Woensdag 16 februari 2011

Kortweg

Apenkooi favoriet bij jonge Bergentheimers

Sloop – Café Brink in Sibculo
wordt gesloopt. Ervoor in de plaats
komen twee woningen. Tenminste,
als de eigenaar de plannen ook echt
gaat uitvoeren. Het horecapand
staat te koop maar tot nu toe is geen
koper gevonden. De eigenaar van
het café aan de Kloosterdijk heeft
de gemeente gevraagd of de horecabestemming veranderd mag worden in een woonbestemming voor
drie woningen. De gemeente is in
principe voor sloop van het pand,
omdat op die manier verpaupering
wordt tegengegaan. Maar drie woningen vindt de gemeente teveel
van het goede, vandaar dat er twee
mogen komen, waarvan een in de
plaats komt van de huidige woning.
Mooier wonen - Het project ‘opwaarderen woonomgeving’ in
Bruchterveld is zaterdag afgerond.
Dat gebeurde door het planten van
enkele bomen aan de Geert Arendsweg. Vorig jaar is in verschillende
kernen begonnen met het opwaarderen van de woonomgeving. Het
gaat hierbij om het opknappen
van verouderde woonstraten om
verpaupering te voorkomen. De
bewoners zijn bij het proces betrokken om voldoenden draagvlak te
creëren. Zo hebben zij in Bruchterveld gepleit voor het plasten van dezelfde soort bomen in voortuinen en
openbaar groen, om de Arendsweg
het karakter van een laan te geven.
Foutje - Wat werd verwacht is
vorige week dinsdag uitgekomen:
de politieke partijen in Hardenberg
hebben de plannen voor zorgboerderij Hadassahoeve in Ane goedgekeurd. Zonder een minicamping,
want daar bestond teveel weerstand
tegen. De VVD probeerde ook nog
het onderdeel bed & breakfast uit
de plannen te halen via een amendement en hoofdelijke stemming,
maar de enige medestander vonden
de 3 VVD-ers in Petra Baarslag van
Liberaal Hardenberg. Totdat het
op stemmen aankwam, want toen
stemde Baarslag tegen het amendement waarin eigenlijk datgene
stond waar zij om vroeg.
Orgel - Martin Mans geeft zaterdag
19 februari een orgelconcert in
de Kandelaarkerk in HardenbergHeemse. Op het programma staan
improvisaties en bewerkingen op
klassiekers met het orgel als orkest.
Mans brengt onder andere Amazing
Grace met de doedelzakeffecten ten
gehore. Het wordt een concert voor
orgelliefhebbers, maar ook voor
een ieder die het orgel eens op een
andere manier wil beluisteren Het
concert begint om 20.00 uur.
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Onhandig - In een vlaag van
amateuristische miscommunicatie
zijn dinsdagavond twee politiekbestuurlijke evenementen tegelijkertijd gehouden, die voor de inwoners van Hardenberg van belang
waren. De vijf lokale partijen met
een kandidaat voor de Provinciale
Staten (CDA, GroenLinks, PvdA,
ChristenUnie en VVD) hadden een
bijeenkomst belegd in het LOC aan
de Sportlaan. Een eindje verderop
hield het college van B&W een
informatiebijeenkomst over de 7
miljoen euro die Hardenberg wil
bezuinigen. Burgemeester Meulman en de wethouders Prinsse,
Janssen en De Vent gaven tijdens de bijeenkomst in theater de
Voorveghter een toelichting op de
bezuinigingsvoorstellen waarna
de inwoners konden reageren op
de plannen.

BERGENTHEIM – Vorige week hebben de basisscholen in Bergentheim
volop aandacht besteed aan bewegen, gezonde voeding en gezonde keuzes.
De Casper Diemerschool en de Koningsbergerschool deden mee aan het
project Ik Lekker Fit!?
Combinatiefunctionaris Arjan Breukelman gaf woensdag 9 februari vanaf
8.45 uur ochtendgymnastiek aan alle leerlingen van de Casper Diemerschool. Vervolgens konden de leerlingen fietsen op een shakefiets. Dit is

een fiets die door te trappen stroom geeft aan een blender om een shake
te maken. De leerlingen konden zo hun eigen gezonde shake bij elkaar
fietsen. Woensdagmiddag werd eerst een klim- en klauterbaan neergezet in
sporthal de Möllincksslag, waarna rond drie uur de zaal werd omgetoverd
in een indoor voetbalveld en een apenkooiparcours. Naast deze sportieve
activiteiten zijn vorige week op de scholen onder andere voedingslessen
en danslessen gegeven. Later komen ook anders scholen aan de beurt. In
totaal doen in Hardenberg 22 scholen mee aan het programma Ik lekker Fit!?

