Woensdag 1 juni 2011

Kortweg
Rommelmark – Bij de Sionskerk
aan de Oudeweg in Mariënberg
wordt zaterdag 4 juni van 9.00 tot
12.30 uur een rommelmarkt gehouden. Dat gebeurt in en rond een
grote tent naast de kerk. Men kan er
terecht voor tweedehands spullen,
gereedschap, verf, bloemstukken,
speelgoed en leesvoer. Er is zoveel
warm en koud voedsel aanwezig dat
de bezoekers voor een maaltijd niet
naar huis hoeven te gaan.
Scheids – De organisatie van het
Vrouwenvoetbaltoernooi Gramsbergen heeft topscheidsrechter Bas
Nijhuis gestrikt, om tijdens het toernooi een paar wedstrijden te fluiten
op sportpark ’t Hoge Holt. Hij leidt
zaterdag 4 juni enkele groepswedstrijden en de twee finales.
Single – Joy Woelders uit Hardenberg heeft samen met zijn collega
zanger/schrijver Jan-Anne van der
Wel een liedje geschreven over zijn
woonplaats. Het lied wordt de derde
single voor Woelders. “Het liedje zit
de hele dag in je kop, als je het ook
maar één keer hebt gehoord”, vindt
Joy. Het eventuele bewijs is onder
meer te vinden op de site www.
joywoelders.nl.

CU verdeeld over aankoop duurzame modelwoning
HARDENBERG – De ChristenUnie in Hardenberg is de kampioen van
de duurzaamheid en dus zou je denken dat deze partij gemeentelijke
deelname in een energieneutraal woningproject zou toejuichen. Maar
de partij worstelt ook met de volgens sommigen ‘ietwat megalomane
neiging’ van B&W om van alles naar Hardenberg te halen en overal
aan mee te willen doen. Dat de gemeente voor een half miljoen euro
eigenaar wordt van een duurzame modelwoning in de woonwijk Marslanden werd dinsdag 24 mei tijdens de raadsvergadering dan ook niet
zonder slag of stoot aanvaard.
Het tijdstip waarop de gemeente
aan het bouwproject van enkele
ondernemers wil meedoen, vindt
de CU niet gunstig. In tijden van
bezuiniging zoveel geld uitgeven
aan een niet-noodzakelijk project
zou wel eens een verkeerd signaal
naar de bevolking kunnen zijn,
meende de partij bij monde van
raadslid Sake Stelpstra. Dat vonden
OpKoers, Liberaal Hardenberg
en de VVD ook. “Het plan is gedoemd te mislukken en dat heeft
een negatieve uitstraling voor de

gemeente. De gemeente kan maximaal een ton verliezen en dan is het
een duur project”, vertelde Hans
Botter. De VVD vond deelname
aan het project geen taak van de
gemeente. Fractievoorzitter Albert
Schipper: “Bovendien haal je het
geld voor de modelwoning tijdelijk
uit het monumentenfonds, omdat
op dit moment niemand geld uit dit
subsidiepotje nodig heeft. Dan kun
je wel zeggen dat je het even leent
en na enkele jaren weer teruggeeft
als je de woning weer verkoopt,

maar we hebben ooit afgesproken
dat geld dat niet gebruikt wordt terugvloeit in de kas van de algemene
middelen.”
Het CDA, de PvdA en GroenLinks
waren van meet af aan voorstander
van gemeentelijke deelname. Burgers kunnen de nieuwste technieken
om energie te besparen met eigen
ogen zien, de gemeente fungeert als
vliegwiel waarna het bedrijfsleven
de fakkel overneemt en er kan in
de praktijk onderzocht worden hoe
lang het duurt voor een burger zijn
investering in duurzaam bouwen
heeft terugverdiend, waren een
paar van de argumenten om mee
te doen. Dat er bij de verkoop van
de woning op zijn hoogst een ton
verlies geleden kan worden, zoals
verantwoordelijk wethouder Douwe Prinsse beweerde, is volgens
de voorstanders niet zo erg, want
voor dat geld heb je wel even drie

jaar lang flink wat promotie voor
Hardenberg gemaakt.
In feite waren de stemmen van
CDA, PvdA en GroenLinks al voldoende om het voorstel van B&W
aan te nemen, maar met de steun
van de ChristenUnie was de meerderheid flink groter. De worsteling
van de CU was merkbaar toen de
partij schorsing van 5 minuten
vroeg, maar meer dan het dubbele
nodig had om een besluit te nemen.
Wethouder Prinsse had geen nieuwe
argumenten ingebracht om voor te
stemmen, maar aan de andere kant
wilde de partij ook geen smetje op
het duurzaamheidsblazoen hebben.
Uiteindelijk koos de partij voor
steun aan het collegevoorstel. Tot
geluk van de CU werd door de tegenstanders niet gevraagd om hoofdelijke stemming, want dan zou de
verdeeldheid nog meer zichtbaar
zijn geweest.

