Woensdag 8 oktober 2008

Rioleringbeleid gemeente Hardenberg
goed voor milieu en portemonnee

Wie Hugo Borst is? Dat is die 50-er
met dat zestiger jaren kapsel, die
zondagavond bij Studio Voetbal is
te zien en die columns in het AD
schrijft. Borst-fans in Hardenberg
wezen mij erop, dat deze column
ook dat uiterlijk zou moeten hebben: links van de pagina, van boven
naar beneden, met af en toe een witregel om op adem te komen. Alles
ter verbetering van de leesbaarheid,
uiteraard. Met die opbouwende
kritiek zal ik proberen iets te doen,
want je moet je lezers wel serieus
nemen.
Dat zouden er trouwens meer moeten doen: luisteren naar opbouwende kritiek. De raadsleden in Hardenberg bijvoorbeeld. Een paar weken
geleden stelde een CDA-raadslid
vragen aan een inspreekster, terwijl
ze het antwoord had kunnen lezen
in de stukken. Slecht voorbereid,
en de indruk wekkend dat er alleen
maar vragen worden gesteld om
het vragen stellen. Vorige week liet
een ander CDA-raadslid blijken,
dat er niets was gedaan met de kritiek op die manier van werken. Het
was nota bene de voorzitter van de
CDA-fractie, Henk Meulink, die dezelfde fout maakte. Bij de evaluatie
van het muziekfeest Summerdance
in Dedemsvaart wilde hij weten, of
de provincie een vergunning had
afgegeven voor het ontsteken van
vuurwerk om één uur ‘s nachts. Een
overbodige vraag, want hij had dat
in de stukken kunnen lezen. Gelukkig hoef ik daar tegenwoordig zelf
niets meer over te schrijven, want
de andere raadsleden hebben mijn
werk overgenomen. “Ga eens je
stukken lezen, Meulink”, kreeg hij
van zijn collega’s te horen.
Dat hadden er trouwens meer moeten doen. Dan had men niet anderhalf uur hoeven te delibereren over
iets, dat in vijf minuten afgewerkt
had kunnen worden. Tijdens de
evaluatie ging het om twee zaken:
mocht de politie zo streng fouilleren
dat zelfs oudere dames gebukt in
hun blootje moesten staan en blijft
het mogelijk jongeren een feestje
te gunnen terwijl de omgeving op
z’n grondvesten staat te trillen en
mensen hun nachtrust kwijt zijn.
Burgemeester Meulman was nogal
‘pissed off’, want hij vertelde nogal
korzelig dat de organisator niet bij
de raad moest komen zeuren als hij
problemen had met het fouilleren,
maar dat hij bij de politie een klacht
moest indienen. En wat die bak herrie betreft: het college bekijkt of het
nog wel mogelijk is op de huidige
locatie een feestje te blijven houden.
“En verder is het wel interessant om
te horen hoe lang de raad dit feestje
nog wil toestaan”, zei Meulman. En
zo lag de bal waar-ie moest liggen:
bij de gemeenteraad.
Eerst even het onderzoekje afwachten en dat beslissen of er in
woongebieden feestjes gehouden
kunnen worden. En ook Hardenberg erbij betrekken, gaven enkele
raadsleden aan, want daar hebben
we ook regelmatig te maken met
geluidsoverlast. Dus maak er maar
een principezaak van: moet voor
het plezier van de een, af en toe de
nachtrust van de ander worden opgeofferd. Maar dan graag wel even
vooraf de stukken lezen.

HARDENBERG - De gemeente
Hardenberg levert meer kwaliteit
dan andere Overijsselse gemeenten
op het gebied van rioolaansluitingen. Dat zegt de Rekenkamer
Hardenberg. Er zijn namelijk veel
meer aansluitingen (bijna 100 procent) dan elders, en Hardenberg
loopt voorop met het scheiden van
echt rioolwater en regenwater. Dat
is goed voor het milieu, maar kost
wel een paar centen meer. Voorlopig, tenminste. Over niet al te lange
tijd is de situatie net andersom. De
inwoners van Hardenberg gaan
niet meer rioolbelasting betalen,
terwijl in de rest van Overijssel de
belastingen ongeveer verdubbelen.
Deze gegevens zijn afkomstig van
de lokale Rekenkamer, die op eigen

