Woensdag 10 maart 2010

Kortweg
Concert - Het fanfareorkest en de
slagwerkgroep van De Eendracht
uit Hardenberg treden zaterdag 20
maart samen op met het Regionale
Vrijetijdsorkest, ook uit Hardenberg. Het concert vindt plaats in de
Höftekerk in Hardenberg en begint
om 20.00 uur.Het thema van de
avond is landen, en dat betekent dat
onder meer een tango uit Brazilië,
kastelen in Spanje en de bergen in
Italië muzikaal voorbij komen.

Geklungel met bekendmaken
uitslag raadsverkiezingen

Jacquet - In de hal en de trouwzaal van het oude Gemeentehuis in
Gramsbergen wordt van 12 t/m 14
maart werk geëxposeerd van
Willem Jacquet, van 1961 tot 1981
leraar Frans en Engels aan de
Christelijke Mulo aan de Gramsbergerweg in Hardenberg. De
amateurkunstenaar heeft heel wat
werk nagelaten. Vooral olieverfschilderijen, maar ook veel potloodtekeningen, aquarellen en beschilderd serviesgoed. De expositie is
gratis toegankelijk.
Syren - De Engels/Amerikaanse
vrouwenband Syren komt in maart
naar Nederland voor een aantal
optredens. Op vrijdag 19 maart
2010 staat het trio op het podium
van The Old Inn in Hardenberg.
Het optreden begint om 22.00 uur.
Er is geen entreeprijs.
Veilig – Demissionair wethouder
Jannes Janssen heeft maandag samen met directeur Fernhout van de
Baalderborg de aftrap verricht van
het project Verkeersveilig Baalderveld. Hierna hebben scholieren op
verscheidene locaties zelf gemaakte
verkeersborden geplaatst. De leerlingen willen dat de weggebruikers
zich houden aan snelheid van 30
km in de wijk.
Enten – Zaterdag 13 maart houdt
de Noordelijke Pomologische Vereniging in samenwerking met de
Hoogstambrigade Hardenberg een
entdag. Deze dag is vooral bedoeld
voor mensen die van hun geliefde
oude fruitboom een nieuwe afstammeling willen hebben. Belangstellenden zijn welkom van 13.00
uur tot 16.00 uur in natuurcentrum
De Koppel. Deelnemers moeten 1jarig hout meenemen dat vorig
jaar is gegroeid.
Lammetjes - Ondanks veel lammetjes geen kraambezoek voor de
schaapherders van Landschap
Overijssel. Bijna alle ooien van de
schaapskuddes hebben gelammerd.
In een paar weken tijd zijn er bij de
kuddes op de Lemelerberg en bij het
Wierdense Veld zo’n 430 lammetjes geboren. Dit jaar is het niet
mogelijk de kuddes te bezoeken in
verband met het risico op Q koorts.
Rooien - Ter verbetering van de
verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer bij het kruispunt Varsen wil de provincie Overijssel in de loop van dit jaar extra
vakken maken bij de afritten van
de N48 en N348 voor verkeer dat
linksaf wil slaan. Ook worden verkeerslichten geplaatst bij het kruispunt Varsen. Voor deze werkzaamheden is het noodzakelijk dat
bomen worden gerooid bij de afritten. Omdat 15 maart het broedseizoen begint, zal 8 maart worden
begonnen met het rooien van de
bomen. De provincie Overijssel zal
het rooien van de bomen compenseren als de N340 wordt opgewaardeerd tot een 100 km/uur weg.

redactie@sallander.nl

Overleden – De avond voor de
gemeenteraadsverkiezingen is het
raadslid Bertus Kerssies van de
ChristenUnie overleden. Hij was 25
jaar in de politiek actief. Eerst binnen de RPF, daarna binnen de
schaduwfractie van het GPV en
vervolgens in de ChristenUnie.
Sinds 2001 was hij raadslid van de
gemeente Hardenberg. Kerssies
was opnieuw verkiesbaar. Tijdens
de verkiezingen op woensdag, een
dag na zijn overlijden, werden 47
stemmen op hem uitgebracht.
Bertus Kerssies werd 62 jaar. De
begrafenis heeft afgelopen maandag plaatsgevonden.
Tellen – De (voorlopige) uitslag
van de raadsverkiezing in Hardenberg is woensdag eerder bekend gemaakt dan was verwacht, maar dat
had nog veel eerder kunnen zijn.
Het wachten was op een stembureau
dat geen contact opnam met het
hoofdstembureau in het gemeentehuis. Het bureau bleek ook zelf telefonisch niet bereikbaar. Toen een
ambtenaar naar het betreffende
stembureau was gestuurd zag hij,
dat alles donker was. De tellers
hadden niet alleen de stemmen voor
de partijen geteld, maar ook alle
voorkeurstemmen en waren toen de
uitslag persoonlijk komen brengen.

