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Wat hebben windmolens en Essent
met elkaar te maken? Natuurlijk,
beide gaan over energie. Maar er is
meer. En niet alleen, dat Liberaal
Hardenberg over beide zaken vragen heeft gesteld aan het college
van B&W. Dat laatste is trouwens
op zich een goede zaak. Laat het
college zich maar eens uitspreken
over haar opstelling in deze zaak.

Moet je Essent verkopen aan het
Duitse
RWE
(RheinischWestfälisches Elektrizitätswerk), of
moet je een Nederlandse energieleverancier niet verkopen aan een
buitenlandse firma? Liberaal
Hardenberg noemt dat trouwens
iets anders. In de vragen aan B&W
wordt gesproken van ‘het verpatsen
van tafelzilver’. Door die uitdrukking te gebruiken geeft de partij op
voorhand aan, hoe over de verkoop
wordt gedacht. En dat is een beetje
vreemd voor een liberale partij.
Want windmolens en Essent hebben nog iets anders dan energie met
elkaar te maken, namelijk: geld.
Hardenberg krijgt 5 miljoen euro
als Essent wordt verkocht aan
RWE. Een hoop geld, maar daar
staat tegenover dat de jaarlijkse

dividenduitkering verdwijnt. En
dus is het maar de vraag of je moet
spreken van tafelzilver, van de
hoofdprijs of van de kip met de gouden eieren. Het lijkt er echter op,
dat het een kwestie van goed
koopmanschap is, als je Essent nu
verkoopt. En dat moet liberalen
toch als muziek in de oren klinken.
Over enkele jaren zul je nooit meer
zoveel geld krijgen voor het bedrijf.
Nederland steekt veel geld, kennis
en energie in het terugdringen van
het energieverbruik. Beter isolatie,
spaarzaamheid en vooral alternatieve energiebronnen. En daar komen de windmolens weer om de
hoek kijken. Over enkele jaren zullen windenergie, zonne-energie en
energie van biomassa ervoor zorgen, dat er minder ‘gewone’ elektriciteit wordt afgenomen. En dat

betekent dat Essent dan minder
waard is, zodat de provincies en
gemeenten minder geld krijgen bij
een eventuele verkoop.
De term ‘verpatsen van tafelzilver’
deugt dan ook niet. Het is namelijk
de hoofdprijs krijgen op het juiste
moment: als je wilt verkopen, moet
je nu verkopen. Maar dat geeft
meteen aan, waar het om gaat. Wil
je wel verkopen, los van het bedrag
dat je ervoor krijgt. Het is goed dat
B&W, maar ook de gemeenteraad,
daarover een uitspraak doet. Het
moet niet afgedaan worden met een
papieren antwoord van B&W, maar
er dient een echt debat te volgen,
waarin elke partij met de billen
bloot moet. Eens kijken wie de
handschoen van Liberaal Hardenberg oppakt.

IJsbreker hoeft niet verder dan Daarlerveen

Kortweg
Witte Paal
Rijkswaterstaat geeft maandag 2
februari het officiële startsein voor
de aanleg van de verlengde N36.
Dat gebeurt nabij de Witte Paal,
tussen Hardenberg en Ommen. Op
de kruising van de N34 en de N36
wordt een rotonde aangelegd, de
N36 wordt om Ommen geleid en
de N34 van de Witte Paal naar
Ommen wordt een weg die alleen
geschikt is voor plaatselijk verkeer.
De werkzaamheden moeten eind
2010 klaar zijn.
Bijstand
Vanaf 1 april 2009 ontvangen
Hardenberger 65-plussers hun aanvullende bijstandsuitkering via de
Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Door de samenwerking met de SVB
ontvangen de 65-plussers in de gemeente Hardenberg in het nieuwe
jaar hun totale inkomen, bestaande
uit AOW en aanvullende bijstand
van één instantie. De gemeente
denkt dat door deze samenwerking
meer mensen gebruik zullen maken
van de aanvullende bijstand.
Minder regels
De gemeente Hardenberg wil enkele regels en aanvragen van vergunningen afschaffen. Daarmee
wordt tijd en geld bespaard, voor
zowel gemeente als bedrijven en
inwoners. Onderzoeksbureau SIRA
heeft bij acht Overijsselse gemeenten de administratieve lastendruk
bekeken. Hardenberg kan volgens
SIRA wel met minder regels toe.
De gemeente wil daarnaast enkele
vergunningen langer laten gelden,
zodat bedrijven en inwoners minder vaak een vergunning hoeven
aan te vragen.
Nederlaag HHC
HHC heeft zaterdag de vierde nederlaag van de competitie geleden.
Nunspeet won thuis met 1-0. Door
dit verlies is de hoofdklasser uit
Hardenberg naar de derde plek gezakt, achter Harkemase Boys en
Nunspeet. IJs en weder dienende
ontvangen de Hardenbergers komende zaterdag op sportpark De
Boshoek Harkemase Boys. Om de
competitie weer wat spannender te
maken zal HHC de koploper moeten verslaan. Aanvang 14.30 uur.

