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De raadsleden van Kokanje zijn
boos. Nee, nee, ze zijn niet boos, ze
zijn verdrietig. Ze vinden namelijk
dat B&W en de ambtenaren gepest
worden door Petra Baarslag. En dat
is niet leuk, schrijven de fractievoorzitters van zes Hardenberger
partijen in een heus persbericht.
Natuurlijk vindt Liberaal Hardenberg, de partij van Baarslag, dat
niet. En ook die andere rebellenclub, de OPV, heeft de brief niet
ondertekend.
Volgens de partijen draait het
hierom: de afgelopen weken hebben
diverse berichten in de krant gestaan
over het schenden van briefgeheim,
het lekken van informatie en het

Esprit mag niet
bouwen aan
Hessenweg

knippen in geluidsbestanden van
de gemeenteraadsvergaderingen.
En dat was allemaal de schuld
van Petra Baarslag, schrijven de
fractievoorzitters. Nou lijkt mij dat
eigenlijk ver bezijden de waarheid.
Petra Baarslag heeft een briefwisseling gevoerd met de architecten
die een schets hebben gemaakt van
het nieuwe gemeentehuis. Zij had
een afbeelding op haar website
gezet en daar waren de architecten
niet blij mee. Vreemd genoeg is die
hele correspondentie in een envelop
gestopt en anoniem naar De Stentor
gestuurd. Of door ambtenaren, of
door andere partijen. Verder is post
van die architecten die gericht was
aan Liberaal Hardenberg (stom genoeg: p/a het gemeentehuis!) door
ambtenaren geopend en verspreid.
“Dat is de gewoonte, daarover hebben we afspraken gemaakt”, kreeg
De Stentor van andere raadsleden
te horen.
Volgens mij tart dat elke fatsoensnorm. Schenden van briefgeheim
en lekken van correspondentie is
dus wel degelijk aan de orde. En de

ambtenaren en/of de andere raadsleden zijn daaraan schuldig. Punt.
Dat Baarslag ten onrechte geklaagd
heeft over mogelijk knippen in
geluidsbestanden klopt wel. In
werkelijkheid is er niks geknipt,
zoals iedereen zelf op internet kan
horen, maar hadden de mensen van
Liberaal Hardenberg een zoekprobleem. Goed, foutje van Baarslag,
zelfs een grote fout, maar iedereen
weet dat al lang. Toch schrijven de
Brave Hendrikken van Kokanje het
volgende: “Door deze berichten en
uitlatingen van Liberaal Hardenberg
kan de indruk zijn ontstaan van een
gemeentelijke organisatie die niet
te vertrouwen is en niet integer zou
handelen.” En die indruk lijkt mij
volkomen terecht. Als de andere
partijen wat verstandiger waren
geweest hadden ze verder geen
woorden meer vuil gemaakt aan
deze zaak. Maar reken maar dat ze
nu slapende honden hebben wakker gemaakt. Want als partijen zo
nadrukkelijk verklaren dat er niets
aan de hand is, is er meestal wèl iets
aan de hand.
Natuurlijk, dat Petra Baarslag niet

op een uitnodiging voor een gesprek
is ingegaan, zoals de andere partijen
beweren, is misschien niet zo handig. En het zou ook fatsoenlijk zijn
geweest als Liberaal Hardenberg
bij de vorige raadsvergadering
excuses had aangeboden voor de
slechte zoektocht in de digitale
archieven. Maar door op deze manier naar buiten te treden krijg je
de indruk, dat de andere partijen
bewust heibel willen maken. En
dan zelf de vermoorde onschuld
spelen. “De beschuldigingen passen volgens onze fracties absoluut
niet in de Hardenbergse cultuur”,
staat ook nog in de brief. Goh,
nooit geweten dat er zoiets bestaat
als een Hardenberger cultuur. Wat
houdt die cultuur dan in? Zwiegen
en joa knikken? Aan het handje van
B&W lopen? Terecht of niet, maar
die indruk wordt nu wel gewekt
door de wijze waarop de partijen
hebben gereageerd. Volgens mij zou
het aardig zijn, als er in het vervolg
wat beter werd nagedacht over het
effect van zo’n geschreven lamentatie. Want op deze manier werkt hij
alleen maar tegen je.

Prachtige hoeden in Hello Dolly

HARDENBERG – Esprit
Projecten uit Holten is het
bedrijf dat grootschalige
nieuwbouw wil plegen op de
hoek Hessenweg – Haardijk
– N34 in Heemse.

