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Kortweg
Huldiging – Zes jongens uit Beerzerveld en Vroomshoop hebben
maandagmiddag in het gemeentehuis van Hardenberg een onderscheiding gekregen van het
Carnegie Heldenfonds. De zes
jonge knapen hebben 10 juni van
dit jaar een 70-jarige inwoner van
Den Helder gered die in het Overijssels kanaal was gevallen. Deze
actie was voor de burgemeesters
Meulman (Hardenberg), Visser
(Twenterand) en Kok (Ommen)
reden om hen voor te dragen voo
de onderscheiding.

Kerst zonder pakket
HARDENBERG – Op een omzet
van 130 miljoen euro maakt het
financieel gezien weinig uit of je de
gemeenteambtenaren wel of geen
kerstpakket geeft, vindt raadslid
Petra Baarslag van Liberaal Hardenberg. “Het heeft een symboli-

sche waarde om een pakket van
zo’n honderd euro te geven, je toont
daarmee dat je het werk waardeert”,
zei ze tijdens de raadsvergadering
van 30 november. Nu de gemeente
de komende jaren in totaal 3 miljoen
euro extra krijgt van energieleve-

rancier Cogas kan er volgens haar
wel een kerstpakket af. Dat betekent
dat het besluit om te bezuinigen
op de gemeentelijke uitgaven een
beetje wordt teruggedraaid, want
begin november besloot de raad
dat er geen kerstpakketten meer
worden verstrekt. “En dat besluit
terugdraaien moeten we niet doen”,
meende burgemeester Bert Meulman. “We laten aan de bevolking

zien dat we zelf meedoen met de
bezuinigingen. Geen kerstpakket
voor ambtenaren, raadsleden en
B&W betekent dat we een kleine
50.000 euro besparen. Anders
hadden we een personeelslid extra
moeten laten vertrekken.”
Bij de stemming bleek dat Baarslag
de enige was die de motie steunde
om Cogas-geld te gebruiken voor
een kerstpakket.

Landmacht dreigt eerste plaats te verliezen

Kerst - Op de plek waar voorheen
camping De Klaverhof was wordt
11 december een kerstmarkt gehouden. Aan de Radewijkerweg
47 in Radewijk kan tussen 11.00
tot 18.00 uur van alles worden
bekeken, geproefd en gekocht wat
met kerst te maken heeft. Muzikale
medewerking wordt onder meer
verleend door de begin november
opgerichte muziekvereniging De
Roker Dorpsmuzikanten. Een deel
van de opbrengst komt ten goede
aan basisschool ’t Kompas en het
project Senegal Juist Nu.
Koppel - Het bestuur van natuurcentrum De Koppel in Hardenberg
is weer compleet. Dick Altena is
de nieuwe voorzitter, als opvolger
van de uit Hardenberg vertrokken
Wicher Westerbeek. Altena is in
Hardenberg vooral bekend van
De Uitdaging: ‘Wat De Uitdaging
culinair doet, doet De Koppel met
natuur: we bieden beleving’. Naast
Dick Altena bestaat het bestuur
van De Koppel uit Annet Herbert,
Mieke Belt, Gert Diepeveen en Jan
Achterkamp.
Pollers - Het voetgangersgebied
in het centrum van Hardenberg is
sinds dinsdag 7 december met pollers (verzinkbare palen) afgesloten
voor auto’s en vrachtwagens buiten
de venstertijden. De maand december wordt gebruikt als gewenningsperiode. Tijdens deze periode
kunnen bevoorraders wennen aan
het systeem en eventueel nog een
ontheffing aanvragen. Op 1 januari
2011 treedt het systeem officieel in
werking.
Leefbaarheid - Stadsbelang
Gramsbergen houdt donderdag
9 december van 19.30 tot 21.30
uur een informatieavond in het
dorpshuis over de leefbaarheid in
Gramsbergen. Tijdens deze avond
kunnen inwoners meepraten over
de toekomst van hun dorp. Dat kan
door te luisteren naar de sprekers of
door zelf spreektijd aan te vragen.
Eén van de inleiders is wethouder
Douwe Prinsse.
Winterfair – Zorgboerderij De
Zwieseborg in Loozen is 10 en
11 december in kerstsfeer. In en
rond de boerderij is een levende
kerststal te vinden, een houthakkersteam geeft een demonstratie,
er wordt opgetreden door koren en
muzikanten, de Kerstman brengt
een bezoek per arrenslee,er staat
een snowboardsimulator, er kan
een ritje worden gemaakt in een
omgetoverde huifkar en er staan
volop kraampjes met kerstproducten, eten en drinken. De winterfair
is 10 december geopend van 16.00
tot 21.00 uur en 11 december van
11.00 tot 16.00 uur.
Raalte – Het Ribs & Blues festival
in Raalte wordt altijd voorafgegaan
door een stevige rockparty op de
zaterdagavond voor Pinksteren.
Als grote act voor 2011 is de groep
Golden Earring vastgelegd.

HARDENBERG – Het meest gekozen beroep tijdens de 11e Beroepen
Doedagen in de Evenementenhal
in Hardenberg was ‘Werken bij de
krijgsmacht’. Bijna 1900 leerlingen van vmbo- en Praktijkscholen
mochten drie beroepen kiezen om

daar woensdag 1 of donderdag 2
december mee aan de slag te gaan.
Meer dan 6 procent koos voor de
krijgsmacht, gevolgd door mode &
design, schoonheidsverzorging en
sport & bewegen. De prominente
rol van landmacht, luchtmacht en

marine (al jaren op nummer 1) kan
volgend jaar maar zo voorbij zijn.
Het Ministerie van Defensie heeft
tot augustus 2011 alle voorlichtingsevenementen afgelast, omdat
op de instroom van nieuwe militairen moet worden gekort.

