Woensdag 24 september 2008

Je mag in Nederland niet raak bouwen, je huis in kleuren schilderen
die je wilt of materiaal gebruiken
dat niet minstens een halve eeuw
meegaat. Dat staat allemaal te
lezen in de Welstandsnota die iedere gemeente moet hebben. Soms
heten die nota’s niet alleen maar
Welstandnota, maar hebben ze van
creatieve ambtenaren een naam
meegekregen. In Hardenberg heet
die nota Hardenberg voor altijd
mooi!, inclusief uitroepteken. Normaal gesproken is de functie van
een uitroepteken, dat het achterste
deel van een zin met stemverheffing

Hardenberg wil
meer wandelaars
HARDENBERG – Er moeten
meer wandelaars naar Hardenberg
komen, want zij brengen geld in
het laatje van de plaatselijke middenstander. Dat vindt het gemeentebestuur. Om die wandeltoeristen
naar Hardenberg te krijgen wordt
een gemeentelijk wandelnetwerk
aangelegd. Het netwerk bestaat uit
300 kilometer bestaande routes,
er komt 70 kilometer bij door de
schouwpaden van het waterschap
open te stellen, 30 kilometer winst
is te halen door wandelpaden op
particulier terrein aan te leggen
en er komt 150 kilometer bij door
de bestaande paden met elkaar te
verbinden. Een wandelnetwerk
derhalve van 550 kilometer lang,
met overal dezelfde gekleurde routepaaltjes, zoals het netwerk Twente
dat sinds een jaar of twee kent. In
2008 wordt een start gemaakt met
het wandelnetwerk in het pilotgebied Rheeze/Diffelen. In 2009 en
2010 wordt het wandelnetwerk in
de rest van de gemeente ingericht.
De aanleg van het netwerk kost
zo’n 300.000 euro. De gemeente
Hardenberg betaalt de ene helft, de
provincie Overijssel de rest. Daarnaast trekt Hardenberg nog zo’n
50.000 euro uit voor prullenbakken,
bankjes en schuilhutten.

Raad stelt vragen
over Summerdance
HARDENBERG – De gemeenteraad van Hardenberg wil opheldering van B&W over de gebeurtenissen rond het tweedaagse
dancefestival Summerdance in
Dedemsvaart.
GroenLinks wil weten wie opdracht
heeft gegeven voor de intensieve
politiecontroles tijdens het festival.
Volgens sommigen heeft de politie
daarbij overdreven zwaar een deel
van de bezoekers gefouilleerd.
De ChristenUnie wil opheldering
over heel andere zaken. Die partij
heeft te horen gekregen dat de
muziek veel te hard was en dat
midden in de nacht vuurwerk was
afgestoken. Volgens B&W is er
intensief gecontroleerd of er meer
lawaai werd geproduceerd dan
was afgesproken. Dit bleek geen
enkele keer het geval. Toch wordt
bekeken of via de gebruiksvergunning iets geregeld kan worden over
bijvoorbeeld de opstelling van de
geluidsboxen, zodat de overlast
vermindert. De gemeenteraad heeft
het onderwerp op de agenda van 30
september laten zetten.

moet worden gezegd. Omdat de
naam van Welstandsnota zo kort is,
is niet duidelijk of het woord altijd
of het woord mooi met stemverheffing moet worden uitgesproken. In
het eerste geval is er sprake van
overschatting. Een opschepperige
ambtenaar die denkt, dat hetgeen
hij bedacht heeft eeuwigheidswaarde heeft. In werkelijkheid is het
houdbaar-heidsgehalte maar enkele
jaren, totdat andere meningen over
wat mooi is opgeld doen. Mocht de
nadruk liggen op het woord mooi,
dan is er net zo goed sprake van
overschatting. Diezelfde opschepperige ambtenaar maakt wel even
uit, wat mooi is en wat niet. Tussen
haakjes: cynici hebben al een andere
naam voor de nota bedacht: Hardenberg voor het eerst mooi, maar dat is
misschien iets te ver doorgeslagen.
Hoe dan ook, het draait uiteindelijk om de inhoud en niet om de
titel. En die inhoud, of eigenlijk de
wijzigingen die B&W voorstellen,