initiatief heeft onderzocht, waarom
de rioolrechten in de gemeente Hardenberg afwijken van de tarieven in
de rest van Overijssel. Gemiddeld
wordt in Overijssel per aansluiting
jaarlijks 175 euro aan rioolrecht
betaald. Hardenberg zit daar met
218 euro flink boven. Samen met
de inwoners van Tubbergen betalen
de Hardenbergers zelfs het meest.
Omdat een gemeente geen winst
mag maken met het rioolrecht,
moeten de kosten dus hoger zijn dan
elders, concludeert de Rekenkamer.
Die hogere kosten worden veroorzaakt door het hoge aantal aansluitingen. Hardenberg heeft een jaar
of tien geleden besloten zoveel mogelijk panden in het buitengebied
van riolering te voorzien. Omdat

er zoveel in een keer werden aangesloten was de prijs per aansluiting
relatief laag, maar moest er wel
veel geld voor worden uitgetrokken. Ook het scheiden van rioolwater en hemelwater is een flinke
kostenpost. De andere gemeente
krijgen dat allemaal nog voor hun
kiezen. De rioolrechten in de rest
van Overijssel stijgen jaarlijks, tot
zo’n 335 euro in 2015, zo verwacht
de Rekenkamer. Hardenberg kan
al die jaren op het niveau van 218
euro blijven, de inflatiecorrectie
niet meegerekend. “Als het in 1996
in gang gezette beleid van Hardenberg slaagt, zal de sterke stijging
van rioolrechten waar Nederland
mee te maken krijgt, in belangrijke
mate aan Hardenberg voorbij gaan”,
aldus de Rekenkamer.

Combibaan met regionale uitstraling

Kortweg
Meeluisteren - Vanaf 2 oktober
is het nieuwe Raadsinformatiesysteem Hardenberg online. Het
nieuwe Raadsinformatiesysteem
maakt het mogelijk om de lokale
politiek op een eenvoudige manier
te volgen. Naast de raadsagenda’s
en bijbehorende documenten kunnen ook de geluidsfragmenten van
de raadsvergaderingen worden
doorzocht op de website www.
gemeenteraadhardenberg.nl.
Standwerker - De Ware Kampioen Standwerken 2008 komt uit
Hardenberg. Dat werd zaterdag
27 september bepaald tijdens het
Nederlands kampioenschap standwerken dat in Naaldwijk werd
gehouden. Jan Hofstede verkocht
volgens de jury op de meest amusante manier gezonde eetpaketten
en ging daarom met de wisselbeker
terug naar huis. En hij mag een jaar
lang het spandoek met de titel in zijn
kraam voeren.
Erelid – De ledenvergadering van
sportclub Lutten heeft ingestemd
met het bestuursvoorstel om oudvoorzitter Marinus Hofsink tot
erelid te benoemen. Hofsink is het
derde erelid van de club, na de heren
Hagedoorn en Zweers.
Paddenstoelen – In natuurcentrum
De Koppel wordt zondag 12 oktober van 13.00 tot 16.00 uur een
paddenstoeleninstuif gehouden.
Kinderen van 5 t/m 10 jaar zijn
welkom. Opgave is niet nodig.
Speelhuisje - De Lionsclub Hardenberg heeft met een verkoopactie van wijn 2500 euro verdiend
voor de stichting Vrienden van de
Saxenburgh Groep. Het geld wordt
gebruikt om een speelhuisje aan te
schaffen voor zieke kinderen in het
Röpcke-Zweers ziekenhuis.

Applaus bij het startsein voor de aanleg van de combibaan in Gramsbergen van vertegenwoordigers van de
hoofdgebruikers. Tweede van links Klaas Bolks, voorzitter van wielervereniging HWV, daarnaast schaatser Erik
Hulzebosch en vervolgens Gary Hekman, Nederlands kampioen skeeleren.
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GRAMSBERGEN – Met de aanleg van de gecombineerde skeeler- en ijsbaan in Gramsbergen is vrijdag
een officieel begin gemaakt. Wethouder Douwe Prinsse
mocht met een shovel enkele happen zand uit de bodem
nemen. Als zijn werk is voltooid wordt er een asfaltbaan aangelegd van 400 meter lengte, geschikt voor
schaatsers, skeeleraars en wielrenners. In het midden

komen velden voor beachvolleybal, jeu de boules en
beachvoetbal. En als de subsidieaanvraag wordt goedgekeurd wordt ook nog een krabbelbaan aangelegd voor
de jeugdige schaatsers.
Naar verwachting is de baan medio december gereed
en kan er vanaf januari gesport worden.