Vanaf volgende week wordt alweer
gewerkt aan de 12e editie van de
Beroepen Doedagen. Voor veel leerlingen is deelname aan de Beroepen
Doedagen de eerste stap op de weg
die uiteindelijk naar een keuze voor
een beroep leidt.
© Roel Gritter

Extraatje gaat in de spaarpot Raad tevreden over parkeerbeleid
HARDENBERG – De drie miljoen
euro die de gemeente Hardenberg
krijgt van energieleverancier Cogas
heeft de pennen van de raadsleden
flink in beweging gezet. Vijf van de
zeven partijen dienden een motie
in om het geld te sparen. Daarmee
maakten ze nog weer eens duidelijk
dat de raadsleden in Hardenberg
meer medebestuurders zijn dan
ideologisch bevlogen volksvertegenwoordigers. Geen plannen
bijvoorbeeld om de voedselbanken
te steunen, wat een echt PvdAvoorstel kon zijn. Of hetzelfde plan
maar dan om de CDA- en CU-barmhartigheid te tonen. GroenLinks had
kunnen voorstellen een deel van het
extra geld te gebruiken voor nieuwe
natuur en de VVD had iets kunnen
doen voor nieuwe ondernemers.
Maar dat alles kwam niet ter sprake.
Wel een idee van Liberaal Hardenberg om het geld terug te geven aan
de burgers door drie jaar lang de
Onroerendezaakbelasting (OZB) te
verlagen. Dat alleen woningbezitters en geen woninghuurders OZB
betalen wist Liberaal Hardenberg
niet. En dus vroeg het LH-raadslid
Petra Baarslag om 10 minuten
schorsing, zodat ze haar motie
kon aanpassen. Met hulp van de
raadsgriffier kwam er een stukje

tekst bij, waarin stond dat met de
woningstichtingen overlegd moest
worden of de huurders ook een
paar centen terug konden krijgen.
Het voorstel van LH werd door de
andere partijen naar de prullenbak
verwezen.
Hetzelfde lot wachtte een motie van
OpKoersPuntNu. Het Cogas-geld
moet terug naar de burger, meende
Annie Kelder. Dat doe je door de
reserves weer op peil te brengen en
de rest te gebruiken om de ‘vuilnisbelasting’ te verlagen, want de
tarieven zijn volgens OpKoers in
Hardenberg te hoog. Verbaasde
blikken van de andere raadsleden.
“Hoe kom je daar bij?”, wilden
ze weten. “Nou”, vertelde Annie,
“we hebben een onderzoekje laten
uitvoeren. De uitslag hebben we
nog niet goed kunnen lezen, maar
we denken dat Hardenberg te hoog
zit, net als in sommige andere
plaatsen.” Volgens CDA-raadslid
Henk Dogger werd het tijd dat
OpKoers eens een keer de begroting goed ging lezen. ‘Dan hadden
jullie gezien dat we in Hardenberg
kostendekkend werken.” We willen hier verder geen woorden aan
vuil maken, reageerden CDA, CU,
PvdA, VVD en GroenLinks, waarna
de motie snel werd afgeserveerd.

HARDENBERG – Raadslid
Hans Botter van OpKoers mist
al een tijdje columns in de krant
waarin, zoals hij zegt, op een wat
cynische wijze het politieke leven
in Hardenberg wordt besproken. Botter houdt blijkbaar van
zelftuchtiging, want zijn partij
zou regelmatig onderwerp van
gesprek zijn geweest.
Bijvoorbeeld na de afgelopen oriënterende raadsvergadering, waarin
het parkeerbeleid werd besproken.
Opnieuw besproken, want het
onderwerp is de afgelopen jaren al
vaker op de agenda gezet. Dit keer
werd een oude afspraak bevestigd
dat het parkeren een dubbeltje
per uur duurder gaat worden (alle
tegenschreeuwers op internet hebben blijkbaar de laatste twee jaar
in coma doorgebracht) en verder
werd door bijna alle partijen geconstateerd dat de gemeente op de
goede weg is: er zijn steeds minder
problemen met het parkeren achter
de slagbomen en door extra mankracht in te zetten zullen eventuele
problemen sneller worden aangepakt. Ook de handelsvereniging is
tevreden, zodat het complimenten
regende voor de makers van het
evaluatieverslag. Behalve van de
kant van OpKoers.

“Er wordt 100.000 euro van het
parkeergeld gebruikt om het stadspromotieplan van de Handelsvereniging te steunen en er gaat 20.000
euro naar een fonds voor activiteiten
om mensen naar het winkelcentrum
te lokken. Is dat geen oneigenlijk
gebruik van parkeergelden?”, wilde
Botter weten. Diezelfde vraag had
PvdA-raadslid Jaap Perlot verleden
jaar ook al gesteld. Hij vond toen
van wel, maar anderen vonden dat
de parkeerders nu ook iets van hun
parkeergeld terug zagen in de vorm
van vermakelijkheden tijdens het
winkelen. Hoe dan ook, het besluit
was al door de vorige raad genomen
dat een deel van het parkeergeld
hiervoor kon worden gebruikt.
Blijkbaar is het parkeerdossier van
Botter niet goed gevuld, want zijn
partijgenoot Annie Kelder was vorig jaar bij die besluiten aanwezig
en had hem kunnen vertellen hoe
de vork aan de steel zat. CDAraadslid Meulink reageerde dan ook
een beetje geprikkeld. “Het is een
achterhaalde discussie, we verdoen
onze tijd hiermee. Hierover is al een
besluit genomen dus heeft het geen
zin er weer over te beginnen”, aldus
Meulink.
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