zorgen er ontegenzeggelijk voor,
dat Hardenberg niet (nog) lelijker
wordt. Zo worden voor het eerst de
excessen aangepakt, dat wil zeggen
de knutsel- en bouwresultaten die
in ernstige strijd zijn met de welstand. Het volledig dichtplakken
van meerdere ramen bijvoorbeeld is
uit den boze. Ook mogen geen armoedige materialen meer gebruikt
worden, materialen dus die snel en
lelijk verouderen. Jopie Goedkopie
kan voortaan bij de afslag Hardenberg op de N34 doorrijden. En al
die gelijkvormige luifeltjes in de
winkelstraten, in de volksmond de
Hamhuis luifeltjes genoemd, zullen
dan eindelijk verdwijnen. Wat ook
niet mag is je huis in felle kleuren
schilderen. Engelse toestanden,
waarbij het ene huis rood is, het andere groen en het derde roze, zul je
hier niet krijgen. En zelfs is het verboden opdringerige, schreeuwerige
of veelvuldig herhaalde reclames
te plaatsen op je woning of winkel.
Maar volgens mij zit hem daar net

nou de kneep. Want wie bepaalt of
iets opdringerig of schreeuwerig
is? De leek, zegt de gemeente. Als
het zelfs voor een leek duidelijk is
dat iets lelijk is, dan is het ook echt
lelijk. Jammer alleen dat ze dat
principe niet eerder hebben toegepast, bijvoorbeeld bij de enorme
lichtreclame van McDonald’s langs
de N34. Er hebben genoeg leken gereageerd, en allemaal vonden ze het
opdringerig en schreeuwerig, maar
geluisterd werd er niet. Zou men nu
verstandiger zijn geworden, of blijft
de nota een papieren tijger? Of, nog
gekker, zouden ze soms denken
dat alle ambtenaren tegenwoordig
leken zijn, zodat die wel kunnen bepalen wat wij mooi moeten vinden?
Dat voldoet aan het algemene beeld
dat we van ambtenaren hebben en
scheelt daarnaast een hoop tijd,
inspraak en geld. Hardenberg zoals
de overheid het mooi vindt, zou dan
de titel van de nota kunnen luiden.
Tja, daar zit wel wat in.

Taptoe trekt publiek van heinde en verre

Kortweg
Kantine – Als het aan B&W van
Hardenberg ligt krijgt de voetbalvereniging Gramsbergen 125.000
euro. Bijna de helft is nodig voor het
oplossen van het probleem van betonrot in de vloeren van de kantine
en kleedaccommodatie. Het andere
deel is subsidie voor de nieuwbouw
van de kantine.
Strand - De provincie Overijssel
en de gemeente Hardenberg hebben een convenant gesloten om
de streekfunctie van de stad Hardenberg te versterken. Voor 2009
is nog 188.000 euro beschikbaar.
B&W willen dit bedrag aanvullen
tot een kwart miljoen euro en het
geld gebruiken voor de aanleg van
een strand en evenemententerrein
langs de Vecht en de opwaardering
van de haven in het centrum. Het
college ziet dit als onderdeel van
het Vechtpark, een recreatieve zone
tussen het centrum en de wijk De
Marslanden.
Centrumroute - De Lage Doelen
en de Havenweg in het centrum
van Hardenberg worden tussen 7
en 14 oktober opnieuw ingericht.
Het onderhanden nemen van deze
wegen is onderdeel van de aanleg
van de toekomstige Centrumroute.
In verband met de werkzaamheden
zijn de Lage Doelen en Havenweg
enkele dagen (deels) afgesloten.
Spoorbrug – De gemeente Hardenberg, Pro-rail, de Provincie en het
Waterschap overleggen momenteel
over vervanging van de stalen
spoorbrug bij De Haandrik. De
plannen zijn in voorbereiding en
de uitvoering is gepland in 2010.
De spoorwegovergang zal hierdoor
ook enigszins worden aangepast.
De kosten zijn voor Pro-rail, zo laat
de gemeente weten.

HARDENBERG - Zo’n 25 jaar geleden werd voor het eerst een taptoe in Hardenberg gehouden, na 2002 lag
de zaak stil vanwege gebrek aan financiën maar afgelopen zaterdag werd de draad weer opgepakt. En gelet op
de publieke belangstelling en waardering zal het niet bij een eenmalige activiteit blijven. Het taptoecomité van
initiatiefnemer Jaap Meerveld, Jan Zweers, Albert Prins en Henk Brink kan meteen aan de slag voor de editie
2009. Op dezelfde plek, want de nieuwe Markt is een fraaie locatie voor een taptoe, maar met meer licht, want
dat bleek zaterdag wel voor verbetering vatbaar.
© Roel Gritter

