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Hardenberg wil een oorlogsmonument
HARDENBERG – Het 4 meicomité Hardenberg is samen
met het gemeentebestuur plannen aan het maken, om een
oorlogsmonument in Hardenberg te krijgen. Er is contact
gelegd met de beroemde Nederlandse kunstenaar Kees Verkade, momenteel woonachtig in
Monaco, om het monument
door hem te laten vervaardigen.
In december van het afgelopen
jaar is Verkade in Hardenberg
geweest om het plan met het 4
mei-comité en de gemeente te
bespreken. Het monument zal
naar verwachting in 2013 een
plaats krijgen in het park bij het
nieuwe gemeentehuis.

De aanleiding voor de plannenmakerij is de sloop van de carillontoren op het Stephanusplein. Aan
de toren is een bronzen plaquette
bevestigd, met daarop de namen
van Hardenbergers die tijdens de
Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Het 4 mei-comité heeft afgelopen zomer contact gezocht met
burgemeester Bert Meulman, om te
bespreken wat er met de plaquette
moet gebeuren. Er is toen geopperd
om een oorlogsmonument te plaatsen in het park bij het nieuwe gemeentehuis, omdat Hardenbergcentrum nog geen monument heeft
dat aan de Tweede Wereldoorlog
herinnert. Via via is men terecht
gekomen bij Kees Verkade, een
naam die goed viel bij zowel de
gemeente als het 4 mei-comité. Een
telefoontje van Meulman naar Monaco was voldoende om Verkade
geïnteresseerd te krijgen, vooral
toen hij hoorde dat hij nog wel even
tijd had om een beeld te maken.
Begin december was Verkade in
Nederland, waarbij ook een bezoek
aan Hardenberg op het programma
stond. In het gemeentehuis heeft
vervolgens een bespreking plaatsgevonden tussen bestuurders van de
gemeente, drie leden van het 4 meicomité en het echtpaar Verkade.
Kees Verkade zelf had aanvankelijk slapeloze nachten van de opdracht, zo vertelde hij vorige week
vanuit Monaco. “Als iemand bij

In het atelier in Monaco wordt gewerkt aan het tweede ontwerp.
wijze van spreken een kwartje in
mij gooit ben ik niet meer te houden. Tenminste, wanneer het een
opdracht betreft. Maar een oorlogsmonument maken is niet niks. Daar
duik ik diep in, dan kan ik de zaak
niet forceren.” Dat forceren is ook
niet nodig, want Verkade heeft weer
tijd om zich met een nieuwe opdracht bezig te houden. Zijn laatste werk tot nu toe, een beeld van
prinses Juliana en een beeld van
prins Bernhard bij paleis Soestdijk,
is in handen van de bronsgieters in
het Italiaanse Bologna.
Het monument in Hardenberg begint ondertussen al wat vorm te
krijgen. Foto’s van het eerste ontwerp zijn naar Hardenberg gestuurd, een beeldengroep van ongeveer 50 centimeter hoog, waarin
verlies, verdriet, verzet en vrijheid
zijn uitgebeeld. Hierna volgen nog
twee ontwerpen, waarna het 4 meicomité en het gemeentebestuur een
keus kunnen maken. De drie ontwerpen worden eerst in zwarte

Geen nieuw buitenbad in Hardenberg
HARDENBERG – B&W van
Hardenberg kiezen voor een nieuw
overdekt zwembad op de sportboulevard langs de Jan Weitkamplaan. En dus niet voor een gecombineerd binnen-/buitenbad. Dat
laatste moest het college van de
gemeenteraad onderzoeken. B&W
hebben een extern bureau laten kijken naar de mogelijkheden, maar
de conclusies waren niet positief.
De bouw is veel duurder, de exploitatie is duurder en bij enkele ander
pas opgeleverde combibaden vallen
de opbrengsten nogal tegen. Voor
het college redenen genoeg om alleen te kiezen voor een overdekt bad
als vervanger van zwembad De
Marsch. Het bad zal niet met veel
luxe worden uitgerust, maar de
‘fun-elementen’ die De Marsch nu
kent zullen de gebruikers ook in het
nieuwe bad tegenkomen.
Het zal overigens nog wel even
duren voor het zwembad gebruikt
kan worden, omdat eerst andere
zaken aan de beurt zijn. De gemeente wil snel beginnen met de
aankoop van het hele terrein tussen Weitkamplaan, Kellerlaan en
spoorlijn. Daarna moet het terrein
gebruiksklaar worden gemaakt,

waarna begonnen wordt met de
aanleg van een atletiekbaan voor
Spurt’88. Naar verwachting wordt
die baan in augustus 2011 opgeleverd. Vervolgens kan begonnen
worden met de bouw van een sporthal ter vervanging van De Meet (3
zaaldelen die ook door de Greijdanusschool worden gebruikt) en het
nieuwe zwembad. Er is zelfs nog
even gekeken naar de aanleg van
een wielerbaan, geschikt voor trainingen en trainingswedstrijden,
maar voor zo’n baan is waarschijnlijk geen ruimte op de sportboulevard.

