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Nooit meer zeggen dat de gemeente
Hardenberg alles onder de pet houdt
of dat alles in achterkamertjes wordt
geregeld. Tegenwoordig is vrijwel
alles openbaar. En misschien wel
iets te openbaar, zoals een inwoner
van Ane heeft ondervonden. De
beste man – meneer A - bezit op het

bedrijventerrein van Gramsbergen
een loods met een woning. Op een
dag ontdekte zijn buurman, meneer
B, dat meneer A was vertrokken.
In zijn plaats werd het huis telkens
door andere mensen bewoond. Niet
door één, niet door twee, maar soms
wel door tien personen. Zou hij
hem soms verhuren?, dacht meneer
B. Even googelen op internet en
jawel, via Eurorelais werd het huis
als vakantiewoning te huur aangeboden. En dat mag niet. Nee, nee,
volgens het bestemmingsplan is dat
verboden en dus ging de buurman
klikken bij de gemeente. Pardon, de
buurman ging als goed burger deze
wetsovertreding bij de bevoegde
instanties melden. De ambtenaren
gingen op onderzoek uit, ontdekten

de overtreding en stuurden meneer
A een briefje dat hij moest stoppen
met de verhuur. Ja maar, reageerde
de beste man, kan ik niet tot het eind
van dit jaar doorgaan, want de woning kan nog niet verkocht worden
en via de verhuur vang ik tenminste
nog een paar centen. En bovendien
heb ik met Eurorelais een contract
tot 1 januari 2009.
De ambtenaren waren tot tranen geroerd, maar konden niet anders dan
de verhuur verbieden. De gemeente
liet het overigens niet bij woorden,
maar legde meteen een dwangsom
op. Van 375 euro per week, las ik
vluchtig. Ik dacht toen nog dat meneer A dat risico best kon nemen,
want de man berekent prijzen die

oplopen tot boven de 1400 euro
per week, maar het bleek dat ik iets
te vluchtig had gelezen: er moest
nog een nulletje aan toegevoegd
worden, dus een dwangsom van
3750 euro per week. Tja, en dat is
natuurlijk een beetje te jaukerig.
Blijft de vraag: was het eigenlijk
niet erg gemeen van meneer B
om meneer A te verlinken? Nou,
eigenlijk niet. Normaal gesproken
bouw je een bedrijf op een bedrijventerrein en een woning in een
woonwijk. Speciaal voor kleine bedrijven of starters heeft de gemeente
Hardenberg het mogelijk gemaakt,
dat op bepaalde plekken de woning
bij het bedrijf kan worden gebouwd.
Makkelijk, en veel goedkoper dan
twee keer bouwen op twee verschil-

KiKa-boer op reis door de regio

Hannah de Heldhaftige en Lodewijk de kikkerprins op bezoek bij Rob van Egmond.
bijzondere caravan waarmee Van Egmond rond reist, is
bewust niet van alle dagelijkse gemakken voorzien. De
gehele reis maakt de KiKa-boer gebruik van hetgeen
de mensen die hij ontmoet hem aanbieden. Geld voor
eten accepteert Van Egmond echter niet, donaties zijn

Weitkamp: “Hardenberg
bouwt voor leegstand.”
HARDENBERG - Blok 4 moet er
niet komen. Een appartementengebouw ter hoogte van de ingang
van parkeergarage De Gedempte
Haven is overbodig. Dat vindt
Hardenberger Gert Weitkamp,
die de gemeenteraad zover wil
krijgen, dat blok 4 uit het bestemmingsplan voor Hardenbergcentrum wordt gehaald.
“Er staan nu al zo’n 50 appartementen leeg in het gebied rond de
Markt en er komen op korte termijn
nog eens 74 appartementen en 45
koopwoningen bij. Je bouwt voor
leegstand, want na 2008 groeit
Hardenberg niet meer, integendeel,
er is zelfs sprake van afname van
het aantal bewoners”, vertelde hij
tijdens de commissievergadering
in augusts. Als de gemeente zou
besluiten toch dat vierde blok te
bouwen (blok 1, 2 en 3 staan rond de
Markt), dan gaat ze volgens Weitkamp in tegen haar eigen beleid,
zoals dat in het nieuw Woonplan
staat beschreven. “In dat plan wordt
geadviseerd voortaan uit te gaan van
de vraag naar woningen in plaats

