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De OPV, de Onafhankelijke Partij
Vechtstreek, zou er goed aan doen
snel haar website te veranderen. In
de eerste plaats omdat nog steeds
foto en naam worden getoond van
een bestuurslid, die inmiddels niet
meer onder ons is. En in de tweede
plaats, omdat dan meteen de naam
gewijzigd kan worden in OGV, de
Onafhankelijke Googlepartij Vechtstreek.
Even voor degenen die niet zo bekend zijn met dit begrip: googelen
in iets anders dan goochelen.
Googelen houdt in, dat je met een
zoekmachine informatie probeert te
vinden op internet. Daar is werkelijk over van alles informatie te vin-

den: rijp en groen, leugen en waarheid, u noemt het en het is er. De
OPV-ers proberen regelmatig andere partijen te overtuigen met informatie, die ze tijdens een avondje
googelen bijeen hebben gesprokkeld. Naaste buur Liberaal Hardenberg (LH) heeft die truc overgenomen. Vorige week dinsdag
probeerde deze partij de overige
raadsleden op andere gedachten te
brengen tijdens het debat over het
plaatsen van windturbines in de
omgeving van Rheezerveen. Het
enige LH-raadslid, mevrouw Baarslag, wilde een presentatie houden
over alternatieve vormen van energie. Dat werd echter niet toegestaan, omdat zoiets hoort tijdens
een oriënterende ronde. Daar ga je
informatie verzamelen en informatie uitwisselen. Tijdens een raadsvergadering ga je met die informatie anderen proberen te overtuigen
van jouw gelijk of, als dat niet lukt,
ga je de anderen uitleggen waarom
je hun plannen niet steunt. Maar
goed, tijdens een volgende oriënterende raadsvergadering krijgt ze

een nieuwe kans, om te vertellen
over haar plan om een superwindmolen te plaatsen die half
Overijssel van elektriciteit kan
voorzien.
Als LH en OPV via Google hun
informatie krijgen, kunnen anderen
dat natuurlijk ook. Een kwartiertje
googelen leert dan, dat er op dit
moment maar één grote
windturbine productief is, namelijk
de 5M in Noord-Duitsland. Goed
voor de energiebehoefte van 5.000
huishoudens. Alleen al in de gemeente Hardenberg heb je vier van
die exemplaren nodig, dus dat zet
geen zoden aan de dijk. Dat kan dus
niet die superwindmolen zijn, waar
LH op doelt. Waar is die dan wel te
vinden? Het antwoord: nog nergens.
Ruim een jaar geleden jaar hebben
Chinese en Amerikaanse ontwikkelaars bekend gemaakt, dat ze een
windturbine hebben bedacht die
1000 maal efficiënter werkt dan de
huidige turbines, de zogenoemde

MagLev-molen die draait op magneten. Met één zo’n molen kun je
750.000 huishoudens van energie
voorzien, beweren de uitvinders.
Helaas zitten er wel een paar kleine
nadelen aan vast: de molen kost
minimaal 53 miljoen dollar en er
is alleen nog maar een prototype in
China aan het werk. Zeggen de
makers, want niemand heeft de
turbine nog kunnen bezoeken. Het
duurt dus in elk geval nog jaren
voordat er eentje in Nederland geplaatst zou kunnen worden, en dan
moet je er ook nog eens flink voor
betalen. Daar wil Hardenberg niet
op wachten, want die heeft zich
bereid verklaard de CO-2-uitstoot
te verminderen. Niet straks, maar
nu. De hele raad heeft zich daar
achter gesteld, inclusief OPV en
Liberaal Hardenberg. De zaak uitstellen tot er een superwindmolen
komt is dus geen optie. Maar hoe
kun je als oppositiepartijen dan wel
voorkomen, dat er windturbines in
de omgeving van Rheezerveen worden geplaatst? Ach, misschien helpt
goochelen toch beter dan googelen.

Prijs voor
de Matrix
HARDENBERG – Brede school De
Matrix in de Hardenberger wijk De
Marslanden heeft de Scholenbouwprijs 2008 gewonnen in de categorie primair onderwijs. De uitslag is
donderdag bekend gemaakt door
Sharon Dijksma, staatssecretaris
van Onderwijs. Aan de prijs is een
geldbedrag verbonden van 15.000
euro. De bijna 7 miljoen euro kostende school in Hardenberg wordt
met name geprezen om de
duurzaamheid, de brede toegankelijkheid (onderwijs, kinderopvang,
zorg en welzijn onder één dak) en
de flexibiliteit van het gebouw,
waardoor alle gebruikers de ruimtes naar eigen inzicht kunnen indelen. De gemeente Hardenberg is
er zo trots op, dat het gewaagde
ontwerp een prijs heeft gewonnen,
dat alle leerlingen maandag een
traktatie hebben gekregen van het
gemeentebestuur.

