Woensdag 11 mei 2011

Kortweg
Rally - In de aanloop naar de jaarlijkse Vechtdalrally op 18 juni houdt
de stichting Rallysport Het Vechtdal
zaterdag 14 mei van 13.30 tot 16.30
uur een promotie- en demonstratiemiddag voor de rallysport. Dat
gebeurt bij Zeus Metaal aan de
Energieweg in Hardenberg. Het
voornaamste doel van deze middag
is het werven van nieuwe officials
voor de rallysport. Daarnaast wil de
organisatie de autosportliefhebbers
eens een rallyevenement van dichtbij laten meebeleven. Speciaal voor
deze middag zijn er enkele korte
klassementsproeven uitgezet.
Fair – Op de Markt in Hardenberg
en bij natuurcentrum De Koppel
wordt zaterdag 21 mei tussen 11.00
en 16.00 uur de 2e editie gehouden
van de Bewust & Duurzaam Wonen
Fair. Op de Markt is een paar keer
de theatervoorstelling over Alfred
en het klimaat te zien. Geïnteresseerden kunnen informatie krijgen
over energiebesparing in en om de
woning. Verder kunnen ze streekgebonden en biologische producten
proeven. Kinderen kunnen zich
uitleven op het springkussen en bij
De Koppel kan geknutseld worden.
De entree is gratis. Tussen de haven
en De Koppel vaart tot 14.30 uur de
Bateau Napoleon om bezoekers gratis naar de twee locaties te brengen.

Burgemeester Visser:

“GHB-gebruikers zijn niet stoer”
NOORD-TWENTE - “Ouders moeten begrijpen dat de GHB die
hun kinderen gebruiken geen onschuldige drug is. En jongeren
moeten niet denken dat je stoer bent wanneer je GHB gebruikt.
Om die omslag te krijgen moet de regering GHB van de lijst met
softdrugs halen en op de lijst met harddrugs plaatsen.” Burgemeester Cornelis Visser van Twenterand is heel duidelijk over
het gebruik van dit middel in zijn gemeente. Het levert schade op
voor de gebruiker, zorgt voor verkeersslachtoffers en is regelmatig
de oorzaak van huiselijk geweld. Zijn woorden worden bevestigd
door politiechef Isabelle Mensink, hoofdofficier van justitie Monte
van Capelle en het Twentse Kamerlid Sabine Uitslag. Vorige week
woensdag waren ze present in het gemeentehuis in Vriezenveen om
nog eens een duidelijk signaal af te geven dat het ministerie van
Volksgezondheid moet ingrijpen.
GHB is van oorsprong een narcosemiddel, dat erg populair is onder
jonge feestvierders omdat het een
soort geluksgevoel geeft zonder een
alcoholkater. Tenminste, als het in
de juiste dosering wordt genuttigd.
En dat is nogal moeilijk, want de
grens tussen een aangename dose-

ring en een dosering waarbij je in
coma kan raken is klein. Volgens
politiechef Mensink is dat regelmatig te merken in Twenterand.
De eerste Twentse doden zijn al
gevallen. “Bij een gemiddeld zomerfeest, waar we preventief fouilleren, hebben we binnen de kortste

keren een bak vol flesjes staan. Er
zijn honderden gebruikers in Twenterand, en van die groep is zo’n 60
tot 80 echt verslaafd.” Overigens
is het niet alleen een probleem
van Twenterand. In de gemeenten
Tubbergen, Hardenberg en verder
naar het noorden kent men dezelfde
moeilijkheden.
Dat juist nu extra aandacht aan het
probleem wordt besteed komt door
het Haagse drugsdebat dat eraan zit
te komen. Het CDA heeft minister
Schippers van Volksgezondheid
gevraagd GHB op de lijst met harddrugs te plaatsen. Vóór 1 juli wordt
het antwoord verwacht, maar wat
extra druk is niet verkeerd. “Omdat
het probleem in het westen minder
groot is dan in het oosten en noorden”, vertelt Sabine Uitslag, “en
dan is het automatisch minder in
beeld bij ambtenaren en Kamerle-

den.” Politiechef Isabelle Mensink
hoopt dat de minister positief op
het verzoek van het CDA reageert,
“want dan hebben politie en justitie
meer mogelijkheden om op te treden. Bovendien begrijpen ouders
dan beter dat het geen onschuldig
middeltje is. Nu lukt het onze
jeugdagent niet om ouders duidelijk
te maken dat de drug gevaarlijk is.
Als het officieel een harddrug is zal
dat makkelijker zijn.”
Volgens burgemeester Visser zal
de gemeente in elk geval actie
ondernemen, los van het besluit
dat de minister neemt. Voorlichting op scholen staat bovenaan het
programma, de ouders worden bij
het proces betrokken en de zorgstructuur wordt bewust gemaakt
van het probleem. Daarnaast zullen
producenten, dealers en gebruikers
aangepakt worden.

