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Kan een raadslid van de
ChristenUnie ook humor hebben?
In Hardenberg wel. CU-lid Jo IJzerman is 25 jaar getrouwd en vorige
week dinsdag, tijdens de raadsvergadering, trakteerde hij iedereen
in de zaal op cake. In een toelichting vertelde IJzerman, dat hij en
zijn vrouw het zolang met elkaar
hadden uitgehouden doordat ze bij
de start een afspraak hadden gemaakt. “Ik zou de belangrijke beslissingen nemen en mijn vrouw de
minder belangrijke beslissingen”,
vertelde IJzerman. “Maar toen we
de afgelopen week ons huwelijk als
het ware hebben geëvalueerd, kwamen we tot de conclusie dat er de
afgelopen 25 jaar blijkbaar alleen
maar minder belangrijke beslissin-

gen zijn genomen.”
Kan een raadslid ook vergeten zijn
wat het werk van een raadslid is?
In Hardenberg wel. Petra Baarslag
van Liberaal Hardenberg keurde het
voorstel van B&W goed, om de
paar Essent-aandelen die Hardenberg bezit te verkopen aan RWE.
Maar, zo zei ze, dan moet de opbrengst geoormerkt worden. “Stop
het geld niet in de gemeentekas,
maar geef het aan de burgers. Gebruik het voor duurzaamheid, bijvoorbeeld door zonnepanelen voor
het bedrijfsleven te subsidiëren.”
Tja, in de oertijd van de democratie werd nog wel eens gereageerd
op zo’n losse opmerking, maar tegenwoordig niet meer. Baarslag
was vergeten dat je als raadslid een
voorstel moet verpakken in een
amendement, waarna de raad daar-

over kan stemmen. Haar opmerking
verdween dan ook als een
fluistering in de wind.
Kan een raadslid een goede
verhaaltjesverteller zijn? In
Hardenberg werd gedacht van wel.
Henk Dogger van het CDA had een
verhaaltje gemaakt over een moderne Garriet-Jan en Annechien,
die lekker in het nieuwe buitenbad
van Hardenberg hadden gezwommen en met een schuin oog keken
naar de veteranen van Kangeroe die
beachvolleybal speelden. Een verhaaltje om de andere raadsleden
een beeld te schetsen van de mogelijkheden op de nieuwe sportboulevard aan de Jan Weitkamplaan in Hardenberg. “Als ik dit had
verteld was ik al lang afgekapt”,
riep OPV-lid Jeroen Spoor tussendoor. Applaus was zijn deel. “En

eigenlijk hebt u wel gelijk”, zei
voorzitter Andy de Vos, die prompt
Dogger verbood door te gaan met
het voorlezen uit zijn driestuiverroman. En zo werd op wrede wijze
de ontluikende carrière van een
veelbelovende pulpschrijver in de
knop gesmoord.
Het is zoals Vondel zei: “”De wereld is een schouwtoneel, elk speelt
zijn rol en krijgt zijn deel.” En als
dan het woord wereld wordt vervangen door gemeenteraad, zijn we
bij de raad van Hardenberg. Verhaaltjes vertellen, grappen maken,
praatjes houden voor de tribune,
vergeten de raadsstukken te lezen,
een vergadering van onze volksvertegenwoordigers lijkt soms wel een
boerenklucht. Maar ach, soms is
een avondje gewoon dom lachen
niet verkeerd.
Roel Gritter

Sportpark De Boshoek heeft facelift nodig
HARDENBERG – Een tweede
kunstgrasveld voor HHC, herinrichten van de parkeerplaats en
een nieuwe fietsenstalling maken.
Dat zijn de oplossingen op korte
termijn om sportpark de Boshoek
in Hardenberg een facelift te geven. Voor de wat langere termijn
zou verhuizing van hockeyclub
GZG het ruimtegebrek kunnen
verminderen. Begin april heeft de
gemeente een bijeenkomst gehouden met alle 9 gebruikers van het
sportpark, om het Masterplan
sportpark De Boshoek te bespreken.
De aanleiding voor het maken van
het Masterplan is met name het
capaciteitsprobleem van de voetbalvereniging HHC. De club groeit
sterk, zodat het huidige aantal velden bij lange na niet toereikend is.
Eind april hebben B&W een voorstel aan de raad gepresenteerd
waarin staat, dat HHC een tweede
kunstgrasveld krijgt. Met ingang
van het nieuwe seizoen moet dat
veld gebruiksklaar zijn. Maar daarmee is het capaciteitsprobleem nog
niet opgelost. Voor de voetbalclub
zou het een uitkomst zijn als
hockeyclub GZG zou verhuizen
naar een locatie buiten het sportpark, bijvoorbeeld naar nieuwbouwwijk De Marslanden. De
hockeyers hebben daar wel oren
naar, omdat ze nu het gevoel hebben dat ze een beetje uit beeld zijn.
In de Marslanden zouden ze op een
‘zichtlocatie’ terecht kunnen komen, in een jonge wijk die voor
groei van de club kan zorgen.
Er blijkt echter niet alleen een tekort aan velden te zijn, ook het par-