Er zit winst in
de begroting van
Hardenberg
HARDENBERG – B&W van
Hardenberg presenteren voor
2009 een sluitende begroting, met
zelfs een voordelig resultaat van
2,1 miljoen euro. Dat is iets hoger
dan verwacht. De belastingtarieven worden in 2009 met niet
meer dan met de inflatiecorrectie
verhoogd.
In 2009 wordt in het bijzonder aandacht besteed aan Dedemsvaart. Het
college stelt voor het grootste deel
van het overschot te besteden aan
de plannen voor het centrum van
Dedemsvaart. Daarnaast gaat een
deel van het voordelige begrotingsresultaat naar projecten of plannen
die voortvloeien uit het coalitieakkoord. Het gaat hierbij onder meer
om de aanschaf van nog eens 30
AED’s door de Stichting Hartveilig
Hardenberg en het oplossen van betonrot in de vloeren van de kantine
en kleedkamers van sportvereni-

ging Gramsbergen. Ook krijgen de
meest succesvolle projecten uit het
breedtesportproject ‘Hardenberg
in Beweging’ een vervolg. De begroting wordt dinsdag 28 oktober
besproken in de oriënterende ronde
van de gemeenteraad. Dinsdag 11
november stelt de gemeenteraad de
begroting vast.

Hardenberg te klein
voor Klein Duimpje
HARDENBERG - De voorstelling Klein Duimpje in de goot van
theatermaker Peter Zegveld, die 18
oktober in theater de Voorveghter
gegeven zou worden, gaat niet
door. Het impresariaat had een dubbele boeking gemaakt en besloot
niet voor Hardenberg te kiezen.
Een andere datum vinden om de
voorstelling later toch door te laten
gaan is niet gelukt. Kinderen en hun
(groot)ouders die al een kaartje hebben ontvangen een brief. Zij kunnen
uit twee andere voorstelling kiezen
en, omdat het een teleurstelling
is, krijgen ze daarvoor gratis een
kaartje extra.

Pak slaag voor HHC
HARDENBERG – HHC-trainer
Jan van Raalte had zaterdag na
een kwart van de wedstrijd tegen
Go Ahead Kampen één probleem
minder: hij hoefde zich niet meer
druk te maken over welke spelers
hij eventueel zou wisselen. In de
warming-up was hij Michel Steggink kwijt geraakt, na een kwartiertje kon Leo Scheepmaker naar
de kant en weer tien minuten later
moesten ook Patrick Jurgens en
Kenny Kroeze opgeven. Er stonden
nog wel 11 HHC-ers op het veld,
maar geen elftal. Go Ahead Kampen
daarentegen speelde wel als een
team. Snel, attractief, met flitsende
spitsen als Madih Doufikar, Piet
de Jong en Jurrian Zandbergen.
Hardenberg kon geen vuist maken,
creëerde vrijwel geen kans, maar
maakte wel enkele cruciale fouten
die genadeloos werden afgestraft
door de Kampenaren. De 0-5 overwinning van Go Ahead was niet
eens geflatteerd. Zaterdag wacht opnieuw een moeilijke tegenstander.
HHC speelt dan in Rijssen tegen
Excelsior’31.

Sportpark – De slechte toestand
van de parkeerplaats van sportpark
De Boshoek in Heemse, is veel
sporters en bezoekers al jaren een
doorn in het oog. De meest slechte
plekken zijn tijdens klein onderhoud aangepakt, maar dit heeft
maar beperkt geholpen, zo laat de
gemeente weten. In de begroting
voor 2009 is twee ton uitgetrokken
voor herbestrating en herinrichting
van de parkeerplaats.
Oorlogsmonument - Als de carillontoren op het Stephanusplein in
Hardenberg in de nabije toekomst
verdwijnt, heeft Hardenberg-centrum voorlopig geen oorlogsmonument meer. B&W overleggen met
het 4 mei comité, om komend jaar
een ontwerp voor een nieuw kunstwerk te kiezen. In 2010 moeten het
nieuwe gemeentehuis en het nieuwe
stadspark worden opgeleverd, waardoor ruimte ontstaat voor een oorlogsmonument. De gemeente wil
hiervoor 100.000 euro uittrekken.
Rotonde – Voordat het nieuwe
gemeentehuis met ondergrondse
parkeergarage in Hardenberg wordt
gebouwd, moet de rotonde op de
kruising van de Europaweg met de
Bruchterweg worden aangelegd.
Als het gemeentehuis klaar is wordt
een extra ‘arm’ aan de rotonde
verbonden, waardoor men van de
Europaweg kan doorrijden naar de
Witte de Withstraat. Met de aanleg
van de rotonde wordt begin 2009
gestart.
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