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Boerenprotest tegen robuuste zone
Hulpraadslid Jeroen Spoor van de
OPV is boos. Niet verdrietig of zo,
hij is echt boos. Dit keer niet op
andere raadsleden die zich teveel
met de grote lijnen bemoeien en
ook niet op een voorzitter die hem
de mond snoert of eventjes naar de
gang stuurt. Hij is boos op de zelfbenoemde registeraccountant Verhoef, die beweert dat de bestuurders
en raadsleden dieven zijn, omdat
ze het geld dat niet direct gebruikt
wordt niet willen teruggeven aan de
burgers. En hij is nog bozer op al die
figuren die anoniem op lokale websites hun verbale rotzooi dumpen.
“De OPV voelt zich gekrenkt in
haar waardigheid”, vertelde Spoor
tegen de andere raadsleden. “Helaas
kunnen wel al die vuilspuiers niet
aanpakken, omdat ze zich verschuilen achter hun anonimiteit. Maar
Verhoef kunnen we wel aanpakken.
En dat zouden we moeten willen,
want negeren helpt niet.” Voor al
die mensen die denken dat Verhoef
gelijk heeft met zijn beschuldiging
heeft Spoor trouwens wel een
oplossing: “Geef eens een openbare cursus gemeentefinanciën, dan
snappen ze misschien dat Verhoef
en zijn na-apers onzin beweren.”
De rest van de raad was het eigenlijk wel eens met Spoor (“u hebt
naar mijn hart gesproken”), maar
vond negeren het beste. Dit is democratie, dit is vrijheid van meningsuiting, de mensen mogen dit doen.
Maar elke seconde publiciteit is er
eentje teveel, was de teneur van de
verhalen. Petra Baarslag (Liberaal
Hardenberg) had zelfs nog even
geprobeerd met Verhoef een serieuze e-maildiscussie aan te gaan,
maar was daar na een mailtje of vier
maar mee gestopt. Verhoef kon geen
enkele beschuldiging onderbouwen,
laat staan bewijzen. “Het heeft ook
geen zin om te proberen een zwart
schaap om te bouwen tot een witte
raaf”, zo beëindigde burgemeester
Meulman de discussie.
Ondertussen is op de site van Hardenberg.nu, de site waar de OPV-er
met een beschuldigende vinger naar
wees, een discussie gestart door de
hoofdredactie over de mogelijkheid
om op berichten te reageren. “Vrijwel iedereen kan zijn mening geven,
nieuwe gezichtspunten inbrengen,
journalisten wijzen op fouten en
bovenal: de bezoekers kunnen met
elkaar de dialoog aangaan. Uit democratisch oogpunt zien wij dit als
een geweldige verrijking”, jubelt de
chef van dat blad. Maar ja, dat kan
alleen als de journalisten kwaliteit
leveren en daarnaast de kennis van
de reageerders groot genoeg is om
over de inhoud van die verhalen
te discussiëren. Ach, zo’n naïeve
hoofdredacteur toch. Het artikel en
de daaropvolgende reacties over
bijvoorbeeld de rioolrechten in
Hardenberg bewijzen, dat niet altijd
aan beide voorwaarden wordt voldaan. Een half verhaal, onbewezen
beschuldigingen, verdachtmakerijen, platte roddel, geen middel
wordt geschuwd om mensen zwart
te maken. De raadsleden zal het
echter worst zijn. Als er niet met
open vizier wordt gestreden is elk
woord dat je aan deze zaak besteedt
er eentje teveel. En verdraaid, voor
de verandering ben ik het eens een
keer met ze eens.