Kortweg
Rondhangen
Er komen teveel klachten binnen
over hangjongeren in het centrum
van Hardenberg. Dat heeft de politie IJsselland vorige week meegedeeld aan de scholen voor voortgezet onderwijs. De scholieren vallen
met name in de middagpauze winkeliers en publiek lastig, ze zorgen
voor zwerfvuil en zijn brutaal tegen winkelpersoneel.
Voor de politie is de maat vol, zodat de komende weken verscherpt
toezicht plaatsvindt. Overtredingen
worden gestraft met boetes tot
maximaal 90 euro.
Brandweer
Tijdens de jaarlijkse feestavond van
de gemeentelijk brandweerkorpsen
zijn 11 vrijwillige brandweerlieden
onderscheiden. Vijf omdat ze 12,5
jaar lid zijn, vijf vanwege 20 jaar
lidmaatschap en één, Riekus
Beldman uit Hardenberg, omdat hij
al een kwart eeuw bij de brandweer
werkzaam is. Burgemeester
Meulman reikte de onderscheidingen uit in Zaal Takens in Balkbrug
Uitbreiding
De Evenementenhal Hardenberg
gaat fors uitbreiden. Eigenaar Herman van der Most wil een groot
congrescentrum op de huidige
locatie bouwen. Er moet een hotel
komen met een kleine 200 kamers,
een restaurant met 1800 plaatsen
en een congresruimte met 3000 zitplaatsen. De verbouwing gaat ruim
10 miljoen euro kosten. Van der
Most hoopt binnen anderhalf jaar
te kunnen starten met de bouw.

De Matrix in Hardenberg heeft de Scholenbouwprijs 2008 gewonnen.
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Gezondheid belangrijker dan windenergie
HARDENBERG – B&W van
Hardenberg mogen onderzoeken,
of er windmolen geplaatst kunnen
worden in de omgeving van
Rheezerveen. Dat besloot de gemeenteraad vorige week dinsdag
met 28 tegen 3 stemmen. Het
voorstel van het college werd echter niet ongewijzigd overgenomen. Op voorspraak van PvdA,
CDA en CU werd aan het voorstel toegevoegd, dat de nieuwe
richtlijnen van minister Cramer
over geluidsnormen onverkort
worden gehandhaafd. Ook als het
nog jaren duurt voordat die richtlijnen bekend worden gemaakt.

dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid.” Samen met CDA en CU
werd vervolgens een amendement
ingediend, waarin staat dat de
nieuwe richtlijnen van het ministerie over geluidsnormen leidraad
zijn bij het eventueel plaatsen van
windmolens. GroenLinks en de
VVD steunden dit voorstel, terwijl
OpKoers, de OPV en Liberaal
Hardenberg tegen stemden. “De
burgers zeggen hun mening. Krijgen ze gehoor? Worden ze serieus
genomen? Wij doen dat wel en
daarom zijn wij tegen”, vertelde
Annie Kelder van OpKoers in haar
stemverklaring.

“Wij kiezen voor duurzame energie en staan achter de Kyoto-afspraken om de CO2-uitstoot terug te
dringen”, vertelde woordvoerder
Peters van de PvdA. “We begrijpen
dat mensen in het gebied
Dedemsvaart-Zuid niet staan te
springen om windmolens in hun
omgeving te krijgen. Er is echter
een groter belang, en dat is het oplossen van het energieprobleem. We
willen dat probleem niet nog groter later worden. De generaties die
na ons komen hebben recht op
schone energie. Maar: de gezondheid staat voorop. Dus wel
windturbines plaatsen, tenzij blijkt