Geur – De uitslag van het geuronderzoek bij mestverwerker Orga
Plus in De Krim moet zo’n beetje
bekend zijn. Het bedrijf zorgt volgens sommige bewoners van De
Krim voor stankoverlast, reden
voor de gemeente Hardenberg om
een onderzoek in te stellen. Omdat
de resultaten van het onderzoek
nog niet bekend waren gemaakt
heeft Liberaal Hardenberg hierover
vragen gesteld aan B&W.
Volgens het college heeft de uitslag
wat langer op zich laten wachten
dan verwacht, omdat de fabriek een
poosje heeft stilgelegen. Een andere
vraag van de liberale partij, over uitbreiding van het bedrijf, is ook door
B&W beantwoord. Volgens het
college ligt er geen aanvraag voor
uitbreiding, op een opslagruimte
voor gereed product na.
Geen subsidie – Stichting de Anerschool in Ane krijgt geen subsidie
van de gemeente Hardenberg voor
een systeem voor brandbeveiliging.
In de voormalige school is een
kinderopvang gehuisvest. “Kinderopvang is geen overheidszaak
meer, maar wordt uitgevoerd door
particulieren bedrijven. Ze moeten
dus vergeleken worden met de
schoenmaker, de kruidenier of de
dakdekker. Die particuliere bedrijven krijgen geen subsidie voor
hun normale investeringen, dus
de Anerschool ook niet. Het zijn
ondernemers, die de kosten moeten
verwerken in de prijs van hun product”, zo laat de gemeente weten.
Fietspad - De aanleg van een vrij
liggend fietspad langs de Grote
Beltenweg tussen Hardenberg en
Rheeze start begin oktober. B&W
hebben vorige een vrijstelling van
het bestemmingsplan verleend, zodat in principe de benodigde procedures zijn afgerond. Een gevolg van
het besluit is dat straks niet meer
langs de Grote Beltenweg geparkeerd mag worden. Campingeigenaars die hierdoor in de problemen
komen krijgen tot 1 januari 2010
tijd om parkeerplaatsen op eigen
terrein aan te leggen.

Twee weken geleden zorgde een
snelle actie van de gemeenteraad
ervoor dat het plan niet kan doorgaan, door te verklaren dat er een
wijziging van het bestemmingsplan
in de maak is. De gemeente wil niet
dat grote bedrijven het centrum
‘leegzuigen’. Bovendien is het
beleid dat dergelijke bedrijven niet
in een woonomgeving worden gebouw maar op een bedrijventerrein
zoals De Haardijk.
Esprit denkt aan het bouwen van
een garage met showroom, parkeerplaatsen, twee supermarkten met
op de bovenverdieping ruimte voor
winkels, fitness, kantoren en zes tot
twaalf appartementen. Ook volgens
het huidige bestemmingsplan kan
het plan van Esprit niet doorgaan,
zo hebben B&W het bedrijf laten
weten, maar een nieuw bestemmingsplan zal ook een afgeslankter
voorstel kunnen tegenhouden.

Kortweg

HARDENBERG – De trots van Dedemsvaart, de Avereester Kunstkring, was zaterdag naar Hardenberg getrokken
om met een ‘hoedjeswedstrijd’ aandacht te vragen voor de musical Hello Dolly, die het amateurgezelschap op
24 en 25 oktober in theater De Voorveghter in Hardenberg opvoert. Iedereen die een nieuwe hoed had gemaakt
of een bestaande hoed had vermaakt, kon de creatie laten beoordelen door een jury. Bij gebrek aan deelnemers
showden de leden zelf maar hun creaties. Zo’n tien hoedjes werden op het Klepperplein gekeurd door Lidy Veltink, die als Mrs. Molloy in de musical de hoedenverkoopster speelt, bestuurslid Sieta van Os en de professionele
hoedenontwerpster Grietje Verwoerd uit Hattem. De eerste prijs was voor Annebel Ruhof, die twee vrijkaartjes
voor haar eigen musicaloptreden in ontvangst mocht nemen.
© Roel Gritter