HARDENBERG – Eigenlijk is het
probleem simpel. Brussel, de regering en de provincie willen in heel
Nederland de natuurgebieden met
elkaar verbinden. Dat moet door
middel van robuuste verbindingszones van enkele tientallen meters
breed, waar dieren door kunnen
trekken, kunnen eten of uitrusten.
Eén van die zones moet volgens de
provincie Overijssel langs Hardenberg lopen. B&W van Hardenberg
weten vrijwel zeker dat er vóór
2018 zo’n zone moet komen. Dat
hebben bestuurders in Den Haag en
Zwolle wel duidelijk gemaakt. Als
je dat weet, zo redeneren B&W, dan
is het beter zelf actie te ondernemen,
zodat je nog wat in de melk te brokkelen hebt, dan af te wachten totdat
de provincie de zone aanwijst. Het
college dacht eerst aan een route
ten noorden van Hardenberg, maar
nadat men door boeren en boerenorganisaties op andere gedachten was
gebracht is de blik verlegd naar een
route ten zuiden van Hardenberg.
De boeren en boerenorganisaties
zijn ook duidelijk: zij willen helemaal geen zone. Niet ten noorden
van Hardenberg, en ook niet ten
zuiden. Vorige week woensdag
brachten landbouwers uit (voornamelijk) Ebbenbroek en Bruchterveld 500 handtekeningen naar het
gemeentehuis. Dat gebeurde in
een lange optocht per tractor. Niet
alleen de boeren waren naar het gemeentehuis afgereisd, hele gezinnen
waren meegekomen om wethouder
Jannes Janssen de doos met handtekeningen te overhandigen. Op
de tractoren waren grote borden
aangebracht, die aan duidelijkheid
niets te wensen overlieten: “schijt
aan de robuuste verbindingszone”,
stond op de een en een ander voerde
de tekst “70 miljoen voor een paar
vlinders?”. Aan dat laatste werd ook
gerefereerd in een ingezonden brief
van één van de bedreigde boeren:
“Ebbenbroek vindt het onverantwoord om vele tientallen miljoenen

Bertus Veltink (l) en Bert Oosterink zijn twee van de gangmakers van het boerenprotest.
te besteden aan een paar vlinders en
een paar wilde orchideeën, terwijl
als er bijvoorbeeld een keer gevraagd wordt om een paar lantarens
langs de Kerkweg, er geen geld is”,
schrijft Bert Oosterink.
Narigheid afkopen
Een vergelijking die mank gaat,
omdat de tientallen miljoenen niet
door de gemeente betaald moeten
worden, maar de verlichting langs
de Kerkweg wel. Het maakt echter
wel duidelijk, dat de boeren in hun
maag zitten met het aankaarten van
hun probleem. Als ze ècht mordicus
tegen een verbindingszone zijn zullen ze eerder bij de provincie, het
rijk en Brussel aan de bel moeten
trekken dan bij de gemeente. “Ga
maar met trekkers in optocht naar
Den Haag”, zo liet CDA-kamerlid

Mölnmarsch genomineerd voor natuurprijs
MARIËNBERG - Het project Mölnmarsch bij Mariënberg is genomineerd
voor de Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2008. Dit gebied van 70 hectare dat begrensd wordt door de Vecht, is opnieuw ingericht met ruimte
voor water, natuur en landbouw. Het project is genomineerd vanwege de
goede en snelle samenwerking tussen overheden en agrariërs in en rond
het gebied. De jury heeft dit jaar 10 projecten genomineerd, waaronder
drie uit Overijssel. Op 27 november wordt de winnaar van de Natuurprijs
2008 bekend gemaakt.

Lutter pijp in oude luister hersteld
LUTTEN – Precies 90 jaar nadat
de schoorsteen van aardappelmeelfabriek De Baanbreker in
Lutten gereed was, werd gevierd
dat de restauratie van de pijp tot
een goed einde was gebracht.
Vrijdag kwam voor het eerst weer
rook uit de schoorsteen van het
complex dat nu De Wildkamp heet.
Het is trouwens een wonder dat
de pijp er nog staat, want hij was
vanaf het begin al overbodig. De
schoorsteen maakte deel uit van de
aardappeldrogerij, bedoeld om de
inwoners van ons land van voedsel te voorzien tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Toen de bouw klaar
was, was de oorlog voorbij. Eerst

bleef de schoorsteen in leven omdat
afbreken veel geld kostte, later kon
hij zijn bestaan rekken omdat met
name stichtingen en particulieren
zich voor het voortbestaan inzetten. Samen met de schoorstenen
in Balkbrug en De Krim is de
Lutter pijp de enige overlevende
van het industriële verleden van
de gemeente Hardenberg. Welke
er nog meer waren is te lezen in de
brochure ‘Hardenberg met/zonder
schoorsteen’, dat vrijdag ook werd
gepresenteerd. Deze uitgave van
de Genootschap voor Industrieel
Archeologisch Geïnteresseerden
(GIAG) is verkrijgbaar bij juwelier
Barnard in Hardenberg.

HHC verslaat DOS’19

op een 0-4 voorsprong door doelpunten van Stefan Buitenhuis en 3x
Martijn Berger. Na rust namen de
Hardenbergers zoveel gas terug, dat
DOS tot 3-4 kon terugkomen. Toen
HHC weer geconcentreerder ging
spelen liep de ploeg uit naar 3-6.

