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Kortweg
Geen waarneming - Bert Meulman
zit na zijn pensionering in Hardenberg op 1 september niet te wachten op een baan als waarnemend
burgemeester. “Tenzij er een grote
vis voorbijkomt, die wil ik dan wel
vangen”, vertelde hij na zijn laatste
raadsvergadering in Hardenberg.
“Een zomer in een kustgemeente
bijvoorbeeld, daar is dan altijd wat
te doen. Het moet niet te lang duren
en ik wil niet alleen maar op de winkel passen. De kans op zo’n baantje
is echter klein. En ik hoef hem ook
niet, want ik heb wat afspraken met
vrienden.” Meulman vormt met die
vrienden een actief bestuur van de
stichtingen Vivax en No Nonsense,
die mensen met fysieke en financiële problemen helpen.

Laatste raadsvergadering burgemeester Meulman
HARDENBERG - Als alles loopt
zoals wordt verwacht, dan heeft
burgemeester Bert Meulman
dinsdag 5 juli voor het laatst de
voorzittershamer gehanteerd
van de Hardenberger gemeenteraad. Het officiële afscheid
is 31 augustus, maar de raad
stond toch alvast even stil bij
het naderende vertrek. Namens
de raadsleden bedankte CDAfractievoorzitter Henk Meulink de burgemeester, die per 1
september met pensioen gaat.
Meulink wees op de grote betekenis van Meulman voor het slagen
van de gemeentelijke herindeling,

het samengaan van de gemeenten
Avereest, Gramsbergen en Hardenberg, een proces dat meer dan
tien jaar geleden is gestart. “In die
tien jaar is er verschrikkelijk veel
in positieve zin veranderd en ontwikkeld in Hardenberg. Met jouw
bevlogenheid kon je mensen overtuigen en kon de gemeente plannen
realiseren. Niet praten en denken
in bedreigingen en zwakten, maar
positiever. Gewoon durven en doen!
Kansen benutten en uitgaan van de
kracht en de eigen mogelijkheden
en kwaliteiten van mensen, van
de Hardenberger samenleving”,
meende Meulink. Dat was echter
maar één kant van wat burgemeester

Meulman had laten zien. Meulink:
“Maar je had ook een keerzijde. Als
je boos was dan was je vaak heel
erg boos. Je hoorde of zag niet veel
meer. Maar iedereen in jouw omgeving wist dan. Even laten gaan,
het gaat vanzelf weer over. Het
dat was ook altijd zo. Op het oog
lijk je ook wel wat wat nors, maar
iedereen die jou beter kent weet dat
daar een mensen-mens achter zit.”
In een reactie vertelde Meulman
dat hij zelf best tevreden was over
de herindeling. Volgens hem wordt
op het provinciehuis in Zwolle vaak
naar Hardenberg gewezen, als er
gevraagd wordt naar een voorbeeld

van een geslaagde herindeling.
“Dat vind ik het mooiste compliment, dat is voor langere tijd. Al
het andere kan morgen over zijn,
want wij zijn vergankelijk als het
gras”, vertelde Meulman, die wel
aangaf dat het niet zijn succes was,
maar het succes van ambtenaren,
bestuurders en de raad samen.
Ongetwijfeld zal Meulman de
komende weken nog veel cadeaus
krijgen, maar het eerste schonk
Henk Meulink hem namens de raad.
Zijn partijgenote Henriette van
Veldhuisen had de ideeënbus van
de oude gemeentewerf opgeknapt
en daarin zaten persoonlijke brieven
van alle raadsleden.