Hockeyvereniging GZG ziet wel iets in een verhuizing naar de Marslanden.
keerterrein moet nodig uitgebreid
worden. Vooral wanneer HHC een
thuiswedstrijd speelt en tegelijkertijd andere activiteiten op het sportpark worden gehouden, blijkt de
parkeerruimte te krap bemeten. De
gemeente denkt dat dit probleem
opgelost kan worden door het bestaande parkeerterrein opnieuw in

Beter Wonen onderzoekt
woonwensen jongeren
HARDENBERG – Woningstichting Beter Wonen wil weten
waarom jongeren na het afronden
van hun studie elders in het land
niet terugkeren naar Hardenberg.
“Dit kan wijzen op een beperkte
binding van jongeren met de regio”,
meent Beter Wonen.
“Dat er iets aan gedaan moet worden, is duidelijk. Voor ons zijn jongeren een belangrijke doelgroep.
Daarom heeft hebben wij de hulp
ingeschakeld van Hogeschool
Windesheim. Studenten van de studierichting Culturele en Maatschappelijke vorming gaan onderzoeken, wat Hardenberg kan doen

om het aantrekkelijker te maken
voor jongeren om zich hier te huisvesten. Naast woonwensen en primaire behoeften willen we ook achterhalen waar het in de gemeente
Hardenberg aan ontbreekt voor jongeren. Door middel van interviews,
gesprekken met prominente figuren
en enquêtes onder de jongeren
wordt getracht antwoord te krijgen
op deze vraag.”
Daarnaast kunnen jongeren tussen
de 18 en 25 jaar via een online enquête aangeven, waarom ze wel of
niet in Hardenberg willen blijven
wonen. De vragenlijst is te vinden
op www.mijnwoonplaatsis.nl.
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te delen en daarnaast een stuk
grond aan de overkant van de
Hessenweg aan te kopen. Het zal
echter zeker tot het voorjaar van
2010 duren voordat dit probleem is
opgelost. Voor de fietsers moet een
nieuwe plek worden gezocht. Als
oplossing wordt gedacht aan het
herinrichten van het vroegere

handbalveld, bij de ingang van de
HHC-velden.
Het Masterplan De Boshoek wordt
de komende maanden aangepast
aan de wensen van de gebruikers
van het sportpark, waarna een voorstel wordt gemaakt waar B&W en
de gemeenteraad een besluit over
moeten nemen.

Anerdijk onveilig

vracht- en landbouwverkeer. Dat
heeft tot een aantal ‘bijna ongevallen’ geleid, zeggen de bewoners, die
daarom op korte termijn overleg
met de gemeente willen om de weg
veiliger te maken.

GRAMSBERGEN – De bewoners
van de Anerdijk in Gramsbergen
maken zich grote zorgen over de
veiligheid in hun straat. Elk jaar
neemt het aantal weggebruikers toe,
terwijl de toestand van de weg dat
niet toelaat, menen ze. Enkele weken geleden hebben ze in een brief
aan de gemeenteraad om maatregelen gevraagd, hoewel ze volgens
eigen zeggen al sinds 2003 bij de
gemeente aan de bel trekken. Sindsdien zijn er fietsstroken aangebracht en paaltjes tussen rijbaan en
voetpad geplaatst, maar dat is in de
ogen van de bewoners niet voldoende. Uit het gemeentelijk
verkeersonderzoek is gebleken dat
het aantal voertuigen dat dagelijks
van de weg gebruik maakt is gestegen van 2300 in 2003 tot 5300 in
2009, met een groeiend aandeel

