Woensdag 23 december 2009

Kortweg
Einde – De Onafhankelijke Partij
Vechtstreek, de OPV van Jan
Hendrik Amsink en Jeroen Spoor,
is niet meer. Vervangend raadslid
Spoor is enkele maanden geleden
opgestapt en is nu op de achtergrond actief bij Liberaal Hardenberg. Raadslid Amsink, al enige tijd
afwezig vanwege een ernstige
ziekte, gaat zich aansluiten bij
OpKoers.nu van Annie Kelder.
“Als je op dezelfde golflengte zit,
waarom zou je dan niet samengaan”, zo motiveert Amsink zijn
besluit om de OPV op te heffen.
Kunst (1) - De kunstenaars
Jacqueline Verhaagen, Jeroen
Doorenweerd en Martin Riebeek
mogen een schetsontwerp te maken
voor een kunstwerk in Gramsbergen. Het nieuwe kunstwerk
wordt onderdeel van het project
Kunst in de Kernen. In maart worden de ontwerpen beoordeeld.

Anerdijk kan fietspad niet meer ontgaan
GRAMSBERGEN – De bewoners van de Anerdijk in Gramsbergen zijn op het juiste moment gekomen met hun lobbyactiviteiten om een vrijliggend fietspad te krijgen. Als ze deze
zaak aan het begin van de raadsperiode hadden aangezwengeld
had de politiek waarschijnlijk hun aanvraag onder op de stapel
gelegd. Nu, vlak voor de verkiezingen van de nieuwe raad, durft
niemand te zeggen dat het veiliger maken van de Anerdijk niet
met voorrang behandeld moet worden.
De aanvraag was op de raadsagenda gezet door de VVD. Die
partij heeft anderhalf jaar geleden
samen met de OPV een motie ingediend, waarin stond dat het college van B&W moest kijken of de
weg tussen Ane en Gramsbergen
verkeersveiliger gemaakt kan worden. De hele raad steunde de motie, zodat B&W aan de slag zijn
gegaan. Er is uitgezocht wat de

kosten zijn, vertelde wethouder
Janssen, maar er zit niet genoeg
geld in de ‘veiligheidspot’ om alle
knelpunten in de hele gemeente aan
te pakken, zodat de raad maar een
keus moet maken. Na alle acties
van bewoners en scholieren en na
alle inspreekbeurten kon geen enkele partij met goed fatsoen nog
zeggen, dat dit eigenlijk geen goede
manier van werken is. Petra Baars-

lag van Liberaal Hardenberg probeerde het nog wel, door de vraag
te stellen wat er moet gebeuren als
er nieuwe moties worden ingediend
voor andere wegen, of er dan zomaar weer geld beschikbaar moet
worden gesteld. En ook Van
Faassen van het CDA wilde liever
geen hap-snapbeleid. “Deze weg
moet aangepakt worden, maar inwoners van Balkbrug, Kloosterhaar
en Lutten willen ook wel dat hun
gevaarlijke wegen bovenaan de lijst
worden geplaatst. Als je op dit moment een fietspad langs de Anerdijk
aanlegt heeft dat consequenties
voor andere wegen.” Hij deed nog
wel een poging om Janssen te laten vertellen, waarom de Anerdijk
bovenaan de lijst geplaatst zou
moeten worden, maar die trapte

daar niet in. Janssen: “Wij hebben
een lijst, die de raad in 2007 heeft
vastgesteld. Jullie willen de
Anerdijk op die lijst hebben en zelfs
bovenaan, dus zeg maar wat er
moet gebeuren.”
Tijdens een volgende vergadering
moet de raad een besluit nemen, die
waarschijnlijk gunstig zal uitpakken voor de bewoners van de
Anerdijk. Vrijwel alle partijen gaven aan dat de gemeente met deze
weg aan de slag moet gaan. Het
twijfelende CDA kan niet anders
dan meewerken aan dit - zoals ze
het zelf noemde - hap-snapbeleid,
omdat de partij anders vlak voor de
verkiezingen als veiligheidsonvriendelijk te boek zal staan. En
dat kan stemmen kosten.

