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Ik verliet u vorige keer met de opmerking dat het te hopen was, dat
PvdA-raadslid Rein Jonkhans zijn
mond niet zou opendoen als industrieterrein Broeklanden-Zuid ter
sprake zou komen. Hij deed dat
vorige week dinsdag tijdens de
raadsvergadering toch. B&W hadden de problemen van de robuuste
verbindingszone bij de buren over
de schutting gegooid en dat was
niet netjes, zo papegaaide hij
inspreekster Dianne Hemmink na.
Zo ga je niet met burgers om, en
ook niet met agrariërs en bedrijven,
schreef Jonkhans in een persbericht. Dat bericht had hij maandag
persoonlijk naar de Stentor gestuurd. De rest van de media kreeg
het een dag later toegestuurd door
de raadsgriffie. Maar dit ter zijde.
Jonkhans wilde niet dat het bestemmingsplan Broeklanden-Zuid zou
worden vastgesteld, het onderwerp
moest van de agenda worden gehaald, zo liet hij weten. Dat is overigens niet zomaar een besluit, want
het kan de gemeente, en dus ons
allen, flink wat geld kosten. Miljoenen zelfs. En Jonkhans en allen
die hem steunden wisten dat. Nou
ja, ze konden dat weten. Op verzoek van de raad had ambtenaar
Schuldink namelijk aangegeven
wat er zou gebeuren, als de raad het
bestemmingsplan niet zou vaststellen. Een heleboel, was de conclusie, maar in elk geval zou het geld
kosten. Op verzoek van de raad
heeft de gemeente alle grond aangekocht (een unaniem besluit, dus
met instemming van Jonkhans c.s.)
om een bedrijventerrein aan te leggen. Als die grond niet wordt uitgegeven krijgt de gemeente geen
inkomsten maar moet ze wel rente
betalen, zo’n 500.000 euro per jaar.
Er was op gerekend dat in 2012 met
de uitgifte van de kavels zou worden begonnen. Als er dus gewacht
wordt tot de robuuste verbindingszone moet zijn vastgesteld (uiterlijk in 2018), kost dat de gemeenschap 3 miljoen euro.
Het is Jonkhans trouwens gelukt,
om het onderwerp van de agenda
te halen. Van de 31 raadsleden waren er 25, en van die 25 steunden
13 zijn voorstel. Hij kreeg die meerderheid achter zich, alleen maar
omdat twee CDA’ers een vergadering van het waterschap belangrijker vonden dan een vergadering
van de gemeenteraad. Als je even
wat langer over de zaak nadenkt
moet je wel tot de conclusie komen,
dat die twee nu subiet hun biezen
moeten pakken en hun raadszetel
moeten afstaan. Me dunkt dat de
andere leden van de fractie met
deze ‘deserteurs’ niet meer kunnen
samenwerken, nu ze zo in hun
hemd zijn gezet. Trouwens, ik zou
me als regeringspartijen ook nog
maar eens even afvragen of de actie van de PvdA geen consequenties moet hebben. Misschien nog
niet voor de huidige coalitie, maar
dan toch zeker voor de volgende.
Maar ach, misschien maken de kiezers dat wel duidelijk bij de
gemeenteraadsverkiezing in 2010.

N34 wordt verbreed
HARDENBERG - De provincie
Overijssel gaat de N34 aanpakken,
van de Witte Paal tot de Drentse
grens. Het weggedeelte tussen de
Kellerlaan in Hardenberg en de
provinciegrens wordt verbreed van
7,3 naar 8,5 meter. De wegmarkering wordt aangepast zodat te
zien is dat het om een 100 km/u
weg gaat: 2 witte doorgetrokken
strepen met groene vulling. Eind
2011 moeten alle werkzaamheden