Om terug te keren naar het begin: de
naam van de persoon die heeft geklaagd is door de gemeente vermeld
in de brief aan de wetsovertreder.
En volgens mij is dat een beetje
te openbaar. ‘Meldpunt anoniem’
is blijkbaar tot deze regio nog niet
doorgedrongen. Hoe het ook afloopt, één ding lijkt zeker: meneer
B zal nooit meer worden uitgenodigd op een verjaardagsfeestje van
meneer A. Wordt het waarschijnlijk
toch nog gezellig, daar in Ane.
ergee

Kortweg
Wielrennen - Vrijdag 5 september
is de gemeente Hardenberg het decor van de 4e etappe van de Holland
Ladies Tour. De bijna 100 kilometer
lange rit van het wielerevenement
start in Dedemsvaart en gaat via een
aantal gemeentelijke dorpskernen
naar finishplaats Hardenberg. De
ongeveer 200 dames, waaronder
Chantal Beltman, Olympisch kampioen Marianne Vos en tweevoudig
winnares Mirjam Melchers, starten
om 17.45 uur bij de Rabobank aan
de Moerheimstraat in Dedemsvaart.
Na een wedstrijd van 95,5 kilometer
geheel over Hardenbergs grondgebied, wordt de finish rond 20.00
uur verwacht op de Europaweg in
Hardenberg.

HARDENBERG - De 63-jarige voormalige boer Rob van
Egmond uit Barendrecht reist
al bijna twee maanden door
Nederland om geld in te zamelen voor het goede doel Kinderen Kankervrij (KiKa). Vorige
week was hij te gast op camping De Vechtstreek in Rheeze.
De gemeente Hardenberg
heeft de KiKa-boer gesteund
door een lunch te regelen voor
hem en een gezelschap dat
per bus uit Barendrecht was
gekomen. Daarnaast overhandigde wethouder Joost Liese
hem dinsdag een cheque van
250 euro
Van Egmond maakt op dit moment
een tocht door Oost-Nederland om
geld in te zamelen voor de organisatie KiKa. Hij doet dit om het werk
van zijn vrouw voort te zetten, die
op 4 maart na een lang ziekbed aan
kanker is overleden. Voor en tijdens
haar ziekteperiode zette zij zich in
voor KiKa en het echtpaar zou samen de reis maken. Met zijn paard,
honden, kippen en geiten is hij een
opvallende verschijning. Zijn reis is
afhankelijk van de omgeving; “Als
het links mooi is, dan ga ik naar
links, is het rechts mooi, dan ga ik
naar rechts”, aldus Van Egmond. De

lende plekken. Maar als iemand dan
misbruik maakt van die gunstige
regeling moet hij maar op de blaren
zitten, lijkt mij.

van het aanbieden van woningen.
Omdat er geen vraag is naar nog
meer appartementen moet blok 4
dus niet gebouwd worden.”
Betondorp
In datzelfde Woonplan staat dat
Hardenberg een landelijke en groene gemeente wil zijn. “Als dat
terrein langs de Havenweg wordt
bebouwd verdwijnt het laatste
stukje groen in het centrum”, meent
Weitkamp. “In feite is dan het hele
centrum van Hardenberg met meters hoog beton dichtgebouwd. En
als zelfs de directeur van de Rijksdienst voor Monumentenzorg zegt
dat de bouwhoogten in het centrum
niet passen bij de schaal, de aard
en de functie van Hardenberg, dan
is het onbegrijpelijk dat dit nieuwe
appartementencomplex nog niet
van de bouwlijst is gehaald. Bovendien zorgt blok 4 voor een slechtere verkeerssituatie. De flauwe
bocht vanaf de Havenweg richting
Kromme Steeg wordt veranderd
in een scherpe bocht, waardoor de
vrachtwagens van Jumbo de winkel
niet meer kunnen bereiken.”
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voor het goede doel: KiKa.
Op de website www.kikaboeropreis.nl is de tocht van
Rob van Egmond te volgen. Daar is ook het gironummer
te vinden van zijn actie, voor mensen die zijn initiatief
willen ondersteunen.

