Woensdag 6 augustus 2008
paar weken zijn, want vorig jaar
nog werd ze genomineerd voor de
titel van beste profsporter van Den
Haag, samen met onder meer wielrenner Michael Boogerd en darter
Raymond van Barneveld.

Waarom hebben ze het bij RTV
Oost nooit over de FC Twentespeler Blaise N’Kufo uit Kinsjasa,
maar wel over Chantal Beltman uit
Slagharen? In elk bericht schrijven
ze over ‘de wielrenster uit Slagharen’, maar dat klopt al jaren niet
meer. Net zo min als N’Kufo in de
hoofdstad van Congo woont, staat
Chantal ingeschreven als inwoonster van Slagharen. Zij heeft een
paar jaar gestudeerd in Tilburg en
Amsterdam, bepaald geen plaatsen
die je dagelijks vanuit Slagharen
bezoekt. En volgens haar eigen
website woont ze in Den Haag.
Dat moet dan ook al langer dan een

Is het, omdat we in Overijssel
weinig aansprekende sporthelden
hebben? Zodat we moeten pronken
met andermans veren of, zoals in dit
geval, met ‘vroegere veren’? Deze
week was het weer zover. Met ingang van maandag 4 augustus gaat
RTV Oost in het tv-programma
Olympia aan de IJssel op zoek
naar de wortels van Overijsselse
topsporters die zijn genomineerd
voor de Olympische Spelen in Peking. Waar werden ze geboren, waar
gingen ze naar school, in wat voor
familie groeiden ze op en waar werd
hun sporttalent ontdekt? Nou is het
dit keer te verdedigen dat Chantal
Beltman in het rijtje met sporters
is opgenomen, omdat ze wel in
Slagharen is geboren en getogen.
Maar dat er iedere keer dat ze iets

heeft gepresteerd gerept wordt van
‘de wielrenster uit Slagharen’, komt
nogal koddig over. Of eigenlijk:
nogal sullig.
Overigens: wist u dat N’Kufo
helemaal geen N’Kufo heet? In
zijn paspoort staat de juiste naam,
Kufo. Onderweg van Zaïre (zoals
Congo toen nog heette) naar Zwitserland werden er wat tekentjes
door iemand aangeplakt, om het wat
Afrikaanser te laten klinken. Dat
is bij Chantal Beltman niet nodig.
Beltman is al een paar eeuwen lang
een naam die volop in Overijssel
voorkomt. Volgens de volkstelling
van 1947 woonde meer dan de helft
van alle Nederlandse ‘Beltmannen’
in Overijssel. Het was al fout om
te schrijven dat Chantal een Slagharense wielrenster is, maar het is
zelfs niet nodig om aan te stippen
dat ze uit Overijssel afkomstig is,
want met zo’n achternaam ligt dat
voor de hand. Schrijven is schrappen. Dus ‘de wielrenster’ is voortaan meer dan voldoende.

Eindelijk fietspad

Kortweg

RHEEZE – Moet het fietspad aan
de noord- of zuidkant van de Grote
Beltenweg worden aangelegd? Is
hij alleen bedoeld voor recreanten
of ook voor scholieren? Moet er wel
of geen verlichting langs het pad
komen? Jarenlang is er gesteggeld
over de aanleg van een vrijliggend
fietspad langs de Grote Beltenweg,
de weg in de omgeving van De
Oldemeijer waaraan veel campings
liggen. Het ziet er echter naar uit
dat het leed binnenkort is geleden.

Toegankelijkheid - De gemeente
Hardenberg gaat onderzoeken hoe
de toegankelijkheid van de 119
openbare gebouwen en ruimtes in
de gemeente verbeterd kan worden.
Dat gebeurt op verzoek van de gemeenteraad, die in november 2007
een motie van de VVD overnam om
de toegankelijkheid te verbeteren.

Nu bijna alle grond aan de zuidkant in bezit is van de gemeente
Hardenberg, kan een vrijstelling
van het bestemmingsplan worden
voorbereid. Wethouder Jannes
Janssen wil dat het fietspad van 3
kilometer lang en 3 meter breed er
ligt voordat het toeristisch seizoen
2009 van start gaat, maar als alles
meezit zou er zelfs dit jaar al gefietst
kunnen worden.

Parkeerplaats – Eigenaar Van der
Most is bezig 4200 parkeerplaatsen
aan te leggen tegenover de Evenementenhal in Hardenberg. Om het
terrein komt een hekwerk. Het terrein wordt verlicht door een centrale
lichtmast van 22 meter hoog. Van
de parkeerplaats naar de hal wordt
een overkapt voetpad aangelegd.
De gemeente heeft besloten een
vrijstelling te verlenen van het
geldende bestemmingsplan. Begin
oktober, zo is de verwachting, zal
de aanleg afgerond zijn.
Zomer – Natuurcentrum De Koppel
houdt samen met het IVN woensdag
13 augustus van 14.00 tot 16.00 uur
een educatieve en creatieve kindermiddag, waarbij het om de zomer
draait. Kinderen van 6 t/m 12 jaar
zijn welkom. Het is een instuif, dus
opgave is niet nodig.

Lening voor
ijsvereniging
GRAMSBERGEN – De gemeente
Hardenberg staat garant voor
de helft van de lening die IJsvereniging Ons Genoegen heeft
gevraagd voor de nieuwe skeelerbaan in Gramsbergen. De stichting Waarborgfonds Sport staat
voor de andere helft garant. Al
eerder gaf de gemeente een subsidie van 85.000 euro.

