Woensdag 24 december 2008

Kortweg
Foutje – Er zijn per ongeluk 26
bomen teveel gekapt bij de kruising
van de N34 en de N36 (witte paal).
De aannemer heeft voor de aanleg
van de rondweg om Ommen de bijl
iets te enthousiast gehanteerd. De
fout is waarschijnlijk ontstaan door
een verkeerde interpretatie van een
tekening. Komend voorjaar wordt
duidelijk hoe het verlies gecompenseerd wordt.

Raadslid: “Wat heb ik gehoord,
heb jij de oppositie de grond in
geschreven?”
Columnist: “Hebt u de column
gelezen? (altijd beleefd blijven hè,
en professionele afstand bewaren)
Raadslid: “Nee, ik heb geen tijd
gehad om het zelf te lezen.”
Columnist: “Dat was nou net de
strekking van het verhaal.”
U begrijpt het al, er was vorige
week dinsdag weer een raadsvergadering in Hardenberg, oftewel:
de tweewekelijkse klucht. Dat mag
ik schrijven, want raadslid Annie
Kelder noemde de raadszaal de
vorige keer nog ‘dit theater’. Er
was tijdens deze aflevering een
hoofdrol voor CU-raadslid Bertus
Kerssies. Als nestor van de raad
(de oudste in leeftijd) mag hij elk
jaar de kerstrede uitspreken. Een
beetje onze lokale koningin dus.
Met bijdragen over inhaligheid,
kredietcrisis, problemen maar ook
kansen voor de woningbouw, afijn,
hij vertelde wat hij moreel gezien
moest vertellen. Met tussendoor
een leuke opmerking. “Hebben wij
als raad nog wel een achterban?”,
zo vroeg hij zich af. “En als wij die
hebben, zal die ons dan afrekenen
op onze daden of op de krantenkoppen?” Het is voor een niet geringe
groep raadsleden te hopen, dat dit
laatste het geval is. En bij sommigen
is er zelfs geen keus.
Kerssies begon trouwens met iedereen te bedanken. Natuurlijk Jan
van der Kamp, de bode, met zijn
team. Zij zorgen ervoor dat het de
raadsleden, bezoekers en gasten
aan niets ontbreekt. Maar meteen
daarna maakte hij een fout: hij
ging namelijk de pers bedanken.
Moet je nooit doen, want dat wordt
ooit nog eens tegen je gebruikt.
Gelukkig zwakte hij zijn woorden
wel meteen af. Hij bedankte voor
het verslag dat tweewekelijks in
de kranten verschijnt, maar liet dat
bedankje meteen volgen door de
woorden: “Of dat verslag objectief
is laten we maar aan de lezers over.”
Kerssies denkt dus dat het verslag
gelezen wordt, maar twijfelt aan
de objectiviteit. Dat eerste zij hem
vergeven. En wat dat tweede betreft: die twijfel is terecht. Maar de
achterdocht is wederzijds.
Om dat duidelijk te maken het
volgende: De Amerikaanse schrijver Bruce Bawer verhuisde tien
jaar geleden naar Europa, waar hij
onder meer de politieke journalistiek onderzocht. In 2006 was zijn
conclusie: politiek journalisten in
de Verenigde Staten beschouwen
politici als hun natuurlijke vijanden,
politiek journalisten in Europa zien
politici eerder als leden van een
beschaafde elite waar zijzelf ook
toe behoren. Als Bawer Hardenberg
had bezocht, zou hij gedacht hebben
dat hij in een Amerikaanse kolonie
was terecht gekomen. Hoop ik. O ja,
nog even dit: neem eens een kijkje
op de site van OpKoers.nu, waarin
gereageerd wordt op een vorige column (niet op een journalistiek artikel, zeg ik zelf maar, want OpKoers
kent het verschil niet). Altijd leuk
dat er zo emotioneel gereageerd
wordt, dan is er tenminste bezieling.
Wordt het politiek gezien toch nog
een fijne kerst.
ergee

Meevaller – De gemeente Hardenberg ontvangt binnenkort een financiële meevaller van 270.000 euro.
Het bedrag is afkomstig van Essent,
de energiemaatschappij die in 1999
is ontstaan na een fusie van EDO en
PNEM. Na 9 jaar is overeenstemming bereikt over het geld dat de
vroegere aandeelhouders nog te
goed hebben. Hardenberg, als oudaandeelhouder van EDON, krijgt
eenmalig een bedrag van een kleine
drie ton uitgekeerd. Alle partijen
samen (provincies en gemeenten in
het noorden en noordoosten van het
land) mogen 150 miljoen verdelen.
Fietsstalling – De provincie wil
dat er meer gefietst wordt van en
naar NS-stations. Samen met Hardenberg en andere gemeenten in
West-Overijssel (dat is alles buiten
Twente) wordt geld geïnvesteerd
in uitbreiding van de fietsenstallingen en het beschikbaar stellen van
huurfietsen. Voor het plan wordt
3 miljoen euro uitgetrokken. De
provincie betaalt ruim de helft. De
eerste schop gaat in het najaar van
2009 de grond in.