Muziek in Center
Jongerencentrum Center aan de
Gramsbergerweg in Hardenberg
houdt vanaf 5 juni een serie
muziekavonden voor jongeren. De
organisatoren willen jongeren in
de leeftijd van 12 tot 25 jaar de
kans geven, om hun talent te laten
zien en podiumervaring op te doen.
De metalbands Striking Justice,
Project Liberate en Lies Became
True zullen het spits afbijten. De
zaal gaat om 20.00 uur open, de
entree bedraagt 3 euro.

redactie@sallander.nl

Kortweg
Kerk - De voormalige Christelijk
Gereformeerde kerk aan de
Coevorderweg in De Krim wordt
verbouwd tot woning. Het gebouw
is sinds eind augustus 2007 niet
meer als kerk in gebruik, omdat de
cgk met 35 leden niet langer levensvatbaar was en na 111 jaar is opgeheven. Het gebouw is, samen met
de naastgelegen pastorie, in 2008
verkocht nadat enige tijd geprobeerd is de panden te verkopen aan
een ander kerkgenootschap. Eigenaar Somsen heeft gevraagd de bestemming te veranderen van religieuze voorziening in woning. De
gemeente Hardenberg heeft besloten dit verzoek te honoreren.
Zwembad – Op de toekomstige
sportboulevard aan de Jan Weitkamplaan in Hardenberg komt alleen een overdekt zwembad en geen
buitenbad. De gemeenteraad moet
dit besluit nog officieel bekrachtigen, maar tijdens de oriënterende
raadsvergadering van vorige week
dinsdag bleek een grote meerderheid achter dit plan te staan. Ruim
een jaar geleden werden 5000
handtekeningen voor een buitenbad
ingezameld door Hardenberger
Martijn Breukelman. De raad honoreerde die actie door aan B&W
te vragen, een onderzoek te doen
naar de haalbaarheid. Uit dat onderzoek is gebleken, dat een buitenbad erg veel geld kost, zowel wat
de bouw betreft als het jaarlijkse
tekort op de exploitatie. De meeste
raadsleden hadden dat geld er niet
voor over, omdat op korte afstand
van Hardenberg in buitenbaden kan
worden gezwommen.
Ruimte – Tien winkeliers in
Hardenberg-centrum raken hun
bevoorrechte positie kwijt. In 2006
heeft de gemeente bepaald, dat ondernemers maximaal 90 cm uit de
gevel van hun winkel hun goederen of reclameobjecten mogen
plaatsen, zonder dat ze daarvoor
een vergunning nodig hebben. Tien
winkeliers hebben in 1983 het recht
gekregen maximaal 180 cm te gebruiken. De gemeente wil die vergunningen intrekken, zodat iedereen gelijk wordt behandeld. Eén
van de tien (een bloemist) heeft een
bezwaar ingediend, omdat volgens
hem een uitstalling van bloemen de
winkelstraat opfleurt. Voor hulpverleners en winkelend publiek blijft
voldoende doorgaande ruimte over,
vindt de bloemist. B&W hebben het
bezwaar afgewezen. Dankzij het
nieuwe beleid is het rommelige
straatbeeld grotendeels verdwenen
en de verkeersveiligheid voor wandelaars en fietsers toegenomen.
“Als je uitzonderingen maakt keer
je weer terug naar de oude situatie
en dat willen we niet”, aldus B&W.
Roemenië - André Trip, Gerrit
Dorgelo, Henk Lamberink en Wim
Schlepers zijn zaterdag 16 mei namens de stichting Roemeniëhulp
vertrokken naar Roemenië. Stichting Roemeniëhulp uit Mariënberg,
Bergentheim en Beerzerveld helpt
de bevolking van de dorpjes Maya,
Bâra, en Berini. De Roemeniëgangers zullen zich daar een aantal dagen inzetten voor projecten
zoals de Fruitboom Plantage. Dit
project is in 2007 door de stichting
opgezet om de plaatselijke economie naar een hoger plan te tillen.
De vruchten worden verkocht op de
markt en de opbrengst komt helemaal ten goede aan de plaatselijke
bevolking. Daarnaast onderzoek
stichting Roemeniëhulp of er
draagvlak is voor een winkel met
tweedehands kleding in het dorp en
een maaltijdservice voor ouderen.