Wereldmaaltijd op herhaling
HARDENBERG - Onder het motto “Hardenberg Solidair III” wordt
voor het derde achtereenvolgende jaar een wereldmaaltijd in de gemeente Hardenberg georganiseerd. Dit jaar opent de Van der Capellen
Scholengemeenschap, locatie De Zeven Linden in Dedemsvaart op
donderdag 16 oktober (Wereldvoedseldag) haar deuren.
Een wereldmaaltijd is een lekkere
en voedzame maaltijd, waarin niet
meer ingrediënten zijn gebruikt, dan
per persoon per dag beschikbaar
zijn bij een wereldwijde eerlijke
voedselverdeling. Er zullen uitsluitend biologisch geteelde producten
gebruikt worden.
De maaltijd wordt verzorgd door
deelnemers van PaRT, die iedere

week in Hardenberg het eetcafé
verzorgen, en leerlingen van De
Zeven Linden. Er kunnen tachtig
mensen aanschuiven, waarbij van
iedere deelnemer een vrijwillige
bijdrage naar draagkracht wordt
gevraagd. Het positieve saldo gaat
naar de Tarastichting, die hulp biedt
aan kinderen en Tibetaanse vluchtelingen in Nepal en India.

B&W laten zich overtuigen
door tegenstanders noordroute
HARDENBERG – De vele brieven, e-mails en inspraakbeurten van tegenstanders van de noordelijke variant van de robuuste verbindingszone
hebben B&W van Hardenberg niet onberoerd gelaten. Nader onderzoek
heeft ervoor gezorgd dat het college heeft besloten, niet meer te kiezen
voor de noordroute van deze schakel tussen belangrijke natuurgebieden.
In april hadden B&W nog wel hun voorkeur voor de route ten noorden
van Hardenberg uitgesproken. Belanghebbenden konden daarop reageren,
waarna uiteindelijk de gemeenteraad het laatste woord zou hebben. Door
de vele reacties en het nader onderzoek zijn B&W van mening veranderd.
Er wordt nu bekeken of de zone ten zuiden van de stad Hardenberg aangelegd kan worden.

Deeltijdzorg - Woensdag 3 september zetten de afdelingen met
deeltijdzorg van het Clara Feyoena
Heem in Hardenberg de deuren
open voor publiek. De reguliere activiteiten vinden normaal doorgang
tijdens de open dag, zodat belangstellenden zelf kunnen ervaren wat
deeltijdzorg te bieden heeft. Zij zijn
welkom van 10.00 tot 11.30 uur en
van 14.00 tot 15.30 uur.
Beker – HHC kan geen attractief
4-4-2 systeem spelen. Verleden jaar
probeerde trainer Michel Jansen
de voorspelbaarheid uit de Hardenberger voetbalploeg te halen,
maar oogstrelend voetbal leverde
dat zelden op. Toch werden er veel
punten gehaald, dat wel. De nieuwe
trainer Jan van Raalte probeert het
dit jaar opnieuw. Berger en Alberda
als spitsenkoppel en daarachter
een ruit, met Buitenhuis in de punt
naar voren en Cock in de punt naar
achteren.
Zaterdag, in de bekerwedstrijd tegen hoofdklasser Schijndel, was het
saai, er werd in een te laag tempo
gespeeld en de nauwkeurigheid ontbrak. Ook Schijndel bleek nog niet
in vorm te zijn. Toch kwamen de
Brabanders op een 0-1 voorsprong,
maar dat was meer een cadeautje
van HHC-verdediger Leo Scheepmaker. Toen Van Raalte zag dat zijn
ploeg na driekwart wedstrijd nog
steeds vruchteloos aan het ploeteren
was, werd overgeschakeld op het
vertrouwde 4-3-3- systeem. Daar
heeft HHC blijkbaar wel de spelers
voor want de wedstrijd werd een
stuk leuker om naar te kijken en
dat niet alleen, binnen een kwartier
werd de achterstand omgebogen
in een 2-1 voorsprong, die tot het
einde werd vastgehouden. Door de
winst mag HHC het in de volgende
ronde op sportpark De Boshoek
opnemen tegen de profs van Go
Ahead Eagles.

redactie@sallander.nl