Overdekt midwinterhoorn blazen
HARDENBERG – Drie midwinterhoornblazers
van de bloazersgroep uut Oatmössche (Ootmarsum)
waren woensdag te gast in het LOC-gebouw aan
de Parkweg in Hardenberg. Uitgenodigd door de
commissie Cultuurmix, die volgens eigen zeggen
‘regelmatig een broodje cultuur opdient voor de
LOC-werkers, studenten en bezoekers’. De blazers

hadden zich zodanig in het gebouw opgesteld dat ze
elkaar goed konden horen, want de hoorns mogen
niet tegelijkertijd bespeeld worden. Die en andere
wetenswaardigheden werden na het blazen gedeeld
met de bezoekers die geïnteresseerd waren in het
verhaal van de midwinterhoorn.
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Spacecabins voorlopig uit beeld
HARDENBERG – “Jongeren horen op kamers te wonen in het centrum
van Hardenberg en niet in spacecabins. Koop een paar panden in het
centrum en maak ze geschikt voor kamerverhuur.” VVD-raadslid
Albert Schipper zag dit als oplossing voor het probleem, dat in Hardenberg geen woonruimte beschikbaar is voor jongeren van 18 tot 23
jaar. De gemeente heeft echter wat anders in gedachten, namelijk het
plaatsen van tien spacecabins achter de professor Waterinkschool.
Tijdens de oriënterende raadsvergadering bleek, dat de buurtbewoners
tegen het plan van B&W zijn, en ook de raad staat niet te juichen.
Wethouder Prinsse beloofde eerst nog eens met de woningcorporaties
Beter Wonen en De Veste om de tafel te gaan zitten, of ergens anders
woonruimte gevonden kan worden, bijvoorbeeld in leegstaande bejaardenwoningen. Duurt de zoektocht te lang, dan komen de spacecabins
weer in beeld.
Het meest opvallende geluid in deze
zaak was afkomstig van GroenLinks-raadslid Kees Slingerland.
In januari zag hij de komst van
spacecabins nog helemaal zitten.
“Bouw nu maar eens voor jongeren. Eerst zo’n 100 spacecabins,
bijvoorbeeld aan de Jan Weitkamplaan in Hardenberg, waar de
gemeente al grond heeft, en daarna
permanente bouw.” Dat waren toen
zijn woorden. Nu was Slingerland

volkomen tegen. “Voortschrijdend
inzicht”, noemde hij het zelf, ingegeven door de niet vlekkeloos
verlopen ‘Operatie spacecabin’ in
Dedemsvaart. “Je moet niet een
nieuw asielzoekerskamp of woonwagenkampje maken”, aldus het
GroenLinks-raadslid.
Wethouder Prinsse zei dat hij niet
trots was op dit thema. Er was van
alles geprobeerd om passende wo-

PROEFVAART – Het bedrijf Nijhof Wassink mag van de provincie 3
proefvaarten uitvoeren met containerschepen op het kanaal Almelo-De
Haandrik. Het gaat om gekoppelde schepen met een lengte van 110 meter.
De proefvaarten worden gehouden in januari en februari. Hierna wordt
besloten of dit vaker mag.

ningen te bouwen voor deze groep
jongeren, dat wil zeggen klein, met
een huurprijs op studiebeursniveau. Plan Bruins, bij het station,
was nog het verst gevorderd, maar
door gebrek aan financiën moest
dit worden afgeblazen. “Bij onze
zoektocht naar alternatieven zijn
we in Lelystad geweest, waar
spacecabins waren geplaatst. Het
was geen geweldig project, maar het
was wel een oplossing voor de korte
termijn. Dat willen we hier ook gaan
doen, een tijdelijke plek bieden aan
jongeren die de eerste stap op het
pad van zelfstandig wonen zetten.”
Op de vraag of er wel behoefte aan
woonruimte is antwoordde Prinsse,
dat een jaar geleden opbouwwerk
De Stuw heeft aangegeven, dat er
tussen de 16 en 24 jongeren zaten
te wachten op woonruimte. “En nu
de flats aan de Kruserbrink worden
gesloopt wordt die groep alleen
maar groter.”
Omdat de wethouder de handen
niet op elkaar kreeg voor het plan
om spacecabins te plaatsen, wordt
nu eerst gekeken naar wat de woningcorporaties op korte termijn te
bieden hebben. Levert dat niets op,
dan komt het oude spacecabin-plan
weer op tafel.

Afspraken – De gemeente Hardenberg wil meer geld steken in
jongerenwerk en het project Noaber
in Kloosterhaar. Dat gaat ten koste
van hulp aan ouderen en belangengroepen als de Vrouwenraad
en de Arme kant van Avereest. De
uitvoering van de hulp gebeurt door
de stichting opbouwwerk De Stuw.
Deze instelling krijgt komend jaar
1,3 miljoen euro voor haar werkzaamheden.
Rotonde – Voordat in maart wordt
begonnen met de aanleg van de
rotonde op de kruising Europaweg-Bruchterweg in Hardenberg,
moeten wat voorbereidende werkzaamheden worden verricht. Vanaf
5 januari worden buizen gelegd,
kabels getrokken en bomen gekapt.
Tijdens de werkzaamheden blijft
het centrum van Hardenberg bereikbaar voor bewoners, ondernemers
en bezoekers. Wel is het zo dat een
aantal parkeerplekken niet gebruikt
kan worden.
Windmolens – Natuur en Milieu
Overijssel vindt dat het gedoe over
de plaatsing van windmolens nu
lang genoeg heeft geduurd. Sinds
de eerste drie windturbines in 2003
bij Staphorst zijn geplaatst is er in
Overijssel geen windmolen bijgekomen. Volgens de natuurclub, die
gesteund wordt door Landschap
Overijssel, Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer, zijn er twee plekken in Overijssel waar een windpark aangelegd kan worden, elk met
15 tot 20 windturbines, namelijk
Dedemsvaart-Zuid en het Dalfserveld. In de rest van Overijssel
hoeven dan geen molens geplaatst
te worden. De twee windparken
leveren volgens NMO voldoende
duurzame energie om 80.000 huishoudens van stroom te voorzien.
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