Grens moet steeds meer vervagen
HARDENBERG – De burgemeesters aan de oostkant van de DuitsNederlandse grens weten sinds vorige week ook wat speeddaten is.
De zeven bestuurders van de gemeenten uit de Grafschaft Bentheim
die aan Nederland grenzen waren op bezoek in Hardenberg, om
kennis te maken met de Nederlandse collega’s van Coevorden tot
Losser. Het was overigens niet zomaar een gezelligheidsbijeenkomst,
want na de kennismaking werd een agenda afgewerkt waarop zaken
stonden als grensoverschrijdend toerisme, het afstemmen van regels
en wetten en het verbeteren van verkeer en vervoer.
Burgemeester Herbert Koers van
Uelsen was de initiatiefnemer van
de bijeenkomst. De zeven Duitse
burgemeesters hebben elk kwartaal
overleg en kwamen steeds vaker tot
de conclusie dat contact met Nederlandse gemeenten wenselijk is.
Koers heeft onlangs het voortouw
genomen om een gezamenlijke
bijeenkomst te beleggen, waarna
de gemeente Hardenberg zich als
HARDENBERG – Het is opvallend hoe vaak de gemeenteraad
van Hardenberg eerst tegensputtert
als B&W met een voorstel komen
en subiet overstag gaat als wordt
toegezegd dat de raad tijdens een
proces tussentijds op de hoogte
wordt gehouden. Of wanneer wordt
beloofd dat de raad over het uiteindelijke besluit mag meepraten.
Vorige week tijdens de bespreking
over ambtelijke fusie met Ommen
was dat niet anders.
Op verzoek van de PvdA en GroenLinks was de fusie onderwerp van
gesprek, en aanvankelijk werden
ongeveer twee handen vol vragen en
bezwaren afgevuurd op het college,
omdat de raadsleden nogal verrast

gastheer aanbood. “We hebben één
op één wel vaker contact met Nederlandse buurgemeenten”, vertelde
burgemeester Daniela Kösters van
Emlichheim. “Coevorden en Emlichheim bijvoorbeeld overleggen
regelmatig over het bedrijventerrein
Europark en met Hardenberg bespreken we het bevorderen van het
toerisme over de Vecht, maar er zijn
ook zaken die we in groter verband

moeten regelen.” Dat is onder meer
het grensoverschrijdend toerisme,
maar ook samenwerking op het
gebied van rampenbestrijding. “En
bijvoorbeeld zaken die te maken
hebben met landbouw en natuur. In
Nederland halen we boeren weg bij
groene gebieden maar in Duitsland
doen ze het net andersom. Het is
dan verstandig het beleid op elkaar
af te stemmen”, aldus burgemeester
Stegers van Tubbergen.
Ook eenvoudiger zaken vragen
volgens de burgemeesters om afstemming. Daniela Kösters: “In Nederland rijden groepen wielrenners
op de weg, maar in Duitsland mag
dat niet waardoor automobilisten
soms van die groepen schrikken.
En dat zorgt af en toe voor ernstige
ongevallen. Wij willen graag die
wielerclubs uit de buurgemeenten

Fusie gemeentepersoneel zorgt in
Hardenberg niet voor vuurwerk
waren door het besluit van B&W
een ambtelijke fusie te zoeken met
Ommen. Nadat met name gemeentesecretaris Wouco Rebergen een
gloedvol betoog had gehouden over
nut en noodzaak van de ambtelijke
fusie, stond bij wijze van spreken
elk raadslid te applaudisseren voor
het plan, vooral toen was toegezegd
dat niets zonder de raad wordt besloten. Alleen de ChristenUnie hield
zich stil. “Er is ons een notitie beloofd waarin staat waarom de ambtelijke fusie zinvol is en hoe de zaak
wordt afgehandeld. Die wachten wij

af voordat we inhoudelijk reageren”, vertelde fractievoorzitter Wim
Boersma. Ook Liberaal Hardenberg
hield zich aanvankelijk stil, maar
dat was meer omdat burgemeester
Meulman niet had gezien dat Petra
Baarslag het woord wilde voeren.
Zij zag vooral financiële beren op
de weg. “Komt er één raad, één
gemeentehuis, uiteindelijk één gemeente? Anders is de fusie kostenverhogend”, beweerde Baarslag. De
opmerking van B&W dat het hele
proces in gang was gezet omdat de
gemeenten Ommen en Hardenberg

bereiken om hen over de regels te
informeren.”
Blijkbaar is deze eerste kennismaking in Hardenberg de bestuurders
goed bevallen, want ze willen
permanent overleg om de grens
steeds meer te laten verdwijnen.
De volgende keer is in september
in Tubbergen, tijdens het festival
Glasrijk Tubbergen. En daar moet
dan bedacht worden hoe men verder
gaat, welke projecten en thema’s
aan de orde komen. De eerste resultaten zijn binnenkort zichtbaar: de
websites van de gemeenten worden
doorgelinkt om het grensoverschrijdend toerisme te bevorderen en
de culturele agenda’s met evenementen die voor een groter gebied
interessant zijn worden aan elkaar
doorgegeven.
flink moeten bezuinigen was aan
haar blijkbaar niet besteed.
Vragen waren er ook nog over de
bereidheid van Ommen om wel echt
met Hardenberg in zee te gaan. De
Ommer raadsleden wilden dat hun
college van B&W ook naar Dalfsen
keek, hoewel Dalfsen zelf al een
heel andere kant op had gekeken.
Nadat Rebergen had verteld dat
Ommen van plan was de eigen
reorganisatie op te schorten en de
tijd te besteden aan overleg met
Hardenberg keerde het geloof bij de
Hardenberger raadsleden terug. Tevredenheid was er over het besluit
van de Ondernemingsraden van
Ommen en Hardenberg om te pleiten voor snelheid in het fusieproces.

