Woensdag 14 april 2010

Kortweg
Borden - CDA-raadslid Henk
Steenbergen ergert zich aan de
verkiezingsborden. Die zijn blijven
staan na de verkiezingen voor de
gemeenteraad, in afwachting van
de verkiezingen voor leden van de
Tweede Kamer. De affiches zijn
half verscheurd of hangen nog in
flarden aan een paar millimeter
lijm en dat geeft volgens Steenbergen een rommelige aanblik. De
gemeente heeft een voorbeeldfunctie bij het schoonhouden van
de openbare ruimte, schrijft hij,
maar ze laat dat niet zien. Eigenlijk wil Steenbergen van tweeën
een: of de borden weghalen, of - als
dat te duur is – de borden schoonmaken.

Meest duurzame gemeentewerf
wordt in Hardenberg gebouwd

Schrijfster - Suzanna Jansen,
schrijfster van de bestseller Het
Pauperparadijs over het dwanggesticht Veenhuizen, komt 25 april
naar onze regio. Zij geeft een lezing in de Veldzichthoeve bij de
Ommerschans in Balkbrug. De
middag bestaat, naast de lezing,
onder meer uit een wandeling door
de Ommerschans, een informatiemarkt en oud film- en fotomateriaal
van het gebied. Er is live muziek
en de catering wordt verzorgd door
de kliniek Veldzicht, de verre opvolger van de strafkolonie
Ommerschans. De lezing start om
14.00 uur, er is inloop vanaf 13.00
uur. Kaarten zijn o.a. te koop bij de
bibliotheek in Hardenberg.
Muzikale reis – De harmonie
Kunst Na Arbeid Hardenberg
maakt zaterdag 24 april een muzikale wereldreis. Dat gebeurt tijdens
een gratis toegankelijk concert
vanaf 20.00 uur in het LOC aan de
Sportlaan in Hardenberg. Onderdeel van het concert is een optreden van slagwerkleerling Jan Simon
Prins, die de marimba bespeelt in het
kader van zijn D-examen.
N34 - Rijkswaterstaat en de gemeente Ommen houden maandag
19 april een informatieavond over
de herinrichting van de N34 tussen Ommen en de Witte Paal. Dat
gebeurt in restaurant de Hongerige
Wolf in Stegeren. Inloop vanaf
19.30 uur, start programma 20.00,
einde 22.00 uur.
Jazz - De Jazzclub Hardenberg
sluit zondag 18 april het seizoen af
met een optreden van de Hengelose
Laura Band. Swingende instrumentale nummers worden afgewisseld met jazzclassics, blues en
ballads, gezongen door Tonny
Nijland. De matinee vindt plaats in
de foyer van theater De Voorveghter, van 16.00 tot 18.00 uur.
Beste Boek – Het beste boek van
Overijssel komt uit de gemeente
Hardenberg. Donderdag 8 april
werd Het boek van Rheeze en
Diffelen uitgeroepen tot Overijssels
Boek van het Jaar. Dat gebeurde in
het Historisch Centrum Overijssel
in Zwolle. Het boek is gemaakt door
inwoners van Rheeze en Diffelen
en gaat over de geschiedenis van
de twee buurtschappen. De jury,
bestaande uit historici en journalisten, beloonde de makers met een
oorkonde en een geldbedrag van
duizend euro. Ook de originaliteitprijs kwam indirect in de gemeente
Hardenberg terecht. De prijs is gewonnen
door
redacteur
Kemperman met het boek
Thesaurus van Gramsbergen, dat
een 17e-eeuwse blik geeft in de
praktijk van een plattelandsarts.

redactie@sallander.nl

Wethouder Jannes Janssen startte de bouw van de gemeentewerf aan de Haardijk met het plaatsen van een spant.
HARDENBERG – De meer dan 100 medewerkers van de gemeentelijke buitendienst zitten vanaf volgend jaar in een nieuwe gemeentewerf. Wethouder Jannes Janssen heeft donderdag 8 april op bedrijventerrein de Haardijk de officiële starthandeling van de bouw verricht:
het plaatsen van een enorme houten spant. De werf moet bij oplevering
de meest duurzame gemeentewerf van Nederland zijn.
De medewerkers van de buitendienst zijn volgens Janssen ”de
ambassadeurs van de gemeente. De
burgers zien hen het meest. Bij het
onderhoud van groen of wegen, bij
het verzorgen van begraafplaatsen
en sportparken of bij het strooien
van zout tijdens de winter. Een efficiënte club medewerkers die kwa-

litatief goed werk leveren.” Hij illustreerde dat met het voorbeeld
over het groenonderhoud van
bedrijventerrein De Haardijk. “Via
een heuse inschrijving, dus via concurrentie met andere bedrijven,
heeft de buitendienst het groenonderhoud op de Haardijk binnengehaald. Deze gemeentelijke dienst

kan dus de concurrentie met het bedrijfsleven aan”, meende Janssen.
De nieuwe gemeentewerf vervangt
straks minstens negen onderkomens van waaruit nu nog wordt
gewerkt. Omdat de buitendienst een
paar jaar geleden is begonnen met
bedrijfsmatiger werken, is er zoveel
geld bespaard, dat de werf grotendeels met zelf verdiend geld is betaald.
Bij oplevering moet het de duurzaamste werf van Nederland zijn:
CO2 neutraal en zoveel mogelijk
cradle-to-cradle gebouwd. Dat
laatste wil zeggen dat de gebruikte
materialen na hun leven in het ene