Over de suggestie dat de gemeente
in ruil voor provinciaal geld zou
hebben beloofd windmolens te
plaatsen, werd bijna niet meer gesproken. Uit de officiële stukken
was gebleken dat hiervan niets
klopte. B&W hadden alleen beloofd
een voorstel aan de raad te doen,
waarin stond dat onderzoek gedaan
zou worden naar het plaatsen van
windmolens in het gebied
Dedemsvaart-Zuid. Wat de raad
ook zou besluiten (wel of geen
windmolens), de provincie zou toch
geld geven om plannen voor energiebesparing mogelijk te maken.
Alleen mevrouw Baarslag van Li-

beraal Hardenberg noemde dit nog
tijdens haar inbreng. Daarbij leek
het echter, alsof ze niet alleen tot
de andere raadsleden sprak, maar
ook tot zichzelf. Zij en haar partijgenoten hadden de laatste weken
gesuggereerd, dat de gemeente en
provincie handjeklap hadden gespeeld: Hardenberg krijgt geld als
er windmolens komen. Ten onrechte, zo was gebleken. “Geen uitruil dus van geld tegen windmolens. Laat dat even helder zijn”,

sprak ze, alsof niet zij maar de anderen hadden gesproken van een
uitruil. Met het besluit van de gemeenteraad is tegemoet gekomen
aan de wens van de stichting Boldor, de club van inwoners van
Rheezerveen en omgeving, die het
gebied Dedemsvaart-Zuid open wil
houden. Het gezondheidsaspect
staat nu op nummer 1, en dat betekent dat het minder eenvoudig
wordt windmolens in het beoogde
gebied te plaatsen.

Brandweer vaak voor niets op pad
HARDENBERG – De brandweer
van Hardenberg hoefde vorig jaar
minder op pad dan het jaar daarvoor: 505 keer in 2008 tegenover
607 in 2007. “Maar eigenlijk vind
ik dit nog teveel”, zei brandweercommandant Martin Cuperus vrijdag tijdens de jaarlijkse feestavond
van de brandweer.
“Er zaten namelijk veel loze meldingen bij. In regionaal en landelijk verband zullen we dit probleem
aan de orde stellen. Brandmeldsystemen zijn er niet voor om de
brandweer voor niets te laten uitrukken, maar om bedrijven en instellingen veiliger te maken. Snelle
meldingen moeten vooral tot snelle

eigen interne acties leiden. Dus veel
meer verantwoordelijkheid voor de
eigenaren van dit soort systemen.
Daarom ook dat we vorig jaar veel
aandacht hebben geschonken aan
de promotie van rookmelders en
dan vooral voor particulieren. Deze
actie willen we dit jaar doorzetten.”
Volgens Cuperus moeten alle huishoudens in de gemeente Hardenberg ervoor zorgen, dat in elke woning een of meerdere rookmelders
worden geplaatst. “Daarom ook in
2009 een oproep aan alle burgers
van de gemeente Hardenberg om
rookmelders aan te schaffen, zodat
we een dekking krijgen van 100
procent, want rookmelders redden
levens”, aldus Cuperus.

Foppe de Haan
De coach van het Olympisch voetbalelftal, Foppe de Haan, komt later naar Hardenberg dan gedacht.
Hij zou zaterdag 31 januari op
sportpark De Boshoek een KNVBspeld uitreiken aan HHC, omdat die
club een ‘ster’ heeft verdiend voor
de jeugdopleiding. Omdat de wedstrijd tegen koploper Harkemase
Boys niet doorging, komt De Haan
nu waarschijnlijk 14 februari, wanneer HHC speelt tegen Excelsior.
Groene brandstof
Vuilverwerker ROVA en de gemeente Hardenberg gaan onderzoeken, of er een bio-ethanol tankstation in de gemeente kan komen.
Deze brandstof wordt dan gebruikt
in gemeentelijke voertuigen, zo is
de bedoeling. De gemeente levert
zelf het groenafval (bermgras, blad
en strooimaaisel), waar de brandstof van wordt gemaakt. Van het
bestaande wagenpark kunnen ongeveer 26 voertuigen van de groene
brandstof gebruik maken.
Miss gezocht
RTV Oost gaat net als verleden jaar
de verkiezing van Miss Overijssel
in beeld brengen. De organisatoren
van de wedstrijd zijn op zoek naar
meiden, die willen meedoen aan de
schoonheidsverkiezing. Aanmelden kan tot vrijdag 20 februari. De
kandidaten moeten spontaan zijn,
gevat en flexibel. Daarnaast moeten ze het lef hebben om in the
spotlights te staan. Andere voorwaarden zijn een leeftijd van 18 tot
24 jaar, niet gehuwd, geen kinderen en in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit. Ook moeten de kandidaten geboren of
woonachtig zijn in Overijssel of in
deze provincie studeren.
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