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De grootste oenen in onze gemeente
wonen in Hardenberg. Nee, de
grootste druiloren wonen in Dedemsvaart. Of toch in Kloosterhaar,
in Balkbrug, in.....
Als je de twee kranten in de gemeente Hardenberg met een soort

‘reactiepagina’ mag geloven, kunnen we over niet al te lange tijd
toestanden verwachten zoals op de
Kaukasus: twee broedervolkeren
die elkaar de hersens inslaan. Vooral
inwoners van Dedemsvaart reageren volop. Als je de reacties goed
leest (wat nog niet zo makkelijk is,
want in vrijwel geen enkele zin vind
je twee woorden zonder fout) valt
het op, dat vooral de gemeentelijke
bestuurders ervan langs krijgen.
‘Die Hardenbergers’ maken er
een puinhoop van, is de algemene
opvatting. Het grappige is echter,
dat het vooral Dedemsvaarters zijn
die bestuurlijk de dienst uitmaken.
Twee van de drie wethouders wonen in Dedemsvaart. En het aantal
raadsleden uit Dedemsvaart is ook

niet gering, maar liefst zeven komen
er uit het veendorp, terwijl er uit de
plaats Hardenberg, dat anderhalf
keer zoveel inwoners telt, slechts
negen komen.
Maar goed, dat is maar bijzaak.
Waar het werkelijk om gaat is, dat
sinds de mensen internet hebben
ontdekt hun onbeschoftheid geen
grenzen meer kent. Kakelen als een
kip zonder kop, scheldend op elkaar
en anderen, en dat vrijwel altijd
anoniem. Verbale agressie, heet dat.
En eerlijk gezegd snap ik niet dat de
beide kranten dit toelaten.
Met het aanzwengelen van discussies, zoals vaak wordt beweerd,
heeft het in ieder geval niets te
maken, daarvoor zijn de bijdragen
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inhoudelijk te beperkt.
In het recente verleden hadden ook
veel sportverenigingen een soort
reactiepagina. Het was namelijk
een poosje mode om je site op te
leuken met een gastenboek, maar
omdat de meeste bijdragen niet veel
verder kwamen dan @#&?%$!, zijn
die gastenboeken bijna allemaal
weer verdwenen. Verbale agressie
werd niet getolereerd. Het gekke is
echter, dat volgens neuropsycholoog Jelle Jolles verbale agressie
inmiddels wel is geaccepteerd.
“Succesvolle mensen zijn vaak erg
dominant en die dominantie is verkregen door agressiviteit”, beweert
hij. En dat agressieve gedrag zit
gewoon in onze genen, dus daar
is niets aan te doen. Zijn collega

Harald Merckelbach vind dat onzin. “Dat een kleine groep zich zo
agressief gedraagt komt niet door de
evolutie, maar door afwijkingen in
de hersenen”, is zijn overtuiging. En
daar kunnen die mensen ook niets
aan doen.
Dus al die anonieme reageerders
die alleen maar vuil kunnen spuien
zijn een beetje zielig: of ze zijn door
de evolutie behept met ziekelijke
genen of ze hebben een hersenafwijking. Misschien toch maar goed
dat er reactiepagina’s zijn. Hebben
die mensen tenminste ook eens een
keer iets leuks.
R. Gritter

Andere verdeling waterschapslasten
HARDENBERG – Waterschap Velt & Vecht krijgt volgend jaar ongeveer net zoveel geld binnen van de inwoners uit zijn werkgebied als dit
jaar (zo’n 30 miljoen euro), maar de verdeling wordt flink anders. Dat
doet het waterschap trouwens niet zo maar, een nieuwe landelijke wet
verplicht alle waterschappen een ander belastingstelsel te gebruiken.
Voorheen was het zo dat de groep
die het meeste baat had bij het
werk van het waterschap de meeste
kosten betaalde. Voortaan moet betaald worden naar de economische
waarde van gronden, huizen en
bedrijven.
Het gevolg is dat grondbezitters fors
minder gaan betalen, maar eigenaars
van bedrijfspanden en woningen
zijn meer geld kwijt. Een gemiddeld
gezin met een koopwoning die op
zo’n 200.000 euro WOZ-waarde
is getaxeerd, moet volgend jaar 12
procent meer waterschapsbelasting
betalen, oftewel 298 euro in plaats
van 266 euro. Enkele andere cijfers:
een gemiddeld bedrijf gaat zo’n 38
procent meer betalen, een gezin in
een huurwoning betaalt 4 procent