Tweede CDA-wethouder op de plank
HARDENBERG – Zoals verwacht heeft de gemeente Hardenberg vrijdag een college van
B&W gekregen. Er moeten nog
enkele formaliteiten worden vervuld (de PvdA-leden moeten officieel akkoord gaan), maar eigenlijk staat niets de installatie van
het nieuwe gemeentebestuur op
dinsdag 20 april in de weg.
Als er onderweg geen brokken worden gemaakt wordt Hardenberg de
komende vier jaar bestuurd door
burgemeester Bert Meulman (financiën, economie) en de wethouders Douwe Prinsse (CDA, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting,
sport), Jannes Janssen (CU, openbare werken, natuur, milieu, onderwijs) en nieuwkomer René de Vent
(PvdA, werk en inkomen, toerisme
en recreatie, cultuur).
Vorige week werden op deze plek
de namen van de wethouders al
genoemd en de verwachting werd
uitgesproken, dat de verdeling van

de portefeuilles geen verrassingen
zou opleveren. Dat bleek vrijdag
ook het geval. De enige verrassing
had kunnen komen als de portefeuilles van burgemeester Meulman
herverdeeld zouden worden, maar
dat is niet gebeurd. Wel kan een
herbezinning komen als de burgemeester over zo’n anderhalf jaar
vertrekt, zo zijn de coalitiepartijen
overeengekomen. Dan kan zelfs
een 4e wethouder worden benoemd.
Mocht dat werkelijkheid worden
dan wordt het een CDA-er. Voor
deze post is naar verluidt fractievoorzitter Henk Meulink in de
markt.
De oppositie wordt de komende
raadsperiode gevormd door
GroenLinks, OpKoers en Liberaal
Hardenberg. Zij hebben het regeerakkoord niet ondertekend, zodat ze
de handen vrij houden om oppositie te voeren, laten GroenLinks en
OpKoers in een persbericht weten.
Omdat beide partijen een zetel
winst hebben behaald zal de coali-

tie hen nog meer dan voorheen serieus moeten nemen, vertelde
Annie Kelder van OpKoers.
De vreemde eend in de bijt is de
komende periode de VVD. Deze
partij levert geen wethouder, zit dus
niet in de gemeenteregering, maar
heeft de handen niet meer vrij om
oppositie te voeren. Als enige nietcoalitiepartij heeft de VVD namelijk het regeerakkoord wel ondertekend. “De Tweede Kamer kan nog
iets van ons leren”, vertelde VVDfractievoorzitter Albert Schipper
twee weken geleden. Of de landelijke VVD dit ook de juiste manier
van politiek bedrijven vindt mag
echter sterk worden betwijfeld.
Na vier weken in het openbaar onderhandelen, onder deskundig
voorzitterschap van informateur
Jaap van Dijk, kan de voorlopige
conclusie worden getrokken dat het
Hardenbergse poldermodel waarschijnlijk weer vier jaar relatief saai
raadswerk oplevert, maar dat de
inwoners er niet slechter van zullen worden.
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product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product, zonder
kwaliteitsverlies. Om dat te bereiken krijgt de werf 2000 m2 aan
zonnepanelen, zodat de werf voor
minstens de helft van de eigen
energiebehoefte zorgt. Verder wordt
er een warmtepomp gebruikt, voor
het bewaren van warmte in de bodem tot die warme in koude tijden
nodig is. en een zonneboiler, LEDverlichting, een sedumdak en opvang van regenwater, dat gebruikt
gaat worden door de veegwagens,
bij het wassen van het gemeentelijk wagenpark en voor het strooien
van nat zout.

Nieuwe sporttegels
HARDENBERG – De sportafdeling van de gemeente Hardenberg neemt alvast een voorschot op
de komende bezuinigingen. De
Walk of Fame, het tegelpad langs
de Vecht in Hardenberg-centrum,
met namen van min of meer beroemde sporters, wordt vrijdag 16
april uitgebreid met tegels die namen van twee sporters dragen.
De gouden waterpolosters van
Peking Rianne Guichelaar en
Marieke van den Ham krijgen samen een tegel. Ook de tweede tegel wordt gedeeld. Deze is voor de
schaatser Wouter Olde Heuvel (in
2009 3e op het EK) en zijn broer
Remco (in 2003 1e op het WK junioren). Verder wordt een tegel onthuld die al onthuld is. De vroegere
atlete Olga Commandeur – nu bekend van gymoefeningen op tv voor
ouderen - kreeg in 2008 een tegel.
Zij kon de tegel toen niet zelf onthullen, maar liet dat over aan haar
collega Ger Albers van Schelde
Sports. De Walk of Fame is een eerbetoon aan topsporters, in 2007
aangelegd door de gemeente en
atletiekvereniging Spurt ’88.

