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Robuuste verbindingszone blijft gemoederen bezighouden

Eigenlijk moet ik mij er niet zo druk
om maken. Het is slecht voor je
gezondheid en het helpt toch niets.
Maar het lukt mij niet. Als je een
raadsvergadering in Hardenberg
meemaakt zoals vorige week dinsdag dan roept dat, nee, schreeuwt
dat om een reactie. Een reactie op
bijvoorbeeld het inspreken van
burgers. Eén van hen had een plan
om de robuuste verbindingszone (de
strook grond waar dieren van het
ene naar het andere natuurgebied
kunnen sjokken) een stukje te verleggen. Goed voor de boeren, goed
voor het waterschap, goed voor de
gemeente, was haar stelling. Komt
een raadslid met de vraag: Bent
u al met het plan bij de gemeente
geweest? Terwijl in het raadstuk
dat de geachte afgevaardigde voor
de neus had liggen stond, dat B&W
op verzoek van de raad dat idee ook
bij de plannen willen betrekken.
Ander voorbeeld. Een raadslid
wilde weten van de inspreekster,
hoeveel procent van de mensen tegen de plannen van de gemeente is.
Alsof dat iets uitmaakt. Als ze had
gezegd: 10 procent, had men dan het
protest niet meer serieus genomen?
Of als ze had gezegd: 87 procent,
was men dan opeens in de benen gesprongen om actie te ondernemen?
Of wat dacht u van een raadslid dat
zegt: het algemeen belang is het belang van belanghebbenden. Dat lijkt
een diepzinnige uitspraak, maar is
het natuurlijk niet. Als er plannen
zijn om de spoorlijn naar Almelo
te verdubbelen, zijn vele honderden
reizigers blij. Maar die ene boer die
een stuk land moet opofferen niet.
Beide zijn belanghebbende, maar
het algemeen belang is het belang
van de grote groep, en niet van die
ene persoon.
Onzin, flauwekul, kletskoek. Dat is
het niveau waarop een groot deel
van de raad acteert. En volgens mij
komt dat vooral door het grote aantal partijen. We hebben vijftig eenpersoons partijen, die menen dat ze
over elk onderwerp hun klep moeten opentrekken. Dat kan natuurlijk
niet, er gaan namelijk geen dertig
uur in een dag of negen dagen in een
week. Ze hebben geen tijd om alle
stukken te lezen en stellen daardoor
soms de meest onnozele vragen. Het
helpt blijkbaar niet als je dat zegt, of
2 keer zegt, of 5 keer, 10 keer. Door
het gedrag van de mini-partijen
duurt elke vergadering veel te lang
en krijg je de meest stompzinnige
vragen en opmerkingen te horen.
Terwijl ze best zinnig werk kunnen
doen als ze zich beperken. Niet
het vele is goed, maar het goede is
veel. Ik weet het, het helpt niks, ze
blijven eigenwijs, het is slecht voor
je gezondheid om je daar druk over
te maken. Maar het roept, nee, het
schreeuwt om een reactie. Hier sta
ik, ik kan niet anders. U bent echter
gewaarschuwd: door op 3 maart
2010 weer op splintergroeperingen
te stemmen roept u het onheil over
u af. Niet de raad, maar gij, gij, gij.
Hulpmiddelen – Het hulpmiddelencentrum van Carinova verhuist
van de gymzaal op sportpark De
Boshoek naar het adres Stationsstraat 2D in Hardenberg. Op vrijdag
28 november is er geen uitleen op
de oude locatie. Vanaf 1 december
is het nieuwe pand in gebruik.

HARDENBERG – Of een deel van de politieke partijen in de gemeenteraad van Hardenberg denkt al aan de verkiezingen in 2010 en praat
voor de publieke tribune, of die partijen snappen echt niet wat de essentie van het raadsvoorstel “Robuuste Verbindingszone” is. Vorige
week dinsdag zat de raadszaal afgeladen vol met boeren en buitenlui
uit Bruchterveld en Ebbenbroek. Voor enkele partijen (en insprekers)
reden om woorden te gebruiken als schijndemocratie, wassen neus en
minachting van de bevolking.
Met name dat B&W eerst vrijwillig
om reacties hebben gevraagd en
daarna pas op die reacties willen
reageren als de raad een principebesluit heeft genomen over de
robuuste zone, zette kwaad bloed.
Terwijl wethouder Janssen duidelijk
had verteld (en in het raadsvoorstel
had geschreven) wat de hoofdmoot
van de reacties was: veel betrokkenen twijfelen aan nut en noodzaak,
ze hebben zorgen over de vrijwilligheid bij het verkopen van stroken
grond en anderen willen weten
welke mogelijkheden er zijn om
het tracé nog aan te passen. “Met
de reacties waarin staat dat we niets
moeten doen kunnen we niks, want
we gaan wèl wat doen. We moeten
namelijk. En als je moet kun je beter
zelf de regie in handen houden”,
was de reactie van Janssen. Bij
een klein deel van de zienswijzen
zaten tips en voorstellen waar de