Namens zorginstelling De Eik trokken Elvira en Chantal het zwarte doek weg van het naambord De Overlaat.
© Roel Gritter

HARDENBERG - De appartementen die nog gebouwd moeten worden op het terrein tussen de Marslaan, Sportlaan
en Bramerstraat in Hardenberg hebben al een naam. De Historische Vereniging heeft vier namen bedacht die alle
iets te maken hebben met water. De twee grotere appartementencomplexen aan de noordkant van de Burgemeester
Bramerstraat krijgen namen als De Overlaat en De Meander, de kleinere woonblokken aan de zuidkant van de
straat (het een voor jongeren en het ander voor senioren) heten straks De Bekke en De Bleek. Bij de start van de
bouw, woensdag 13 augustus, werden de namen onthuld door toekomstige bewoners.

Tennisclub in verzet tegen beslissing B&W
KLOOSTERHAAR – Op het eerste gezicht lijkt het appeltjeeitje. De tennisclub van Kloosterhaar heeft pech, ze vraagt de
gemeente om financiële hulp, die hulp wordt afgewezen, de club
maakt bezwaar bij de Commissie Bezwaarschriften en die veegt
het gemeentelijk besluit van tafel omdat B&W onzorgvuldig zijn
geweest bij het nemen van een besluit. Maar juridische regels
zijn zo ingewikkeld dat het advies van de commissie wel eens
heel anders kan uitpakken.
De tennisvereniging van Kloosterhaar heeft door nood gedwongen
enkele banen vernieuwd, omdat de
bloesems van bomen en struiken
rond de tennisbanen de toplaag
hebben geruïneerd. Normaal gaan
banen 15 jaar mee, nu moest er na 5
jaar iets nieuws komen. De club had
hiervoor geld gereserveerd, maar
uiteraard niet voldoende, omdat de
banen veel sneller aan vervanging
toe waren dan gedacht. Met de
afdeling Sport van de gemeente
was men overeengekomen dat de
gemeente de helft van de kosten
voor haar rekening zou nemen.
Sportwethouder Douwe Prinsse
stond achter dit voorstel, aldus een
sportambtenaar. Binnen B&W werd
het voorstel echter afgeschoten,
omdat het college niet overtuigd
was van nut en noodzaak en er was
hiervoor geen bedrag in de begroting opgenomen. Dat het voorstel

alsnog was gesneuveld moest de
tennisclub uit de krant vernemen.
Vorige week werd deze zaak behandeld door de Commissie Bezwaarschriften, omdat de tennisclub het er
niet bij liet zitten. Vreemd genoeg
moest dezelfde ambtenaar die eerst
het positieve voorstel had gemaakt
nu komen uitleggen, waarom zijn
eigen plan niet deugde.
Uit de pleitnota van bestuurslid Riekele Bron van de tennisclub bleek,
dat er nooit met de club was gesproken over het aantonen van nut
en noodzaak. “En dus was er geen
sprake van zorgvuldige besluitvorming”, meende Bron. “Wij hadden
makkelijk kunnen aantonen dat het
nodig was en zelfs spoedeisend.”
Het argument dat er geen geld in
de begroting was opgenomen voor
herstel van de banen was volgens

de ambtenaar juist, maar dat was
iets anders dan dat er geen geld
voor was. “Via de post Onvoorzien
was er dekking gevonden, dus de
renovatie had wel betaald kunnen
worden”, moest hij toegeven. Op
de vraag van de commissie of B&W
argumenten hadden om aan het nut
en de noodzaak van de renovatie
te twijfelen, moest de ambtenaar
ontkennend antwoorden: die waren
er namelijk niet.
“En wat vind u ervan dat de gemeente later met een brief uit 1997
op de proppen kwam, waarin stond
dat de club wel bij de start geholpen
zou worden maar dat daarna geen
cent meer in de exploitatie zou
worden gestopt?”, wilde voorzitter Afink van de Commissie Bezwaarschriften weten. “Wij vragen
geen hulp bij de exploitatie, maar
bij de investeringen voor groot
onderhoud”, reageerde Bron. “De
tennisclubs in Dedemsvaart en
Gramsbergen zijn wel financieel
geholpen, dus is er sprake van willekeur als wij niet worden gesteund.”
Welke argumenten de commissie
het zwaarst laat wegen wordt over
enkele weken duidelijk, als B&W
het advies ontvangen.