Kortweg
Privatisering – De bestaande
kleedaccommodatie van de voetbalvereniging Bergentheim op sportpark Moscou wordt vernieuwd en
uitgebreid. Het is de bedoeling dat
er 8 nieuwe kleedkamers komen en
een kleedkamer voor scheidsrechters. De gemeente Hardenberg heeft
hiervoor 190.000 euro uitgetrokken. Maar omdat het ledental van
de club groeit, is besloten twee oude
kleedkamers niet af te breken maar
op te knappen. Dit kost de ge-
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boetseerwas gemaakt, waarna ze in
brons worden gegoten. Als er eenmaal een keus is gemaakt, gaat Verkade in zijn atelier in Monaco aan
de slag met boetseerklei. “Vervolgens komen de gieters uit Italië die
van gips een negatief maken.
Daarna maken zij er in Bologna een
positief beeld van, in brons. En als
dat klaar is wordt het monument
naar Hardenberg vervoerd. Ik weet
dat het nog wel een paar jaar kan
duren voordat het monument daadwerkelijk zijn definitieve plek
krijgt, maar als het aan mij ligt ga
ik er morgen mee aan de slag. Misschien kan het ergens een tijdelijke
plek krijgen, wie weet.”
Hoe groot het beeld wordt en wat
de kosten zullen zijn is nog niet
bekend. “Ik kost niks, tot er een
keus is gemaakt. Daarna praten we
over de hoogte en dan pas over geld.
Het eerste ontwerp omvat vier figuren. Als je die levensgroot maakt
ben je wel een paar centen kwijt,
denk alleen maar aan de gietkosten
en het vervoer. En dan moeten er

nog een sokkel en fundering bij
opgeteld worden. Maar het geheel
kan ook 60 centimeter hoog worden. Die keus is aan de opdrachtgever. En als het allemaal niks
wordt? Nou ja, dan niet. Pech gehad. Maar ik weet dan wel van mijzelf dat ik mijn uiterste best heb
gedaan om iets ‘gedenkwaardigs’
te maken.”

meente nog eens 30.000 euro extra.
Na de werkzaamheden moet de vereniging het dagelijks en het groot
onderhoud voor haar rekening nemen. De gemeente koopt dit af met
een bedrag van 105.000 euro.

voorstanders (schaalvergroting is
nodig, investeren in duurzaamheid). Inpasbaarheid in het landschap is voor iedereen een voorwaarde.

Schrappen – De gemeente Hardenberg krijgt ruim drie ton minder van
het Rijk dan eerst was meegedeeld.
Helemaal onverwacht komt dit niet,
zegt de gemeente, want er was in
de begroting al rekening mee gehouden. “Toch zie je dat er nu een
trend wordt ingezet”, vertelde wethouder Jannes Janssen. “Nu het
landelijk gezien financieel wat minder gaat, zullen de gemeenten de
gevolgen daarvan ook ondervinden.
We zullen dus op onze centen moeten blijven passen, overigens zonder dat we de investeringen de nek
omdraaien.”
Megastallen - VVD en OpKoers
zijn zonder meer voor, CDA waarschijnlijk ook, ChristenUnie misschien en de PvdA niet. Tijdens het
debat over de nota Landbouw van
de gemeente Hardenberg bleek, dat
de komst van megastallen niet
wordt tegengehouden. De tegenargumenten (gezondheid, verkeer,
kans op dierenziektes) redden het
niet tegen de argumenten van de

Als Verkade de opdracht krijgt zal
het monument een prominente plek
krijgen in het nieuwe stadspark,
waarschijnlijk bij de ingang van het
nieuwe gemeentehuis. De plaquette
die nu nog op de carillontoren is
bevestigd zal onderdeel van het
monument worden. Voorlopig is die
plaquette nog wel even het middelpunt van de meiherdenking, maar
dan op een andere plek. Vanaf 2010
wordt de gedenkplaat op een sokkel geplaatst en verhuist hij naar
een plek bij theater De Voorveghter.
Als het gemeentehuis en het park
klaar zijn wordt de herdenking weer
bij het gemeentehuis gehouden.