gemeente, volgens de wethouder,
wel haar voordeel mee kan doen.
Veel partijen wilden ook weten
wat het college nu verder gaat
doen, terwijl het eigenlijk zo is,
dat ze zelf aan zet zijn. Tijdens de
raadsvergadering van 2 december
kan de raad besluiten dat er op de
ingeslagen weg wordt doorgegaan,
dat het voorstel drastisch wordt gewijzigd of dat het in de prullenbak
moet verdwijnen. Pas daarna kan op
de zienswijzen worden gereageerd
en pas daarna kan met de betrokkenen overlegd worden. Dat gebeurt
overigens niet door de gemeente
zelf, maar door de onafhankelijke
stichting Vitaal Platteland, om elke
schijn van partijdigheid te voorkomen. Het kan echter ook zo zijn dat
er helemaal niets hoeft te gebeuren,
namelijk als de raad vindt dat maar
afgewacht moet worden welke ini-

tiatieven het Rijk en de provincie
nemen. Een ‘show’ opvoeren zoals
Annie Kelder van OpKoers deed,
door een wassen kaars aan te steken
die de vorm had van een neus, hoeft
dan niet herhaald te worden. Voor
het beeld dat de inwoners van de
raad hebben is dat waarschijnlijk
ook beter, want de raad heeft zichzelf geen goede dienst bewezen
door zo slecht voorbereid de discussie aan te gaan.
Het was namelijk opvallend, dat
niemand het woord Broeklanden
in de mond durfde te nemen. De
robuuste zone was oorspronkelijk
door de provincie over dit toekomstige bedrijventerrein gelegd. Voor
de gemeente niet zo fraai, omdat de
uitbreiding van de industrie belemmerd zou kunnen worden. Door nu
voortvarend aan de slag te gaan en
de regie in handen te nemen kan
dit probleem omzeild worden. Of
deze gang van zaken kwalijk is of
juist een meesterzet kwam niet ter
sprake. Terwijl er wel ach en wee
werd geroepen over het mogelijk
verlies van enkele leerlingen voor
de basisschool in Bruchterveld (Liberaal Hardenberg) of de mogelijke
komst van bosvarkens, die voor

Scholieren voeren actie tegen hun ouders

problemen kunnen zorgen (OPV).
“We zijn nog lang niet aan deze
opmerkingen op uitvoeringsniveau
toe”, meende Janssen. “Eerst besluiten of we wel of niet doorgaan
en dan de begrenzing van de zone
met de betrokkenen bespreken, inclusief de bijbehorende gevolgen.”
2 december, ongeveer 15 maanden
voor de volgende verkiezingen,
moeten de partijen duidelijk maken
waar ze zelf voor kiezen.

Kortweg
Minima – De gemeenteraad van
Hardenberg heeft een motie van
GroenLinks aangenomen, om mensen met een inkomen tot 115 procent van het sociaal minimum te
helpen met een collectieve ziektekostenverzekering. Dat was tot nu
toe voor een kleinere groep mensen
weggelegd.
Stadswachten – De stadswachten
verdwijnen na tien jaar uit het
straatbeeld van Hardenberg. Daarvoor in de plaats komen Toezichthouders Veiligheid. De baan van
stadswacht was tijdelijk, om mensen op te leiden tot een baan elders.
Door de vele wisselingen verdween
een hoop kennis en ervaring. Vanaf
januari wordt gewerkt met een kernteam van zes toezichthouders, die
in dienst komen van de gemeente
Hardenberg. Zij zijn bevoegd boetes
op te leggen voor kleine vergrijpen
zoals het niet opruimen van hondenpoep, wildplassen of verkeersovertredingen. Daarnaast komt er
een groep die maximaal twee jaar
werkervaring kan opdoen en daarna
een andere baan moet zoeken. Beide
teams staan onder supervisie van de
politie IJsselland.
Eten - Leerlingen van het Alfa-college in Hardenberg verzorgen donderdag 27 november een diner voor
het goede doel. Met een winters
stamppotbuffet in het Grand Café
willen de leerlingen geld inzamelen
voor de Doe Een Wens Stichting. Iedere gast betaalt 12½ euro voor een
driegangen diner. Hiervan gaat 10
euro naar het goede doel. Om 17.30
uur is de ludieke opening van het
buffet. Wie wil mee-eten kan telefonisch reserveren via 0523-282222.
Er kunnen maximaal tweehonderd
mensen aanschuiven.