Henk Steenbergen (CDA) belt de voorlopige uitslagen door. Of hij met voorkeurstemmen in de raad was gekozen
kon hij nog niet vertellen. Donderdag bleek dat wel het geval.
© Roel Gritter
HARDENBERG – De gemeente Renswoude heeft sinds kort een eigen journalist in dienst, omdat de lokale en regionale media bijna
geen aandacht meer aan de gemeentepolitiek besteedden. Als de gemeente Hardenberg niet snel wat zaken verbetert op communicatief
gebied, dreigt hier hetzelfde te ontstaan. Dan kan de burger alleen
nog politieke zaken lezen in het clubblad van de gemeente.
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 3
maart hebben drie vertegenwoordigers van de lokale en regionale pers
vanaf ongeveer 21.00 uur tot 01.00
uur in het gemeentehuis doorgebracht, om de inwoners via internet doorlopend op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.
Toen zij tegen een uur of één zo’n
beetje als laatsten het pand verlieten was de uitslag zo, dat het CDA
11 zetels had, de PvdA 6, de
ChristenUnie 6, VVD 3, OpKoers
3, GroenLinks 1 en Liberaal
Hardenberg 1. Met daarbij als aantekening dat het wel voorlopig was,
maar dat de enige verschuiving nog
kon ontstaan tussen PvdA (geen 6
maar 5) en GroenLinks (geen 1
maar 2). Vlak daarvoor waren de
kandidaten van OpKoers overstelpt
met felicitaties, zoenen en bloemen

vanwege de groei van 1 naar 3 zetels, de PvdA had opgelucht adem
gehaald omdat het verlies was beperkt tot twee zetels (van 8 naar 6)
en Liberaal Hardenberg was al snel
verdwenen omdat de club op 1 zetel was blijven steken en de gehoopte 5 zetels niet waren behaald.
CDA, ChristenUnie, GroenLinks
en VVD hoefden minder emoties
te tonen omdat ze in zetelaantal
gelijk waren gebleven.
De volgende ochtend had het ANP
(en dus ook de NOS en RTV Oost)
echter heel wat anders te melden.
De PvdA geen 6 maar 5,
ChristenUnie geen 6 maar 7,
GroenLinks geen 1 maar 2 en
OpKoers geen 3 maar 2. Na contact met de gemeente gaf een
voorlichtster de volgende reactie:
“De gegevens op RTV Oost zijn

Kruserbrinkpark wordt opgeknapt
HARDENBERG - Park De
Kruserbrink in Hardenberg wordt
door de gemeente onder handen
genomen. De wandelpaden, de
rozentuin en ook andere voorzieningen in het park voldoen niet aan
de eisen die horen bij een schoon,
heel en veilig park. In 2008 is een
parkeerterrein bij het park aangelegd en toen is de verwachting gewekt, dat de rest van het park een
opknapbeurt zou krijgen. Dat moet
de komende maanden gebeuren. Er

komt een skatevoorziening, waarvoor de basis al is gelegd. Eind
2009 is een extra zandlaag aangebracht omdat de bodem van het
park nogal slap is. die laag moet
ongeveer 200 dagen rusten, voordat de skatebaan kan worden opgebouwd. Verder wordt de visplaats
opnieuw ingericht, de dijk achter
het park wordt verstevigd, er worden nieuwe sloten gegraven om
voldoende regenwater op te kunnen
vangen, de rozentuin wordt gere-

HHC laat op gang

viel er voor CSV weinig eer meer
te behalen. Door doelpunten van
Martijn Berger, 10 minuten na rust,
en twee erg late goals van Gerben
Tieltjes en Tom IJzerman, trok
HHC aan het langste eind.