B&W: “Leegstand valt mee”

20 ton zwerfvuil

HARDENBERG – Na alle verontruste verhalen, roddels en achterklap, dat Hardenberg zou bouwen
voor de leegstand, heeft de gemeente onderzoek gedaan naar het
aantal niet-verkochte nieuwbouwwoningen in Hardenberg-stad. Dat
gebeurde overigens op verzoek van
het CDA, dat daarover vragen aan
B&W had gesteld.

HARDENBERG - Ruim 2000 scholieren en werknemers van bedrijven
en instellingen hebben vorige week
in totaal 20.000 kilo zwerfvuil ingezameld in de gemeente Hardenberg, oftewel 2234 vuilniszakken
vol. Dat maakte wethouder Jannes
Janssen vrijdagmiddag bekend
op het Stephanus-plein bij het
gemeentehuis, waar medewerkers
van de afdeling Beheer Openbare
Ruimte een deel van het zwerfvuil
op een grote bult hadden gegooid.

In de nieuwbouwwijk Marslanden
zijn in totaal 749 woningen gereed.
Daarvan zijn 39 nog niet verkocht:
35 zijn eigendom van Mega en
vier van Rotij. Dat die 39 nog niet
zijn verkocht komt volgens B&W
waarschijnlijk doordat ze nogal
duur zijn. Ze zijn bedoeld voor
doorstromers en juist deze groep is
voorzichtig, terwijl het aanbod erg
groot is. Verder zijn er nog 32 woningen in aanbouw die allemaal zijn
verkocht. Ook voor de 40 huurappartementen van Beter Wonen aan
de Schoutenhof zijn al bewoners

gevonden.
In Blok 1 aan de Markt zijn twaalf
van de 47 koopwoningen (Nobilis)
nog niet verkocht. Op vier daarvan
is een optie genomen. In Blok 3
staat nog 18 appartementen leeg,
maar die zijn onlangs verkocht aan
woningbouwvereniging De Veste.
In het complex bij de prins Bernhardbrug, de Anna Charlottehof,
komen 11 koopappartementen. Vijf
zijn verkocht en op vijf andere is
een optie genomen.
Op het terrein tussen de Bramerstraat en de Marslaan bouwt Beter
Wonen 92 appartementen. Hiervan
worden 19 toegewezen aan twee
zorgpartijen. De verhuur van de
overige 73 appartementen begint
in november. Volgend jaar start
de bouw van de twee kleinere
complexen aan de zuidzijde van de
Bramerstraat. Gezien de nog steeds
grote vraag naar huurwoningen verwacht Beter Wonen, dat de verhuur
vlot zal verlopen.

Deze grootscheepse actie begon
maandag op basisschool Prinses
Margriet in Balkbrug. Voor iedere
kilo ingezameld zwerfvuil is door
sponsoren een bedrag gedoneerd.
Op die manier is in totaal bijna 2600
euro ingezameld. Dit geld komt beschikbaar voor een natuurbelevingdag voor de gehandicapte inwoners
van de gemeente Hardenberg. Deze
dag wordt in samenwerking met
Staatsbosbeheer georganiseerd.

Drumfestival – Het jaarlijkse
drumfestival om de vlag van de
gemeente Hardenberg vindt zaterdag 11 oktober plaats in sporthal
De Citadel in Dedemsvaart. De
deelnemende bands zijn muziekvereniging Concordia uit Sibculo,
Jubal uit Dedemsvaart, de Broederband uit Beerzeveld/Mariënberg
en titelverdediger de Eendracht uit
Hardenberg. De mini- en majorettes
zijn deze avond vertegenwoordigd
door vijf teams van Talitha uit Slagharen en twee teams van Jubal uit
Dedemsvaart. Het festival begint
zaterdag om 19.30 uur.
Expositie - In het Röpcke-Zweers
ziekenhuis in Hardenberg zijn tot
22 november nieuwe exposities
ingericht met werk van Tatyana
Murova (schilderijen), Jolanda
Oosting-Visser (keramiek) en Tonnie Spruijt.
Winstdeling - De Bar-competitie
van café The Old Inn in Hardenberg
heeft 1.800 euro opgeleverd voor
drie goede doelen: de CliniClowns
ontvangen 300 euro, de stichting
Doe een wens mag 500 euro op
haar rekening bijschrijven en er
was 1.000 euro voor de stichting
Kinderen Kankervrij. Het geld was
een deel van de baropbrengst die
vijf koppels hebben verdiend tijdens
een wedstrijd om de titel Beste
Barkeepers van The Old Inn. Winnaars werden Annemarie Ranter en
Annemiek van de Velde.
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