Geen heksenjacht maar
nadruk op veiligheid
HARDENBERG – Eigenlijk vonden de ‘gasten’ van de keet aan
de
Rheezerveenseweg
in
Rheezerveen het een beetje jammer. De theateract waarmee de
gemeentelijke campagne ‘Hoe
fris is jouw keet’ van start ging
was wel erg stereotype: keetbezoekers drinken overmatig veel
alcohol en ze houden van muziek
van Normaal. Voor de keet van
de familie Reiling in Rheezerveen
gold dit zeker niet, maar dat komt
misschien ook omdat de bezoekers al wat ouder zijn dan de gemiddelde keetbezoeker, namelijk
zo’n jaar of vijfentwintig. Deze
keet was hoofdrolspeler bij de
start van de campagne.
De keet in Rheezerveen is één van
de twee die zich hebben aangemeld
voor controle door de gemeente
Hardenberg. Naar schatting zijn er
zo’n 80 keten verspreid door de
gehele gemeente, zodat de aanmelding nogal mager lijkt, maar de
gemeente is blij met de start. Het is
de bedoeling dat de keeteigenaars
zich vrijwillig melden voor controle
op brandveiligheid. De meesten
zijn bang dat hun keet wordt gesloten als de gemeente eenmaal
weet waar hij zich bevindt, maar
dat is volgens de gemeente niet de
opzet. “Alleen als het levensgevaarlijk is, of als er sprake is van commerciële activiteiten, dan nemen we
maatregelen”, vertelt wethouder
Jannes Janssen die maandag 29 juni
de aftrap van de campagne gaf. Dat
de meeste keten illegale bouwwerken zijn weet de gemeente ook wel,
maar er wordt geen heksenjacht
ontketend. De buurtketen moeten
brandveilig zijn, en als het even kan
moet er fris gedronken worden in
plaats van alcohol, vindt de gemeente. De keet bij Reiling was niet
alcoholvrij, maar wel brandveilig
en goed onderhouden.
De aftrap van de campagne werd
luister bijgezet door theatergroep
De Jonge Honden uit Zwolle, die
met veel motorgeronk en onder invloed van veel drank een keet van
bierkratten liet instorten. Vervolgens overhandigde wethouder Janssen het eerste informatiepakket aan
keeteigenaar Egbert Reiling en een

zijn afgerond. Tegelijkertijd wordt
het gedeelte tussen de Witte Paal
en de Kellerlaan aangepakt. Het is
de bedoeling om dit traject op te
waarderen van 80 naar 100 km per
uur. De maatregelen op dit traject
zijn uiterlijk 2014 gereed.
Voor de verbetering van de
verkeersveiligheid op de N34 is in
totaal 23,7 miljoen euro beschikbaar. De gemeente Hardenberg
draagt 3,9 miljoen euro bij, de provincie Overijssel betaalt de rest.

Camping – De familie Grootoonk
in Loozen mag haar minicamping
’t Loozerveld uitbreiden. In mei
2008 heeft Grootoonk een verzoek
ingediend bij de gemeente om de
camping te vergroten van 15 naar
25 plaatsen. Toen kon dat nog niet,
maar door een wetswijziging van
de gemeenteraad later dat jaar voldoet het verzoek nu wel aan de
voorwaarden.
Achteruitgang – De wijkvereniging Marslanden wil graag
van de afgesloten Heemsermarsweg
een tijdelijke ontsluitingsweg maken voor deze woonwijk. De gemeente heeft onderzocht wat dat
moet kosten, maar is geschrokken
van het bedrag dat voor deze tijdelijke maatregel nodig is. Voor het
maken van plannen, het overnemen
van de brug, het uitvoeren van periodiek onderhoud en het aanlegen
van een asfaltweg moet bijna
190.000 euro op tafel komen. Over
drie jaar wordt waarschijnlijk gestart met de bouw van fase 2 van
Marslanden en verdwijnt de
Heemsermarsweg weer. Zoveel
geld uitgeven voor zo’n korte periode vindt de gemeente iets teveel
van het goede. Het verzoek van de
wijkvereniging wordt dan ook niet
gehonoreerd.

Teveel alcohol kost je je keet, liet theatergroep De Jonge Honden zien.

Spinnen - In het kader van het
themajaar “Insecten en andere
kriebelbeestjes” is t/m eind september de expositie Griezelspinnen te
zien in natuurcentrum De Koppel.
Het is een echte doe-tentoonstelling. Er moet gespeurd worden om
antwoorden op vragen te krijgen.
Vrijdag 14 augustus wordt een
informatieavond gehouden in De
Koppel over spinnen. De volgende
dag is het mogelijk mee te gaan op
spinnenexcursie.
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poster over het keetbeleid van de
gemeente aan zoon Erik-Jan
Reiling, die ook nog een mandje
met knabbels bij de frisdrank in
ontvangst mocht nemen.
De gemeente Hardenberg en alle
andere gemeenten met keten op hun
grondgebied krijgen binnenkort
bestuurlijke hulp van de rijksoverheid. Het rijk wil dat keten voor
jongeren blijven bestaan, als er
maar wordt voldaan aan alle wettelijke regelgeving. Dat verteld W.
Hollemans van het ministerie van

volksgezondheid, welzijn en sport
vorige week tijdens een bijeenkomst met bestuurders en ambtenaren van 22 gemeenten binnen de
regio Noord- en Oost Gelderland.
Het gaat om de regels die gelden
op het gebied van brandveiligheid,
bestemmingsplan en de eventuele
verkoop van alcohol. Na de zomer
komt het ministerie met een handreiking over het te voeren lokale
beleid rond hokken en keten. De
handreiking moet er voor zorgen
dat niet elke gemeente zelf het wiel
behoeft uit te vinden.