HARDENBERG – HHC heeft de
eerste vier posities in de Hoofdklasse C, goed voor promotie naar
de Topklasse, weer wat beter in het
vizier gekregen. Zaterdag voetbalden de Hardenbergers in de uitwedstrijd tegen de christelijke
sportvereniging Apeldoorn een
matige eerste helft, maar toen de
ploeg een beetje was warmgedraaid

De Hardenbergers zijn opgeklommen naar de negende plaats, met
evenveel verliespunten als nummer
zes, CSV. De kloof met plaats vier
bedraagt drie punten.

onjuist. Ik heb ze zojuist gebeld met
de vraag of ze het willen aanpassen.” De regionale omroep paste de
gegevens echter niet aan. Sterker
nog, enkele uren later plaatste de
gemeente op haar eigen website
dezelfde informatie. Een verzoek
om de namen van de gekozenen
bekend te maken werd niet gehonoreerd, hoewel die informatie wel
aan anderen bekend was gemaakt.
Op twitter vlogen namelijk de felicitaties in het rond voor degenen
die met voorkeurstemmen in de
raad waren gekozen.
Pas donderdagmiddag na 15.00
uur, toen zo’n beetje de hele wereld al kennis had kunnen nemen
van de uitslagen, kwam de gemeente met een officiële verklaring.
Echter zonder excuses aan het adres
van OpKoers, en zonder uitleg
waarom er ’s nachts zo slordig was
omgesprongen met de gegevens.
Het is niet denkbeeldig dat het
geklungel de media wat huiverig
maakt, om een volgende keer nog
eens zoveel aandacht aan de
gemeentepolitiek te besteden.
noveerd, de paden worden beter
begaanbaar gemaakt en er komen
overnachtingplaatsen voor toeristen
met een camper.
Behalve dat er wat bijkomt in het
park verdwijnt er ook iets. Het gemaal Kruserbrink is overbodig, al
jaren technisch afgeschreven en zal
daarom worden afgebroken. De
kosten voor het Total;e plan bedragen bijna 1,5 miljoen euro, waarvan de gemeente 2/3 deel betaalt.
De rest komt voor rekening van
waterschap Velt en Vecht en
woningstichting Beter Wonen.

Nieuwe speler
HARDENBERG – HHC heeft de
eerste versterking binnen. Komend
seizoen speelt de 19-jarige verdediger Frank Schijff op De Boshoek.
De 1 meter 89 lange inwoner van
Aalden komt uit de jeugdopleiding
van Emmen en speelt nu bij de beloften van SC Heerenveen. Alleen
interesse van een profclub kan nog
roet in het eten gooien.

Voorkeur – Zes raadsleden zijn
dankzij voorkeurstemmen in de
gemeenteraad gekozen. Dat zijn
Bert van Faassen, Piet-Cees van der
Wel, Martijn Breukelman, Henk
Steenbergen (CDA), Wim Kloekhorst (PvdA) en Jenny Weitkamp
(ChristenUnie). Voor het CDA betekent dit onder meer dat er geen
plaats is voor Eef Kerkdijk. Enkele
dagen voor de verkiezingen werden
in de hele gemeente nieuwe kieslijsten verspreid, omdat achter haar
naam een m stond in plaats van een
v. De kosten hiervan werden door
burgemeester Meulman geschat op
10.000 euro. Eef Kerkdijk kreeg bij
de verkiezingen 97 stemmen.
Stemmen – De partijen die in de
gemeenteraad van Hardenberg worden vertegenwoordigd hadden samen 125 kandidaten op de kieslijst
staan. Op elke kandidaat is een
stem uitgebracht. Het minste voor
Arnold Don van OpKoers (1 stem),
het meeste voor Douwe Prinsse van
het CDA (4202 stemmen). Roem
is vergankelijk, ondervonden de
voormalige OPV-leden Jeroen
Spoor en Jan Hendrik Amsink.
Spoor voor Liberaal Hardenberg en
Amsink voor OpKoers waren dit
keer samen goed voor 250 stemmen. Vier jaar geleden behaalde
Amsink alleen al 540 stemmen.
Meulink – De fractieleider van het
CDA, Henk Meulink, beweerde
woensdag dat elke gemeente krijgt
wat hij verdient: “In Almere hebben ze de PVV, wij hebben Petra
Baarslag.” De CDA’er verklaarde
verder blij te zijn met de 11 zetels.
“Ondanks jouw lelijke stukjes hebben we geen zetels verloren, en daar
ben ik erg tevreden over”, was zijn
reactie op de uitslag.
Dorpsbinding – Het ‘rode dorp’
Kloosterhaar, jarenlang bolwerk
van de PvdA, is vorige week woensdag van kleur verschoten. In dorpshuis ’t Haarschut werden 552 geldige stemmen uitgebracht. Daarvan
gingen 133 naar de PvdA en 213
naar OpKoers. Dat laatste is niet
verwonderlijk, want nummer 2 op
de lijst, Hans Botter, is een
Kloosterhaarder. Het nieuwe ‘rode
dorp’ is Slagharen, waar de PvdA
de meeste stemmen kreeg. Ook niet
zo vreemd, omdat beoogd wethouder René de Vent een inwoner van
Slagharen is.