Rijkswaterstaat had gedacht dat woensdag 21 januari de ijsbreker Aquanaut
het kanaal Almelo-De Haandrik van begin- tot eindpunt zou moeten bevaren, om scheepvaartverkeer weer mogelijk te maken. Sinds 31 december was er een vaarverbod uitgevaardigd voor het kanaal, maar nu de
dooi had ingezet moesten de schippers weer aan de slag kunnen. In werkelijkheid hoefde de ijsbreker maar op een deel van het kanaal zijn werk

Barcompetitie
krijgt vervolg
HARDENBERG - Café The Old
Inn aan de Voorstraat in Hardenberg houdt dit jaar opnieuw een
barcompetitie. Vanaf februari wordt
één keer per maand de leiding van
het café in handen gegeven van
twee enthousiastelingen, die moeten proberen om op vrijdag en zaterdag een zo hoog mogelijke omzet te genereren. Het duo dat de
meeste omzet weet te halen ontvangt een prijs van 500 euro.
De 5 teams van vorig jaar hadden
allemaal een goed doel aan hun
weekend gekoppeld. Er is toen in
totaal 2000 euro overgemaakt naar
doelen als Kika, Cliniclowns en de
stichting Doe een wens. Nieuwe
deelnemers kunnen zich opgeven
bij Bert Bos, eigenaar van café The
Old Inn.

te doen, namelijk alleen tussen de sluis bij Aadorp en Daarlerveen. Twee
vrachtschepen waren ‘s morgens uit Coevorden vertrokken om een vaargeul te creëren. Doordat het ijs minder dik was dan gedacht, konden de
beide schepen probleemloos Daarlerveen bereiken, waar ze contact maakten met de ijsbreker uit Urk.
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Meer overtredingen vuurwerkverkoop

Juventa komt te kort

REGIO - Tussen 29 en 31 december hebben in Overijssel veiligheidscontroles plaatsgevonden bij de 140 verkooppunten van consumentenvuurwerk. Het resultaat was, dat er 48 overtredingen zijn geconstateerd,
20 meer dan het jaar ervoor. De meest voorkomende overtreding was, dat
het vuurwerk te dicht en te hoog tegen de kluiswanden stond opgestapeld. Hierdoor kon bij brand de sprinklerinstallatie niet goed werken. De
gemeenten en de provincie hebben afgesproken, dat volgend jaar strenger
wordt opgetreden als de vuurwerkopslag weer niet in orde is.

HARDENBERG – De korfballers
van Juventa uit Hardenberg konden het zaterdag niet redden tegen Exakwa uit Lelystad.

3D-show over insecten

Bouw gemeentehuis

HARDENBERG – Ernst Neering
van de Universiteit van Wageningen verzorgt woensdag 4 februari in natuurcentrum De Koppel een lezing met stereo-diashow
over insecten. Van 20.00 tot 22.00
uur komen aan bod de ontwikkeling van ei tot volgroeid insect, nut
en hinder door insecten en voorbeelden van wat bepaalde insecten
doen in natuurlijke en agrarische
ecosystemen. Neering neemt de bezoeker daarbij de hele wereld over.

De werkzaamheden voor de bouw
van het nieuwe gemeentehuis in
Hardenberg beginnen na de zomer
in 2009. Eigenlijk zou men voor de
zomervakantie beginnen, maar de
bouwperiode is ingekort om bewoners, ondernemers en bezoekers
van het centrum minder lang overlast te bezorgen. Door later te beginnen zullen toeristen dit jaar nog
weinig merken van de bouwwerkzaamheden. De oplevering
van het gemeentehuis is in 2011.

Tot nu toe hadden de polderbewoners nog geen punt behaald op
vreemde bodem, maar Juventa stak
de helpende hand toe. Eerste lieten
ze Exakwa makkelijk uitlopen tot
een 7-11 ruststand, daarna verzuimden de Hardenbergers enkele
opgelegde kansen te verzilveren,
zodat de aansluiting steeds buiten
handbereik bleef. Omdat de ploeg
uit Lelystad wel enkele scherpschutters in de gelederen had, werd
de eindstand bepaald op 17-19. De
uitslag doet misschien anders vermoeden, maar Juventa had dit keer
geen enkele kans de nederlaag te
ontlopen. Zaterdag moeten de
Hardenbergers op bezoek bij Korfbalvereniging Elburg.

Parkeren (1)
Parkeren langs de wegen en in de
bermen rond de Evenementenhal in
Hardenberg is voortaan verboden.
De politie gaat de komende tijd
streng optreden. De gemeente heeft
gewacht met het nemen van deze
maatregel, tot de nieuwe parkeerplaats van de Evenementenhal aan
de Duitslandweg gereed was.
Parkeren (2)
Zodra de parkeerplaatsen op het
Spindeplein in Hardenberg verdwijnen, wordt de maximale
parkeerduur van de parkeerplaatsen bij de ABN-bank teruggebracht
van 2 tot 1 uur. Dit gebeurt om bakker Van Elburg en poelier Rademakers ter wille te zijn. Hun klanten zijn voornamelijk kortparkeerders, die geen gebruik zullen
maken van de parkeergarage onder
het nieuwe gemeentehuis. Door de
maximale parkeerduur te verkorten
wordt de doorloopsnelheid bevorderd, is de redenering. Om de
Marskramer (Vasse) van dienst te
zijn, worden 8 tot 10 parkeerplaatsen langs de Koppellaan aangelegd.
Gebeurt dit niet, dan verliest Vasse
naar eigen zeggen veel omzet.
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