Prokkel - Het Fonds Verstandelijk
Gehandicapten houdt donderdag 9
juni de Nationale Prokkelstagedag.
Een Prokkel is een prikkelende
ontmoeting tussen iemand met
en iemand zonder verstandelijke
beperking In het hele land wordt
die dag aandacht geschonken aan
werkplekken voor mensen met
een verstandelijke beperking. De
Baalderborg Groep in Hardenberg
en omgeving is een van de deelnemende instellingen. Vanaf 18.00 uur
houden de jobcoaches van de Baalderborg Groep een bijeenkomst op
landhoeve Zwieseborg in Loozen
voor werkgevers die een jobcoachplek aanbieden en voor cliënten die
via een jobcoach werken.
Afgesloten - Van 30 mei tot en met
25 juli is het fiets- en wandelpad op
de Vechtdijk in Hardenberg vanaf
de Prinses Amaliabrug tot aan het
Sportpark Kruserbrink afgesloten. Er wordt dan gewerkt aan de
aanleg van een wandelpromenade.
Fietsers en wandelaars moeten de
komende weken gebruik maken
van de Marslaan en Parkweg als
alternatieve route.
Ontslag – De onderwijsorganisatie
IJsselgroep, met vestigingen in onder meer Gramsbergen, Zwolle en
Steenwijk heeft collectief ontslag
aangevraagd voor een kleine veertig
medewerkers van de educatieve
dienstverlening. Bij deze schooladvies- en begeleidingsdienst werkten
218 mensen.
Koloniepad – In België heb je de
kolonie Wortel Merksplas, in Schotland New Lanark en in Nederland
Ommerschans, Frederiksoord en
Veenhuizen. Allemaal 19e-eeuwseprojecten om de armoede te bestrijden en de ontspoorde medemens
weer op het rechte pad te krijgen.
De gemeenten waar deze kolonies
onder vallen hebben Europese subsidie aangevraagd om de kolonies
via een wandelpad met elkaar te
verbinden, het zogenoemde kolonie- of pauperpad. Het pad krijgt
vooral een educatieve en cultuurhistorische insteek, met gebruik van
moderne media en elektronische
hulpmiddelen als gps en applicaties
voor iphone en ipad.

redactie@sallander.nl

STRAATVOETBAL - De Markt in Hardenberg was woensdag 25 mei het strijdtoneel van de deelnemers aan het KNVB Straatvoetbaltopernooi. Van de twintig teams die aan deze gemeentelijke finale meededen werden de jongens van CBS De Morgenster en de Bergentheimse meisjes kampioen in de E-poule. Zij nemen 18 juni deel aan de volgende ronde in Arnhem. Ook de winnaars van de D-poule,
HHC Girlz en HHC Streefighters, zijn daarbij aanwezig. Inzet van de wedstrijden in Arnhem is een plek in de finale, die 2 juli gespeeld
wordt op de Dam in Amsterdam.
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Twijfel over komst mega-kuikenboerderij
HARDENBERG – Soms moet het ene raadslid het andere iets gunnen. Bijvoorbeeld dat over de hoofden van de raadsleden via pers en
publieke tribune tot de burgers wordt gesproken. Vorige week dinsdag
was zo’n moment, toen gesproken werd over de bouw van een megakuikenbedrijf in Dedemsvaart, maar dat werd niet goed opgepakt.
De familie Uit het Broek aan de
Verlengde Elfde Wijk in Dedemsvaart wil het bestaande vleeskuikenbedrijf uitbreiden van 180.000
naar 560.000 dieren, voor henzelf
en de gezinnen van hun twee kinderen. Om deze plannen te kunnen
verwezenlijken moeten er drie
procedures worden doorlopen: een
MER-procedure (Milieu Effect
Rapportage), een bestemmingsplanprocedure en een procedure
voor een omgevingsvergunning (de
voormalige milieuvergunning en
bouwvergunning). De eerste procedure moet uitgevoerd worden, of de
gemeente dit nou leuk vindt op niet.
Toch vertelden enkele raadsleden

alvast, waaronder Rein Jonkhans
van de PvdA en Klaas Mulder van
de ChristenUnie, welke bezwaren
ze tegen de plannen hadden. B&W
gaan voorbij aan oude afspraken
over de grootte van een bedrijf, het
dierenwelzijn komt in de knel en er
is grote kans op ziektes die ook gevaarlijk voor mensen kunnen zijn,
waren een paar van de bezwaren.
Maar elke keer als er twee zinnen
waren uitgesproken viel CDAraadslid Dirk van der Valk zijn
collega-raadsleden in de rede. Alle
opmerkingen waren voorbarig,
want de kuikenboer had het wettelijk recht een MER aan te vragen.

Pas daarna is de raad weer aan zet,
beweerde hij.
Ook de VVD gaf alvast een stemverklaring af. Niet tegen het initiatief van Uit het Broek, maar vóór.
“We zijn blij met ondernemers die
dit durven”, vertelde Lottie Verbraeken. Petra Baarslag (LibHar)
was niet tegen de plannen, maar
zag het bedrijf het liefst verhuizen
naar een industrieterrein. Wethouder Douwe Prinsse was over die
suggestie duidelijk: “Dat kan niet,
want dan zouden we een aanvraag
krijgen voor een miljoen kuikens,
want industriegrond is veel duurder
dan agrarische grond. En je hebt volume nodig om grote investeringen
te kunnen doen.” Overigens kwam
hij zowel de bezwaarden als Van
der Valk tegemoet. “We kunnen de
MER-aanvraag niet tegenhouden.
Maar weet dat uw zorg onze zorg
is en uw vragen zijn onze vragen.
Wij weten ook niet of de plannen

uiteindelijk wel mogen doorgaan.
Geef ondertussen als raad aan wat
je allemaal in de MER onderzocht
wilt hebben, dan praten we daarna
verder.”
Dat advies was niet wat Gerrit
Schipper, de voorzitter van Plaatselijk Belang Dedemsvaart, graag
had willen horen. Voorafgaand aan
de besprekingen had hij aangegeven dat het beter was de landelijke
discussie over megastallen af te
wachten, die staatssecretaris Bleker
in gang heeft gezet. “In oktober gaat
het kabinet een standpunt bepalen.
Stop hiermee, tot de staatssecretaris heeft gesproken, denk aan de
volksgezondheid”, zo besloot hij
zijn inspreekbeurt. Dat laatste zal
de gemeente zeker doen, kon uit
de woorden van zowel raad als
wethouder worden opgemaakt,
maar met de hele procedure stoppen
is volgens Prinsse een brug te ver.