HARDENBERG - In de strijd om
de districtsbeker heeft HHC zaterdag in Denekamp met 3-6 zondag
3e klasser DOS’19 verslagen. In de
eerste helft kwam HHC eenvoudig

Annie Schreijer eerder weten.
“Maar we verwachten wel dat de
gemeente onze situatie bij de andere overheden ter sprake brengt”,
vertelt Bert Oosterink. “Ik ben al
eens gedwongen verhuisd vanuit
de Achterhoek naar de gemeente
Hardenberg. Dat was toen vanwege
de uitbreiding van de stad Zutphen.
Dat heeft een gigantische impact op
je gezin, dat kan ik je wel vertellen.
Als ze denken dat ze met een zak
geld al die narigheid kunnen afkopen hebben ze het mis.”
Weinig vertrouwen
De boeren uit Ebbenbroek en
Bruchterveld hebben ook niet
veel vertrouwen in het proces
van vrijwillige verkoop van landbouwgrond. “Het wordt een soort
‘uitrooksysteem’. Als één bejaarde

Kortweg
Spaargeld - De gemeente Hardenberg heeft haar spaargeld op
een rekening van de BNG staan,
de Bank Nederlandse Gemeenten.
“Met andere banken doen wij geen
zaken”, vertelde burgemeester
Meulman. Hij antwoordde daarmee
vorige week tijdens een commissievergadering op een vraag van
OPV-er Jeroen Spoor, die wilde
weten ‘of het goed gaat met onze
miljoenen’.
Megastallen – De raad van de
gemeente Hardenberg heeft nog
geen uitspraak gedaan over het
toestaan of verbieden van de bouw
van megastallen. PvdA-raadslid
Jonkhans was vorige week bang
dat wanneer de raad geen uitspraak
doet, de gemeente Hardenberg ‘het
afvoerputje’ wordt voor megastallen
die elders in de provincie niet gebouwd mogen worden. Wethouder
Prinsse vond dat eerst de discussienota Landbouw klaar moet zijn,
voordat het onderwerp besproken
kan worden. “Op basis van ruimtelijke kwaliteit kun je dan de zaak
regelen. En misschien zitten er wel
mensen in de raad die de bouw van
megastallen willen toestaan. Maar
dat merk je dan wel. Als je nu één
onderwerp eruit licht kun je niet
meer open discussiëren.”
Waterschap – In natuurcentrum
De Koppel wordt 10 november een
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boer besluit zijn spul te verkopen
omdat hij geen opvolger heeft zullen er meer volgen. De laatsten hebben dan geen keus meer en zullen
gedwongen worden te vertrekken.”
Wethouder Jannes Janssen gaf
aan dat de gemeente dat juist wil
voorkomen. “We willen niet dat die
mensen bij wijze van spreken met
een mes in hun buik blijven zitten.
Ze moeten op tijd weten waar ze aan
toe zijn. En als gemeente zullen we
dan proberen de zaak netjes op te
lossen. In overleg, en niet met verhitte koppen tegenover elkaar.” Hij
beloofde de 500 bezwaarschriften
zorgvuldig te lezen, waarna B&W
een definitief standpunt zullen
innemen. Daarna zal de gemeenteraad zich buigen over de Robuuste
Verbindingszone.
avondje ‘speeddebatten’ gehouden
in verband met de naderende verkiezingen voor het waterschapsbestuur.
Vanaf 19.15 uur kan doorlopend een
informatiemarkt worden bezocht
van alle partijen die aan de verkiezingen meedoen. Vanaf 19.30 uur
is er elk kwartier een speeddebat:
twee partijen gaan op de zeepkist
met elkaar in discussie over een
stelling, onder leiding van een
gespreksleider. Rond 21.30 uur
kunnen alle partijen in 60 seconden
nog een keer hun statement maken.
Borstreconstructie - In het Röpcke-Zweers ziekenhuis in Hardenberg wordt woensdag 29 oktober
een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over borstreconstructie.
Dat gebeurt van 20.15 tot 22.15
uur in Brasserie Santé van het
ziekenhuis. Men kan zich o.a. aanmelden bij Sientje Bouwhuis, tel.
(0523)231010.
Platteland - Het CDA houdt maandag 17 november een themabijeenkomst over het platteland in Zaal
Mulder in Hardenberg-Baalder.
Aan de orde komen onder meer de
Robuuste Verbindingszone en de
Mega-stallen. Inleiders zijn Tweede
Kamerlid Ger Koopman, de Overijsselse gedeputeerde Piet Jansen en
de Hardenberger wethouder Douwe
Prinsse.
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