jaar
in het toeristische hoogseizoen een natuurtheater. Dat is het
plan van tien campingeigenaars, natuurcentrum De Koppel en
de gemeente Hardenberg. Met als doel het promoten van het
Vechtdal en daarnaast recreanten op een creatieve en speelse
manier kennis te laten maken met de natuur in het Vechtdal.
Maar ook het ‘goede doel’ ontbreekt niet. Het project zorgt er
namelijk ook voor dat recreatiebedrijven gaan samenwerken
om toeristen iets te leren over de natuur.
De bedenkers van het plan zien
het al helemaal voor zich. Grote
groepen toeristen pakken de fiets,
rijden langs de deelnemende recreatiebedrijven, maken onderweg een
culinaire stop en kijken hun ogen
uit bij kunstinnige en bijzondere
natuurlijke objecten langs de route.
Drie keer per jaar wordt de fietsroute aangevuld met theater. Of
beter: natuur verpakt in een theatraal jasje. Musicalachtige zaken
bijvoorbeeld, of cabaret, misschien
poëzie. En ook hier weer als doel:
natuureducatie. Er zouden bijvoorbeeld vogelfiguren op stelten van

drie meter hoog kunnen rondlopen,
die je weer kunt koppelen aan de
lokale weidevogelverenigingen.
Dit jaar is het jaar van de voorbereidingen, volgend jaar tijdens het
hoogseizoen moeten de resultaten
te zien zijn. De kosten bedragen
ruim 150.000 euro. De bedrijven, de
provincie en de gemeente Hardenberg betalen elk 20 procent, de rest
moet door de EU worden betaald.
Als het project een succes wordt
kan het geëxporteerd worden naar
de rest van de Vechtstreek, zo is de
bedoeling, en misschien zelfs naar
de buren in Duitsland.

Insecten – Landschap Overijssel
verzorgt zondag 20 juli een activiteitenmiddag in natuurcentrum
De Wheem in Oud-Avereest. Het
thema is Insecten & Planten. Onder leiding van een natuurgids
kunnen bezoekers deelnemen aan
een excursie door het Reestdal, op
zoek naar wilde planten en kleine
beestjes. De excursie start om 13.30
uur bij Natuurinformatiecentrum
De Wheem en is ook geschikt voor
kinderen.

Voedselbank in oude
notariskantoor
HARDENBERG – De Voedselbank Noordoost-Overijssel heeft
sinds begin deze wek een ander
onderkomen. De nieuwe plek is het
voormalige notariskantoor aan de
Brink in Hardenberg, eigendom van
Beter Wonen en bouwbedrijf Van
Dijk. Tot nu toe maakte de voedselbank gebruik van de leegstaande
Sjaloomschool in Heemse, die de
Christelijk Gereformeerde Kerk vorig jaar kocht. Vanaf vrijdag 18 juli
kunnen de ongeveer vijfenveertig
gezinnen uit Hardenberg terecht op
het nieuwe adres. De Voedselbank
Noordoost-Overijssel heeft behalve
in Hardenberg uitgiftepunten in
Dedemsvaart en Ommen. Eens per
veertien dagen krijgen in totaal zo’n
zeventig gezinnen voedselpakketten
uitgereikt.
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