Woensdag 1 september 2010

Kortweg
Fietsen - Van maandag 13 t/m donderdag 16 september wordt in
Kloosterhaar een avond fietsvierdaagse gehouden. Reservedatum is
vrijdag 17 september. De start is
elke avond vanaf 18.00 uur bij café
‘t Olde Jagershuus aan de Verlengde Broekdijk. Er zijn vier routes uitgezet van ongeveer 25 km.

Eerste overwinning voor HHC

Rivieren - Zondag 5 september
wordt in natuurcentrum De Koppel in Hardenberg van 14.00 tot
15.30 uur de film De grote rivieren
vertoond. Te zien zijn onder meer
de Iguazu-watervallen in Argentinië en de gletsjers van Patagonië.
De toegang is gratis.
Voorlichting - In het RöpckeZweers ziekenhuis in Hardenberg
wordt donderdag 9 september van
9.30 tot 15.30 uur een informatiedag gehouden rond het thema ‘Toekomst na Kanker’. De informatiedag voor patiënten, familieleden en
zorgverleners, bestaat uit een markt
met informatiestands en een aantal lezingen en presentaties.
Namen - De flats aan de Parkweg
in Hardenberg hebben sinds donderdag 26 augustus op verzoek van
enkele bewoners een naam. De een
heet Nedersticht, de ander Oversticht, middeleeuwse namen voor
respectievelijk Utrecht en Overijssel/Drenthe. De namen werden onthuld door de dames Bos en Moeken, beiden bewoners van de flats.
Zwembad - Met 5x diplomazwemmen in de laatste openingsweek en op de valreep nog de
35.000e bezoeker heeft zwembad
Hattemat in Gramsbergen een punt
gezet achter het seizoen 2010. Die
35.000e bezoeker was de 6-jarige
Indy Huisjes, die naar het zwembad was gekomen om af te zwemmen voor haar A-diploma. Uit handen van het personeel ontving ze
een gratis abonnement voor het
nieuwe seizoen en een bos bloemen.
Nieuwe datum – De wedstrijd in
de Topklasse tussen CSV
Apeldoorn en HHC uit Hardenberg
is verplaatst van zaterdag 11 september naar donderdag 9 september. De gemeente Apeldoorn heeft
als eigenaar van het sportterrein al
een jaar geleden de velden voor die
zaterdag verhuurd. Dat is op tijd
aan de KNVB doorgegeven, maar
die heeft niets met die informatie
gedaan zodat de beide clubs zelf een
nieuwe datum moesten zoeken.
Rijhal – De ruitervereniging Slagharen wil een rijhal bouwen aan de
Zwarte Dijk in Slagharen. De club
heeft een stuk grond van de gemeente in gebruik gekregen waar
eerst EMMS op voetbalde. Nadat
die vereniging een kunstgrasveld
heeft gekregen was dit trainingsveld overbodig. De ruitervereniging
wil de rijhal gebruiken om ook ’s
winters rijles te kunnen geven.
Uitbreiding – Zorgboerderij De
Zwieseborg in Loozen wil fors uitbreiden. Het stichtingsbestuur wil
onder meer een kas, vergader- en
receptieruimte, een sanitairgebouw,
een snackcorner en uitbreiding van
de stallen. Daarnaast wordt het aantal speelvoorzieningen uitgebreid,
wil men een ecotuin aanleggen en
wordt de camping uitgebreid van
15 naar 25 plaatsen. Om de plannen te verwezenlijken wil de
Zwieseborg een hectare grond kopen richting Hardenberg.
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Aanvoerder Roy Stroeve (l) scoorde zaterdag zijn eerste doelpunt in de Topklasse.
HARDENBERG – HHC heeft de eerste punten binnen. De ploeg uit
Hardenberg won zaterdag in een matige wedstrijd met 2-0 van
Genemuiden. Een verdiende overwinning, vond ook Genemuiden-trainer Richard Karrenbelt. Zijn ploeg had volgens hem te weinig flair had
getoond, zodat de 1-0 ruststand door HHC-spits Renco van Eeken terecht
was. “We speelden de eerste helft met de handrem erop. Pas in de 2e helft
konden we HHC onder druk te zetten, maar toen Roy Stroeve de 2-0
scoorde was het gebeurd”, vertelde Karrenbelt. HHC-aanvoerder Roy

Stroeve was uiteraard tevreden over zijn schitterende doelpunt (een halve
volley die onhoudbaar in de hoek verdween), maar nog meer over de
winst. “Dit voelt als een bevrijding, als je geen punten pakt wordt de druk
steeds groter, wat dat betreft is het een goede overwinning. Maar we weten wel dat we nog stappen moeten maken.” De eerste kans om die stappen te zetten was gisteren (=dinsdag) tijdens de derby in Rijssen tegen
Excelsior’31. De volgende is zaterdag, wanneer Harkemase Boys op bezoek komt.