vrijdag 18 december 2009, 18.31 uur

Kunst (2) - De Nederlandse kant
van het Duits-Nederlandse kunstproject Kunstwegen krijgt een
nieuwe start. Een curator (in de
Engelse betekenis van het woord,
dus een conservator) moet zorgen
voor meer professionaliteit aan de
Nederlandse kant. Aan de Duitse
kant gaat namelijk alles wel goed
en trekt deze openluchtexpositie
van kunstwerken veel publiek. Het
project krijgt structureel geld van
de meeste Vecht-gemeenten, maar
de curator moet daarnaast subsidies
binnenhalen om de kwaliteit in
Nederland te verbeteren.
VVD - De VVD afdeling Hardenberg is volgens eigen zeggen klaar
voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Fractievoorzitter
Albert Schipper zal ook in 2010 de
lijsttrekker zijn. Hij wordt onder
meer ondersteund door raadslid
Lottie Verbraeken, Rik Schutte,
Fedde Zijlstra en Ria Kooy. De
VVD had aan het begin van de
raadsperiode 3 zetels (later stapte
Petra Baarslag uit de partij), maar
hoopt dit keer 5 zetels te behalen.
“Met vijf zetels kunnen we tegengas bieden aan de grote meerderheid van de partijen op levensbeschouwelijke grondslag”, legt
Schipper de aspiraties van zijn partij uit. Het verkiezingsprogramma
is te lezen op www.vvdhardenberg.nl.
Flessen – De dames van sportvereniging Gramsbergen halen elke
jaar lege statiegeldflessen op, om
hun Internationaal vrouwenvoetbaltoernooi in juni te kunnen
betalen. Dit keer gebeurt dat direct
na de Kerst en niet, zoals andere
jaren, na de jaarwisseling. De dames denken dat 28 december, na het
lange kerstweekeinde, meer lege
flessen opgehaald kunnen worden
dan na Oud en Nieuw.
Wandelen - De eerste route van het
wandelnetwerk in de gemeente
Hardenberg is klaar. Het gaat om
de zogenoemde ‘gele route’ rond
Rheeze, die dinsdag 15 december
is opgeleverd. Het komende half
jaar wordt de rest van het 550 kilometer lange wandelnetwerk aangelegd. Alle wandelroutes vormen een
rondwandeling van minimaal 3 kilometer en zijn via 250 keuzepunten met elkaar verbonden. De
aanleg kost bijna 300.000 euro.
Deze kosten nemen de gemeente
Hardenberg en de provincie Overijssel voor hun rekening. Daarnaast
betaalt de gemeente 45.000 euro
voor bankjes, picknicktafels, prullenbakken en schuilhutten.

redactie@sallander.nl

Zestig jaar geleden, op 18 december 1949, was er in Twente voor het eerst
sprake van georganiseerd blazen op de midwinterhoorn. Die dag stelde
Bernard Boomkamp uit Hertme zich met zijn hoorn op bij de put op het
erf van de Vrielinksboerderij bij Almelo. Zijn tonen werden van buurtschap tot buurtschap overgenomen om drieënhalf uur later te eindigen in
Losser en Denekamp. Op initiatief van Henri Westerink van de midwinterhoornblazers uit Twenterand is deze gebeurtenis nieuw leven ingeblazen.

Drie blazers waren vrijdag present bij de Puntbrug in Vroomshoop, om
exact om 18.30 uur drie minuten lang ‘de oale roop’ te blazen. Daarna
waren Den Ham, Vriezenveen, Westerhaar en Langeveen aan de beurt.
Anderhalf uur na het begin werden de laatste tonen gehoord in Oldenzaal.
RTV Oost heeft de estafette begeleid, zowel op radio als op internet. De
website is te vinden op twitter.com/sallander.
© Roel Gritter

VVD kiest toch voor De Veste als scholenbouwer
HARDENBERG – Niets is zo veranderlijk als een mens. En misschien geldt dat nog wel meer
voor een politicus.
Tijdens de oriënterende raadsvergadering van drie weken geleden had Albert Schipper van de
VVD geen goed woord over voor
de manier waarop de gemeente,
woningstichting De Veste en het
Vechtdal College een nieuwe school
in Dedemsvaart willen bouwen.
Ook het CDA en GroenLinks hadden grote twijfels bij de ‘unieke
constructie’, zoals wethouder Jannes Janssen het noemde. Die constructie bestaat hieruit dat de Veste
een school bouwt met geld van

zichzelf, de gemeente en het Vechtdal College, waarna de school het
gebouw 40 jaar huurt en de gemeente extra geld geeft omdat er
40 jaar lang geen onderhoudskosten betaald hoeven te worden.
Vorige week, tijdens de echte raadsvergadering waar besluiten worden
genomen, was er geen groter voorstander dan Albert Schipper. Het ei
van Columbus, volgens de VVDer, een oplossing die erg goed zal
uitpakken voor Dedemsvaart. Dat
hij 180 graden was gedraaid kwam
doordat hem pas later duidelijk was
geworden hoe bijzonder het project
is. En niet alleen Schipper was tevreden, het leek wel of nu opeens

de hele raad dol enthousiast was
over het nieuwbouwplan. De hele
raad, op Petra Baarslag van Liberaal Hardenberg na. Zij wilde dat
B&W met cijfers lieten zien dat het
niet mogelijk was dat de gemeente
de nieuwe school zou betalen. Ook
toen wethouder Janssen opnieuw
vertelde, dat het Vechtdal College
maar recht heeft op 1,6 miljoen
euro en dat wanneer je een hele
school betaalt ook andere schoolbesturen aan de deur kloppen, bleef
ze vragen om cijfers. Uiteindelijk
diende Baarslag een amendement
in om B&W te dwingen met alternatieven te komen, die alternatieven goed door te rekenen en dan
naar de raad te komen zodat die iets

te kiezen heeft. Het amendement
werd met 25 tegen 1 verworpen,
waarna het voorstel van B&W unaniem werd goedgekeurd.

Hardenberg in beeld
HARDENBERG - Wat zijn volgens
de bewoners van Hardenberg
mooie, lelijke, opvallende of bijzondere plekken in de gemeente? Maak
daarvan een foto en stuur die naar
www.hardenberginbeeld.nl.
Samen kunnen de inwoners hun gemeente via internet aan de hele wereld tonen. Meer informatie (bijvoorbeeld over de grootte van de
foto) is op de site te vinden.