Slobberfeest
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De bezoekers van het Slobberfeest in Hardenberg hebben blijkbaar tijd nodig om op gang te komen. Veel tijd, want het optreden van Stef Ekkel, die
donderdagavond de aftrap verzorgde, was een beetje een doods gebeuren. En dat lag niet aan de zanger. Toen na hem de groep Flair (zie foto) het
podium betrad, begon langzaam aan iets van een feeststemming te ontstaan. Nadat enkele geestrijke drankjes hun werk hadden gedaan veranderde het
Wilhelminaplein uiteindelijk toch nog in een geslaagd openlucht feest. Vrijdag, de tweede feestdag, verliep niet veel anders.

Vermist fragment raadsvergadering gewoon te horen
HARDENBERG – Het bedrijf NotuBiz uit Rotterdam is op z’n zachtst
gezegd ‘not amused’ over de actie van raadslid Petra Baarslag van
Liberaal Hardenberg. Zij beweerde tijdens de raadsvergadering van
juli dat ze delen van het verslag van voorgaande vergaderingen miste.
Om die reden vroeg ze B&W of er soms in het digitale verslag was
geknipt, of dat vaker gebeurde en wie daarvoor verantwoordelijk was.
Aangezien de verslaggeving sinds de invoering van het dualisme een
zaak van de gemeenteraad zelf is (door de raad uitbesteed aan NotuBiz), werd Baarslag doorverwezen naar het raadspresidium. Vorige
week besloot ze echter toch een brief aan B&W te schrijven, waarin
ze opheldering over de zaak vroeg.
Het gedeelte dat Baarslag miste
was een woordenwisseling tussen
haar en wethouder Prinsse. Die
had gezegd dat ze er met een bepaalde opmerking naast zat, en dat
haar dat die avond wel vaker was
overkomen. Baarslag pikte dat niet
en eiste dat die woorden werden
ingetrokken. “Dat gedeelte kan ik

nergens terugvinden. En daarom
wil ik weten wie hier verantwoordelijk voor is. Als raad moet je er
blindelings op kunnen vertrouwen
dat het verslag volledig is”, vertelt
het raadslid in een reactie.
Bij het terugluisteren van de band
(voor iedereen beschikbaar op internet) blijkt echter dat het gedeelte

helemaal niet mist, maar dat de
hele woordenwisseling integraal
beluisterd kan worden.
Baarslag: “Een van onze leden
heeft ’s avonds naar de uitzending
geluisterd, eentje was aanwezig
bij de vergadering en een lid heeft
na een week geluisterd. Dit alles
ter voorbereiding van de raadsvergadering. Toen ontstond er bij
ons verwarring. Het ene lid had
de woordenwisseling gehoord, de
ander kon het niet terugvinden.
Daarna zijn twee leden alsnog
gaan luisteren, en ook zij vonden
dat onderdeel niet terug. Toen ben
ik zelf nog eens gaan luisteren en
concludeerde eveneens dat het niet
te vinden was. Als het er nu wel
opstaat is dat nogal vreemd.”

Waarschijnlijker is echter, dat niet
bij het goede gedeelte is geluisterd, want enkele weken geleden
was het fragment ook al te horen.
Baarslag en Prinsse hadden nogal
verbaal met elkaar in de clinch
gelegen bij het agendapunt Nieuw
gemeentehuis, maar de woordenwisseling had zich afgespeeld
bij de rondvraag. B&W hebben
inmiddels in een brief aan Liberaal
Hardenberg laten weten dat een digitaal verslag nooit wordt ingekort,
tenzij het geluidsfragment een
schorsing betreft. Omdat Baarslag
in haar vragen niet heeft aangegeven welk gedeelte ontbreekt heeft
het college haar gevraagd voor
de volgende vergadering mee te
delen, welk fragment volgens haar
weggesneden is.

De ijsvereniging laat op de huidige
natuurijsbaan een multifunctionele skeeler- en ijsbaan aanleggen.
Verder komen er voorzieningen
voor beachvolleybal, jeu de boules
en - als er nog meer subsidiegeld
wordt ontvangen – een ‘krabbelbaan’ annex meersportenplein.
Het geheel kost meer dan vier ton.
Om de financiering rond te krijgen
moet de vereniging een lening
afsluiten van maximaal 100.000
euro. Dankzij de garantiestelling
van de gemeente kan die lening kan
de ijsvereniging nu goedkoper geld
lenen. Met de aanleg van de baan
wordt na de bouwvak begonnen.
Zo’n twee maanden daarna moet
alles klaar zijn, zodat nog dit jaar op
natuurijs geschaatst kan worden. De
baan heeft namelijk maar een paar
centimeter water nodig om gebruikt
te kunnen worden.

Bed & Breakfast
in Rheeze
RHEEZE - De kans bestaat dat
de monumentale boerderij aan de
Rheezerbrink 5 dienst gaat doen als
Bed & Breakfast en als vergaderlocatie. Een potentiële koper heeft
de gemeente gevraagd of dit tot de
mogelijkheden behoort. Volgens
de gemeente is het gebruik van
een gedeelte van de boerderij voor
twee bed & breakfastkamers zonder meer toegestaan, maar voor de
vergaderlocatie moet vrijstelling
van het bestemmingsplan worden
aangevraagd. Omdat volgens de
gemeente beide activiteiten de leefbaarheid van Rheeze bevorderen,
zijn B&W van plan in principe hun
medewerking te verlenen.

redactie@sallander.nl