BERGENTHEIM – Ouders van leerlingen van de
Koningsbergerschool in Bergentheim lopen liever het
risico dat ze een scholier aanrijden, dan dat ze honderd
meter moeten lopen. Dat moet wel zo’n beetje de conclusie zijn, nadat enkele verkeersouders vorige week
opnieuw actie hebben gevoerd voor een veilige Dorpsstraat. Het brengen en halen van leerlingen zorgt al jaren
voor onveilige situaties. Vorig jaar is daarom een grote

actie gevoerd om de ouders te bewegen, hun vervoermiddel op het Bastingplein te parkeren. Die actie heeft een
poosje geholpen, maar de laatste tijd loopt het volgens de
verkeersouders weer de spuigaten uit. Vandaar dat vorige
week met borden en spandoeken andermaal aandacht is
gevraagd voor het verbeteren van de verkeersveiligheid.
Wie niet parkeerde op het vlakbij gelegen Bastingplein
ontving een rode kaart.
© Roel Gritter

Toch geld voor tennisclub Kloosterhaar
KLOOSTERHAAR – De gemeente
Hardenberg heeft wel erg veel tijd
nodig gehad, om een besluit te
nemen over een advies van de Commissie Bezwaarschriften. Op 31 juli
stonden de Tennisvereniging Kloosterhaar en de gemeente tegenover de
leden van de commissie, om uit te
leggen waarom de gemeente geld
zou moeten geven voor vervanging
van de tennisbanen (vindt de tennisclub) of waarom de club voor
het eigen onderhoud zou moeten
zorgen (vindt de gemeente). Twee
weken later had de commissie haar
advies klaar. Vervolgens duurde het
nog weer ruim een maand voordat

het advies de deur uitging, en pas
op 18 november namen B&W het
besluit dat de tennisvereniging ruim
15.000 euro krijgt voor renovatie
van twee tennisbanen.
B&W hadden in eerste instantie
het verzoek om financiële hulp
afgewezen. De tennisclub kon wel
zeggen dat de toplaag van de banen
eerder vervangen moest worden dan
gebruikelijk is, maar het college
zag het nut en de noodzaak niet.
Een sportambtenaar had nog wel
aangegeven dat gedeeltelijke hulp
op z’n plaats zou zijn, maar B&W

vonden het niet nodig dit advies op
te volgen. De tennisclub ging in
beroep tegen het besluit van B&W,
en met succes. Het college heeft
niet voldoende duidelijk gemaakt,
waarom een negatief besluit is
genomen, zegt de Commissie Bezwaarschriften.
B&W hebben nu besloten om toch
maar de portemonnee te trekken. De
tennisvereniging krijgt een incidentele bijdrage omdat er volgens de
gemeente sprake is van overmacht.
Dat had de tennisclub van meet af
aan al gezegd, maar pas nu is dat
argument door B&W overgenomen.

N36 – Rijkswaterstaat is maandag
begonnen met het kappen van
bomen op grondgebied van de gemeenten Hardenberg en Ommen.
Hiermee wordt ruimte gemaakt
voor de aanleg van de verlengde
N36. Het gaat globaal om het gebied
vanaf Witte Paal tot het Ommerkanaal. In totaal worden zo’n 200 solitaire bomen gekapt en 2,3 hectare
houtopstand verwijderd.

Prijs voor Noaberschap
KLOOSTERHAAR - Het project
Noaberschap in Kloosterhaar valt
in de prijzen bij de landelijke wedstrijd Kern met Pit, georganiseerd
door de KNHM. Hoe groot de prijs
zal zijn wordt bekend gemaakt bij
de prijsuitreiking op 13 maart 2009.
Zeker is dat de vrijwilligers uit
Kloosterhaar ten minste 500 euro
mee naar huis kunnen nemen, zo
blijkt uit een brief van de landelijke
wedstrijdorganisatie.
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