Ontwikkeling Broeklanden-Zuid ligt stil
HARDENBERG – Er wordt voorlopig geen bestemmingsplan voor
het industrieterrein BroeklandenZuid vastgesteld. De gemeenteraad
zou hierover vorige week dinsdag
een besluit nemen, maar door een
PvdA-actie werd het onderwerp van
de agenda gehaald. De PvdA, regeringspartij in Hardenberg, had
daarbij de steun van alle oppositiepartijen nodig. Normaal gesproken

Kortweg

zouden de twee andere regeringspartijen CDA en CU genoeg stemmen hebben om hun coalitiegenoot
tegen te houden, maar die partijen
waren uitgedund. Het ene raadslid
vond de musical van de basisschool
belangrijker en anderen gaven de
voorkeur aan de vergadering van
het waterschap die dezelfde avond
werd gehouden. Omdat bij de tegenpartij zelfs alle zieken waren
opgetrommeld kon de raad met 13
tegen 12 stemmen besluiten de
agenda te wijzigen.
De PvdA wilde de agenda wijzigen
omdat de buren van het industrieterrein tegen de plannen zijn. Zij
denken dat de robuuste
verbindingszone (een groenstrook
voor wild) over hun grond gaat lopen. Omdat het waterschap ook nog
eens van hun grond een opvanggebied voor overtollig water wil
maken verwachten ze, dat hen het
werken onmogelijk wordt gemaakt.

De grens van de robuuste verbindingszone was door de provincie
eerst op het nieuwe industrieterrein
gelegd, maar daar hadden B&W
moeite mee, omdat anders het industrieterrein niet ontwikkeld kan
worden. Het college heeft bij de
provincie aangegeven dat er geen
grens moet komen maar een groter
gebied, en dat die grens later, na
onderzoek, vastgesteld moet worden. De provincie heeft daar gedeeltelijk naar geluisterd, alleen is de
grens geen zoekgebied geworden
maar is de grens verlegd, over de
grond van de buren. Die maatregel
is overigens per 1 juli weer veranderd. Provinciale Staten hebben een
CU-amendement aangenomen
waarin staat, dat de grens van de
kaart moet worden afgehaald en dat
eerst eens afgewacht moet worden
wat de burgers en de politici van
de gemeente Hardenberg willen. Na
de zomervakantie pakt de gemeente de draad weer op.

Dwangsom - Op verzoek van
Staatsbosbeheer leggen Gedeputeerde Staten van Overijssel maatschap Ormel uit Bruinehaar een
last onder dwangsom op. De maatschap heeft in een perceel nabij de
Engbertsdijksvenen nieuwe drainage laten aanleggen. De
Natuurbeschermingswet 1998 laat
dit niet toe, vandaar dat de maatschap maatregelen moet nemen om
ervoor te zorgen dat er geen water
via de nieuwe drainage kan worden afgevoerd.
Sociaal vangnet - De gemeente
Hardenberg wil minstens 36 jeugdige werklozen en Wajongers (jeugdige gehandicapten) aan tijdelijk
werk helpen binnen de gemeentelijke organisatie, als zij op de arbeidsmarkt buiten de boot dreigen
te vallen. Deze jongeren kunnen
met behoud van uitkering bij de
gemeente aan de slag, zodat ze een
zinvolle invulling van hun dag hebben en een werkritme ontwikkelen.
Prins Bernhard Fonds – In het 2e
kwartaal van 2009 hebben drie instellingen in de gemeente Hardenberg samen een bedrag van ruim
6600 euro aan subsidie ontvangen
van het Prins Bernhard Fonds. De
stichting Tuinen Mien Ruys krijgt
2.500 euro voor het project Kunst
in de tuin, de theatergroep Venividi
ontvangt 3.000 euro voor de
productie Met de stroom mee en de
stichting Kunstsuper in Hardenberg krijgt 1.150 euro voor de manifestatie Kunstsupermarkt op het
Wilhelminaplein.
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