Jazz - In Podium De Bezantijn in
Gramsbergen wordt zondag 5 april
opgetreden door de groep The
Stable Roof Jazz & Blues Band.
Deze oude stijl jazzformatie uit de
omgeving van Haarlem wordt als
een internationaal toporkest beschouwd. Het optreden begint om
15.00 uur.
Drugs – In het Kronkelhonk in
Slagharen wordt dinsdag 7 april
van 19.30 tot 21.30 uur een ouderavond gehouden voor ouders met
kinderen in groep 7/8 en het voortgezet onderwijs. Het thema van de
bijeenkomst is drugs. Er wordt onder meer voorlichting gegeven door
een ouder wiens zoon is overleden
door drugsgebruik.
Collectanten – De Hartstichting is
dringend op zoek naar collectanten.
Dit jaar is de collecteweek van 12
t/m 18 april. Wie een paar uur wil
collecteren in Gramsbergen en
omgeving kan contact opnemen
met Ina van Hateren (tel. 0524562237).

Kan dat nou niet een beetje
publieksvriendelijker? Moet je nou
per se burgers die de moeite nemen
in te spreken tijdens een vergadering van de gemeenteraad tijden
laten wachten, totdat het agendapunt wordt behandeld waarover ze
hebben ingesproken?
Vorige week dinsdag vertelden vier
boeren met landerijen in het gebied
Noord- en Zuid-Meene bij Gramsbergen, dat ze zich genomen voelden door gemeente en waterschap.
Hun gebied is aangewezen als
retentiegebied, wat inhoudt dat bij
extreem hoog water hun landerijen
onder water worden gezet. Ach, was
de reactie van het adviesbureau, dat
gebeurt hooguit één keer in de honderd jaar, dus de kans op waterschade is niet zo groot. Mag wel zo
zijn, vonden de boeren, maar wij
hebben nu al vermogensschade en
inkomensschade, omdat we onze
teelt van aardappelen niet meer
kunnen verzekeren. Afijn, een welles-nietes verhaal over mogelijk financieel nadeel. Maar daar gaat het
nu even niet over. Wat op de publieke tribune als ergerlijk werd
ervaren was, dat die mensen na hun
inspraakbeurt eerst alle andere
agendapunten moesten aanhoren
voordat hun onderwerp aan de
beurt was.
Hetzelfde gebeurde met twee
agrariërs uit Bruchterveld en
Ebbenbroek. Zij voelen zich in de
maling genomen door provincie,
gemeente en waterschap en willen
helderheid. Voorzitter Bosch van de
oriënterende raadsvergadering probeerde nog even de zaak te verzieken door op te merken, dat hun
punt (de robuuste verbindingszone
over hun huisperceel) niet aan de
orde was, maar inspreekster Hemmink wees hem terecht door erop
te wijzen, dat het onderwerp van
haar verhaal onderdeel was van een
zaak die wèl op de raadsagenda
stond. En dat was juist, moest
Bosch toegeven. Vervolgens ook
hier weer dezelfde gang van zaken.
De insprekers konden hun zegje
doen en moesten vervolgens wachten en wachten en wachten totdat
hun zaak aan de beurt was. En maar
piepen dat de bevolking zo weinig
interesse toont in het werk van de
raad. Maar ik zou zeggen: neem de
burgers eens een keer serieus. Niet
alleen in de verkiezingstijd, maar
ook als er geen stemmen zijn te
winnen. Waarom niet een vaste regel ervan maken: agendapunten
waarop is ingesproken worden bij
voorrang behandeld. Kleine moeite,
groot plezier.

Nieuw clubhuis voor
sv Gramsbergen
GRAMSBERGEN - Sportvereniging Gramsbergen wil 220.000
euro lenen om een nieuw clubhuis
te bouwen op sportpark ’t Hoge Holt
en om het probleem op te lossen van
betonrot in de vloeren van de kleedkamers en het huidige clubhuis. De
gemeente Hardenberg heeft al
125.000 euro toegezegd voor het
project. Nu wordt de gemeente gevraagd garant te staan voor 50%
van de lening. B&W hebben besloten die garantie te geven.
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