Recreatiepark wordt geen woonwijk

Geen hoop voor Moscou
BERGENTHEIM - Het recreatiepark Moscou bij Bergentheim zou
een woonwijk moeten worden, zodat de huidige bewoners er kunnen
blijven wonen. Dat is wat parkbewoner Ton Heevel vorige week dinsdag zei tijdens zijn inspreekbeurt bij de gemeenteraad. De avond ervoor waren enkele raadsleden op bezoek geweest bij de parkbewoners
om nog eens te horen, wat de consequenties zijn als de bewoners niet
langer permanent in hun vakantiehuis mogen wonen
Vooral de kleinere partijen als Liberaal Hardenberg en Op Koers
waren onder de indruk. Zij wilden
namelijk van B & W weten of er
wel een sociaal plan was, want sommige mensen zouden door de gedwongen verhuizing wel eens failliet kunnen gaan. Daarnaast wilden
enkele raadsleden weten waarom
B&W niet duidelijk hadden gemaakt dat Park Moscou net zo behandeld moest worden als de andere recreatieparken in de
gemeente Hardenberg. Al deze
raadsleden krijgen voldoende geld
om zich een dag in de week te verdiepen in het raadswerk, maar ze
doen het onvoldoende. Als ze wel
in het dossier Park Moscou waren
gedoken, hadden ze kunnen lezen
dat al vanaf de herfst van 2004 voor
dezelfde lijn wordt gekozen: geen
permanente bewoning, mensen die
lang in het park wonen krijgen jaren de tijd om vervangende woonruimte te zoeken en er wordt geen
woonwijk gemaakt van het park.
Dat is in 2005 en 2006 nog eens

weer bevestigd, toen het onderwerp
weer op de raadsagenda is geplaatst
op verzoek van de bewoners.
De raad heeft elke keer ingestemd
met de plannen van B&W, hoewel
ze best anders had gekund. Er is in
al die jaren maar één motie aangenomen waarin stond, dat B&W
duidelijk moesten maken wat de
juridische gevolgen zouden zijn als
de bewoners van Park Moscou allemaal een gedoogverklaring zouden krijgen, dus dat de mensen die
er nu wonen er altijd mogen blijven wonen, en bewoners van andere parken niet. Die uitleg is er
geweest, maar enkele raadsleden
hadden dat niet begrepen en wilden nu van wethouder Douwe
Prinsse weten waarom hij niet had
uitgezocht wat de juridische gevolgen zijn als het hele park een woonwijk van Bergentheim wordt. “Omdat de raad mij dat niet heeft
gevraagd”, was zijn reactie. ‘In de
motie werd gevraagd naar persoonlijke gedoogverklaringen en dat is
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uitgezocht.”
Van een sociaal plan waar sommige
raadsleden naar vroegen kan geen
sprake zijn. De raad heeft zelf ingestemd met het beëindigen van het
gedogen en met het vervolgen van
mensen die zich niet aan de wet
houden. Dat sommige raadsleden
erg onder de indruk waren van de
verdrietige verhalen van bewoners
die financieel grote schade lijden
kon Prinsse niet op andere gedachten brengen. “Natuurlijk ben ik gevoelig voor persoonlijk leed, maar
als wethouder moet ik uitvoeren
wat de raad heeft beslist. Alleen is
er wel een hardheidsclausule in het
besluit opgenomen, waarin staat dat
niet met de botte bijl wordt gewerkt
als mensen in een uitzichtloze situatie terecht komen.”
De gemeenteraad neemt dinsdag 7
september een definitief besluit over
het verzoek van de bewoners van
park Moscou om van hun park een
woonwijk van Bergentheim te maken. De raad kan die avond besluiten - en trouwens ook later als de
landelijke wetgeving verandert of
als blijkt dat de ene groep bewoners meer nadeel van het besluit
ondervindt dan de andere groep –
dat de bewoners hun zin krijgen.
Wie goed geluisterd heeft tijdens de
oriënterende raadsvergadering weet
dat daarop geen kans is.

Experimenten leiden
tot tekort Muzerie
HARDENBERG – Kunstencentrum De Muzerie, dat onder
meer de muziekschool is voor de
gemeente Hardenberg, zit in financieel zwaar weer. Volgens de gemeente komt dat vooral doordat de
Muzerie dure keuzes heeft gemaakt, die verkeerd hebben uitgepakt. De tarieven voor gebruikers
van 18 jaar en ouder zijn erg laag
gehouden, om meer mensen te
trekken. De kosten zijn uit de reserves betaald, maar het doel is niet
gehaald zodat deze groep straks
meer moet gaan betalen. Verder
heeft de Muzerie besloten om mee
te doen met het provinciale doel
om meer mensen aan cultuur deel
te laten nemen. Ook die kosten
moesten uit de eigen portemonnee
worden betaald omdat ze niet werden gesubsidieerd. De instelling
geeft daarnaast aan dat de huur van
het LOC in Hardenberg nogal hoog
is. De gemeente Hardenberg is
overigens niet van plan mee te betalen aan het tekort van 180.000
euro over 2009. “Wij betalen jaarlijks zo’n 9 ton en de Muzerie levert voor dat bedrag precies wat
wij vragen”, vertelt verantwoordelijk wethouder René de Vent. Volgens hem moet de Muzerie minder afhankelijk worden van
overheidssubsidie. “Muziektherapie in de zorg, of meer voor scholen doen, dat zijn bijvoorbeeld manieren om extra geld te verdienen.
Dat wordt straks nog belangrijker,
omdat bij de komende bezuinigingsrondes het kunstencentrum
niet wordt ontzien.”