Nieuwe straatnamen erg
gebruiksonvriendelijk

Woonboten voorlopig niet
welkom in Hardenberg

HARDENBERG – De werkgroep
Straatnaamgeving in de gemeente
Hardenberg zal waarschijnlijk haar
huiswerk moeten overdoen. In het
gebied tussen de Marslaan en de
Vecht in Hardenberg, waar tientallen appartementen en woningen
worden gebouwd, worden vijf
nieuwe straten aangelegd. De werkgroep heeft de gemeente voorgesteld oude beroepen te vernoemen,
zodat er straks straten zullen zijn
met namen als Koperslagerstraat,
Voermanstraat en Blauwververstraat. Daarnaast worden langs de
Vecht eerst vijf en waarschijnlijk
later nog eens vier appartementencomplexen gebouwd. De architect
heeft de werkgroep voorgesteld
de straten langs die flats namen te
geven die beginnen met De Vecht...
Er ontstaan dan straatnamen als De

HARDENBERG – Het verzoek
van een inwoonster uit de provincie
Groningen, om een ligplaats voor
een woonboot te krijgen kan niet
op veel sympathie van de gemeente
Hardenberg rekenen. Zij kan geen
huurhuis betalen, stelt ze, zelfs niet
wanneer ze maximale huursubsidie
krijgt. Volgens haar kan de gemeente haar geen ligplaats weigeren
op grond van de Huisvestingwet.
De gemeente stelt echter dat Hardenberg helemaal geen ligplaatsen
heeft, zodat haar niets kan worden
aangeboden. Bovendien zou een
ligplaats voor de vrouw nog veel
duurder uitvallen dan het huren van
een woning. Er moeten namelijk
voorzieningen worden aangelegd
voor een aanlegsteiger, een toegangsweg en aansluitingen voor
water, elektriciteit en riolering. Al

Vechtwachter, De Vechtborg, De
Vechtgraven, De Vechtvliet en De
Vechtspille, negen stuks in totaal.
In een onbewaakt ogenblik hebben
B&W dit voorstel goedgekeurd,
maar bij nader inzien zijn er collegeleden die inzien, dat deze straatnamen tot veel verwarring zullen
leiden. Als zij hun collega’s ervan
kunnen overtuigen dat het gebruik
van deze straatnamen zeer onpraktisch is, moet de werkgroep op zoek
naar namen die niet alleen mooi
maar ook gebruiksvriendelijk zijn.
Dat laatste is waarschijnlijk nog een
hele opgave voor de leden van de
werkgroep, want zowel in het centrum als in de wijk De Marslanden
wordt steen en been geklaagd over
de ingewikkelde schijfwijze van
(veelal) historische namen.

deze voorzieningen moeten in de
huurprijs worden doorberekend,
waardoor een ligplaats voor één
woonboot onbetaalbaar wordt. De
vrouw zelf ziet minder problemen.
Zij heeft alleen maar een plekje
aan de wal nodig, zonder voorzieningen. De gemeente zou de
dan ontstane illegale situatie maar
moeten gedogen, vindt ze. Haar
aanvraag heeft de gemeente echter
wel aan het denken gezet. Er wordt
nu onderzocht of er plekken zijn
waar woonboten kunnen liggen, aan
welke eisen die ligplaatsen moeten
voldoen en of er meer liefhebbers
zijn, zodat de kosten gedeeld kunnen worden. Op korte termijn zal
er echter niets veranderen, zodat
de Groningse een huurhuis moet
zoeken of een gemeente die wel
over ligplaatsen beschikt.

Onrust – In Ane is onrust ontstaan
over de plannen van de stichting
Hadassa Hoeve. Die wil in de
boerderij Erve Habers groepen
ontspoorde jongeren opvangen.
Voor de PvdA reden om hierover
vragen te stellen aan B&W. Volgens
het college is in eerste instantie
door de initiatiefnemer gesproken
over de mogelijkheid van opvang,
zonder een plek te noemen. Later
kwam Erve Habers in beeld. B&W
hebben de initiatiefnemer er toen op
gewezen dat er mogelijk onrust kan
ontstaan in de buurt. De stichting
Hadassa Hoeve heeft vervolgens
een voorlichtingsavond gehouden,
maar de onrust is niet weggenomen. Een officiële aanvraag om
het bestemmingsplan te wijzigen
is nog niet ingediend, zodat B&W
nog niets kunnen zeggen over de
haalbaarheid van het plan.
Taptoe – De Taptoe in Hardenberg
is terug van weggeweest. Zaterdag
20 september vanaf 19.30 uur staat
het evenement weer op de agenda.
Er worden op de Markt tussen de
drie- en vijfduizend bezoekers
verwacht door de organisatoren.
Deelnemers zijn SDG uit Ane, Jubal
uit Dedemsvaart, EVC uit Enschede
en het Arnhemse Trompetterkorps.

redactie@sallander.nl