minder, een gemiddelde agrariër
betaalt 43 procent minder en eigenaren van natuurterreinen van circa
duizend hectare zijn 95 procent
minder kwijt aan waterschapslasten.
Voor mensen met grond in het winterbed van een rivier of beek gaat er
ook wat veranderen. Zij hoefden in
het verleden niets te betalen, omdat
het waterschap in deze gebieden
droogte en overstromingen moeilijk
kan bestrijden. In het nieuwe stelsel
moeten zij ook betalen, maar een
waterschap mag 75 procent korting
geven. Het Dagelijks Bestuur van
Velt & Vecht is van plan van die
mogelijkheid gebruik te maken.
Overigens moeten alle voorstellen
eind augustus nog door het Algemeen Bestuur worden goedgekeurd.

Rode potlood keert terug
HARDENBERG – Bij de eerstkomende verkiezingen voor het Europees
Parlement in 2009 gaat Nederland weer stemmen met het rode potlood.
Ook in Hardenberg moeten (verplicht) de stemmachines plaats maken
voor stemhokjes.
Voor de verkiezingen van de Tweede Kamer van 2006 heeft de stichting Wij vertrouwen de stemmachine
niet de nodige ophef gemaakt over
de betrouwbaarheid van de stemmachines. Twee jaar en twee adviescommissies later heeft het kabinet
besloten voorlopig weer te gaan
stemmen zoals in de vorige eeuw,
dus een groot stembiljet in het stemhokje invullen met rood potlood en
dat biljet vervolgens in een stembus
stoppen. Dit gaat de gemeente ongeveer 33.000 euro kosten, terwijl
er van de rijksoverheid geen extra
vergoeding wordt ontvangen. Over
een vergoeding voor extra afschrijving op de stemcomputers wordt
nog onderhandeld.
Het gevolg van deze maatregel is,
dat het aantal stemdistricten op
termijn moet worden uitgebreid,
van 36 naar 45, omdat anders het
stemmen en het tellen te lang duurt.

Ruimtegebrek
Nieuwe Veste
HARDENBERG – Scholengemeenschap De Nieuwe Veste in
Hardenberg krijgt drie noodlokalen
van de gemeente, voorlopig voor
een periode van twee jaar. Daarna
bestaat de mogelijkheid dat de
school ruimte krijgt in de voormalige landbouwschool, die net als De

Voor de verkiezing van 2009 hoeft
dit nog niet, omdat verwacht wordt
dat de opkomst niet meer dan 50
procent zal bedragen. Tenzij het
kabinet valt en er vervroegd verkiezingen voor de Tweede Kamer
moeten plaatsvinden, dan zal het
aantal eerder uitgebreid moeten
worden. Een ander gevolg van de
maatregel is, dat de uitslag veel
later bekend zal worden. De vorige
keren dat met het rode potlood
moest worden gestemd gingen de
stembureaus nog om 19.00 uur
dicht, maar dat is inmiddels 21.00
uur geworden. Naar verwachting
zal pas rond middernacht bekend
zijn hoe Hardenberg heeft gestemd.
Het ambtelijk voorstel om alvast
proef te draaien met legitimatie door
de kiezers is voorlopig geparkeerd.
B&W willen dit alleen invoeren als
ook andere gemeenten in Overijssel
meedoen.
Nieuwe Veste aan de Piet Heinstraat
is gelegen. De uitbreiding is nodig
omdat de school de afgelopen jaren
flink is gegroeid, van 205 leerlingen
in 2006 naar ruim 280 nu. Deze
forse groei wordt veroorzaakt door
inschrijvingen van leerlingen van
buiten het voedingsgebied van de
gemeente Hardenberg.
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