Dwangsom – Een bewoner van
de Hoogenweg heeft zeker 10 illegale bouwwerken op zijn grond
geplaatst. De gemeente heeft een
dwangsom van maximaal 32.000
euro opgelegd als ze niet op tijd
zijn verwijderd. Acht bouwwerken
moeten binnen vier weken zijn verdwenen, voor de andere twee heeft
hij vier weken extra tijd.
Namen – Voor het bestemmingsplan Garstlanden-3 in Gramsbergen
moeten nog enkele straatnamen
worden vastgesteld. Op advies van
Stadsbelang Gramsbergen worden
dat Het Spijk, De Geurne, Het
Broekbos en Het Diepen Goor.
Voedselbank – Het is de stichting
Voedselbank Noordoost-Overijssel
na contact met de gemeente duidelijk geworden, dat ze net als elke
andere huurder in de gemeente Hardenberg rioolheffing en OZB moet
betalen. Over 2010 en 2011 samen
is dat een bedrag van bijna 1250
euro, waarmee in de begroting geen
rekening was gehouden. “Onlangs
bent u als raad bij ons op bezoek
geweest en u hebt toen veel waardering voor ons werk getoond”,
zo probeert de penningmeester de
gemeenteraadsleden te paaien. Zijn
bestuur hoopt namelijk dat de raad
elk jaar zoveel subsidie geeft, dat
de beide heffingen daarmee betaald
kunnen worden.
Straatvoetbal – Woensdag 18 mei
wordt op sportpark Baalderveld in
Hardenberg van 13.30 tot 17.00 uur
een voorronde gehouden van het
KNVB Staatvoetbaltoernooi. Een
week eerder wordt een voorronde in
Dedemsvaart gespeeld. Hardenberg
is één van de 44 gemeenten waar dit
toernooi plaatsvindt. De beste teams
van de voorrondes zullen woensdag
25 mei de gemeentelijke finale
spelen op de Markt in Hardenberg.
Daarna volgen regiowedstrijden in
Arnhem en de landelijke finale in
Amsterdam. De gemeente Hardenberg grijpt het evenement aan om
het project Fris over Drank onder
de aandacht te brengen en ouders
van informatie te voorzien over de
negatieve gevolgen van alcoholgebruik voor de ontwikkeling van
jongeren.

Burgemeester Cornelis Visser, politiechef Isabelle Mensink en Kamerlid Sabine Uitslag (vlnr).

Huishoudboekje van
Hardenberg op orde
HARDENBERG – De gemeente
Hardenberg heeft vorig jaar 3,5
miljoen euro overgehouden. De
oorzaken hiervan zijn extra dividend van Cogas, extra geld uit
het gemeentefonds maar vooral
de bezuinigingsmaatregelen die
Hardenberg heeft getroffen, zo
laat de gemeente weten.
Dat laatste was nodig omdat 2009
een tekort had laten zien en de
gemeente net als alle andere gemeenten door de economische
crisis in zwaar financieel weer was
beland. Overigens moet een deel
van het geld, ongeveer 1,5 miljoen,
meteen weer gebruikt worden om
de verliezen te dekken die het
grondbedrijf heeft veroorzaakt. Er
worden namelijk minder woningen bedrijfskavels verkocht, terwijl
de rentelasten wel blijven bestaan.
Dat de gemeente volgens eigen
zeggen goed op weg is de bezuini-

gingsdoelstellingen te halen komt
onder meer doordat op de budgetten
voor de verschillende gemeentelijke
diensten is gekort en door het niet
of versoberd uitvoeren van allerlei
projecten. De twee miljoen euro die
resteren willen B&W in het potje
van de algemene reserve stoppen,
zodat Hardenberg ‘wat meer vlees
op de botten heeft’. In die reservepot zit dan straks 10,5 miljoen euro.
Gelijktijdig met de jaarrekening
en het jaarverslag hebben B&W
de eerste bestuursrapportage van
2011 vastgesteld. Hieruit blijkt dat
de bezuinigingsmaatregelen die
voor 2011 gepland staan, vrijwel allemaal al gerealiseerd zijn. Het gaat
om een bedrag van ruim 1,6 miljoen
euro, waarvan het grootste deel
wordt bespaard op de ambtelijke
organisatie. Dit bedrag is onderdeel
van de bezuiniging van 7 miljoen
euro die de gemeente Hardenberg
in 2014 gerealiseerd moet hebben.
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Gemeenteraad wil
werk B&W overdoen
HARDENBERG – De gemeente
Hardenberg moet in 2014 structureel 7 miljoen euro bezuinigd hebben. Die bezuiniging is nodig om
het gemeentelijk huishoudboekje
kloppend te houden. Daarnaast
moet bezuinigd worden omdat de
gemeente de komende jaren minder
geld krijgt uit de kas van het Rijk.
B&W hebben bezuinigingsvoorstellen gedaan die in februari van commentaar voorzien konden worden
door de burgers. Met name vrijwilligers van De Stuw en bestuurders
van De Muzerie hebben toen flink
van zich laten horen, omdat zij veel
subsidiegeld kwijtraken. B&W
waren echter niet erg onder de indruk van de argumenten om niet te
bezuinigen of het geld bij anderen
te halen, zodat de voorstellen vrijwel ongewijzigd naar de raad zijn
gestuurd. De gemeenteraad heeft
besloten hetzelfde pad nog eens

weer te bewandelen. Nu niet in
theater De Voorveghter zoals B&W
hebben gedaan, maar in de raadzaal.
Alle inwoners van Hardenberg die
zich voor 12 mei hebben aangemeld
mogen 17 mei tijdens een openbare
hoorzitting reageren op de voorstellen. Insprekers krijgen vanaf 19.00
uur maximaal 5 minuten tijd om
hun mening te geven. Dinsdag 14
juni neemt de raad een besluit over
de voorstellen van B&W.

Weer thuisverlies HHC
HARDENBERG - Topklasser HHC
heeft ook in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen teleurgesteld.
Zaterdag was Barendrecht met 1-3
te sterk. Van de 15 thuiswedstrijden
hebben de Hardenbergers er slechts
4 gewonnen.

redactie@sallander.nl