Oefenen – HHC speelt woensdag
13 juli om 19.30 uur tegen FC
Zwolle. Dat gebeurt op het sportpark Westerpark in Beerzerveld,
thuishaven van vv Mariënberg.
Het eigen sportpark De Boshoek is
onbruikbaar vanwege werkzaamheden. Ook zaterdag 16 juli speelt
HHC op het Westerpark. Dan tegen
de beloften van Heerenveen en
Bayer Leverkussen. Het toernooitje
begint om 14.00 uur.
Sesamgekte – Nog ruim een week,
en dan kan niemand er meer om
heen: Hardenberg is ‘Sesamstad
aan de Vecht’. Woensdag 20 juli
begint een groep straatschilders
op de Markt aan een reusachtige
driedimensionale tekening over
Sesamstraat. Maar ook elders in
het centrum moet de komst van
het zomertheater naar Hardenberg
opvallen. De winkeliers gaan hun
promotievlaggen vervangen door
Sesamvlaggen, er komen zandsculpturen met als thema Sesamstraat en bij theater De Voorveghter
komt een levensgrote Elmo-pop
aandacht vragen voor hèt zomerevenement van Hardenberg, namelijk
De verjaardag van Sesamstraat.
Zaterdag 23 juli is de start van het
festijn dat duurt t/m 21 augustus.
Concert - In serie donderdagavondconcerten zingt het koor Zevenmaal
donderdag 14 juli in de Höftekerk
in Hardenberg. Op het programma
staan onder meer werk van Bach,
Schubert en Mozart. De koorleden
Hilda Smit; Hennie Davenschot en
Bert Slijkhuis zullen orgelsolo’s
verzorgen. Het concert begint om
20.00 uur. De toegang is gratis.
Gezondheidspark – De raad van
Hardenberg heeft het omgaan met
amendementen nog steeds niet goed
onder de knie. Bij de behandeling
van het agendapunt Bestemmingsplan Gezondheidspark kwamen
vorige week dinsdag tijdens de
raadsvergadering eerst alle partijen
aan het woord die vertelden, dat ze
het amendement zouden steunen
dat nog ingediend moest worden
(PvdA, GroenLinks, ChristenUnie)
en pas aan het eind de partij die
het amendement daadwerkelijk
indiende (CDA). Het amendement
zelf was een kleine overwinning
voor de bewoners van de Parallelweg en de Jan Weitkamplaan. Zij
protesteerden tegen onder meer de
bouwhoogte van de nieuwe panden
achter hun woningen. Dankzij het
amendement mag er maximaal 8
meter hoog in twee bouwlagen worden gebouwd. Het voorstel van OpKoers en Liberaal Hardenberg om
de rooilijn langs de Weitkamplaan
tien meter naar achteren te verleggen werd niet aangenomen.
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Raadsgriffier Jolanda Waaijer (r) luistert aandachtig, terwijl Henk Meulink (m) burgemeester Bert Meulman toespreekt.
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Houding ziekenhuisbestuur roept wrevel op
HARDENBERG – Het woord ‘arrogant’ viel nog nèt niet, maar
het was vorige week dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering in Hardenberg duidelijk, dat de raad niet te spreken was
over de houding van de Raad van Bestuur van de Saxenburghgroep. Deze bestuurders hadden de gemeente gevraagd om
borg te staan voor een miljoen euro voor nieuwbouw van het
Röpcke-Zweers ziekenhuis. De raad gaf dinsdag B&W volmacht
om de onderhandelen over de borgstelling, maar met een andere
Raad van Bestuur was dat waarschijnlijk wat soepeler gegaan.
Het was voor het eerst dat de raad
een besluit kon nemen over de
borgstelling, zei VVD’er Albert
Schipper, tot verbazing van enkele
raadsleden. Dit was toch zeker al de
derde keer dat over het onderwerp
werd gesproken? Schipper had
echter gelijk, want de vorige keren
dat een borgstelling aan de orde was
haalden B&W het onderwerp van de
agenda, omdat het provinciebestuur
negatieve geluiden had laten horen.
Toen ging het om een borgstelling
van 15 miljoen, en de provincie
vond dat Hardenberg niet genoeg
geld in reserve had om een eventuele tegenvaller op te vangen. Overigens speelt het provinciebestuur
ook een dubieuze rol, want toen
een inwoner van Hardenberg vorige

maand schriftelijk haar zorgen had
geuit over het niet verlenen van de
borgstelling zeiden gedeputeerde
staten, dat het provinciebestuur in
de zaak rond de borgstelling geen
rol had gespeeld. GS hadden alleen aandacht gevraagd, schreven
ze in een reactie, voor de eventuele
gevolgen voor de financiële positie
van Hardenberg. Officieel mag dit
zo zijn, maar iedereen weet dat de
provincie grote druk op Hardenberg
heeft uitgeoefend om niet garant te
staan voor de 15 miljoen euro. Als
Hardenberg de financiën niet op
orde zou hebben, zou de gemeente
onder curatele komen te staan van
de provincie. Dit keer ging het in
de raadsvergadering niet om 15
maar om 1 miljoen. De bouw van

het ziekenhuis was opeens tien
procent goedkoper uitgevallen en er
waren andere financiers gevonden.
CDA’er Henk Meulink was blij
verrast, zei hij. Dit was een garantstelling die te overzien was, met
weinig risico. Maar dat het project
opeens miljoenen goedkoper uitviel
zonder dat er wezenlijk iets was
veranderd vond hij wonderlijk. Dat
de gemeenteraad niet aan het handje
had gelopen van de Raad van Bestuur van de Saxenburghgroep had
misschien wel iets aan de plannen
veranderd, veronderstelde Meulink.
Over de rol van die Raad van Bestuur was hij duidelijk: “Jammer
dat de bestuursleden niets hebben
begrepen van de verantwoordelijkheden en positie van de raad.”
In de spiegel kijken
Onlangs had Henk Meulink in het
blad Binnenlands Bestuur ook al
kritische geluiden laten horen over
de top van de Saxenburghgroep.
“De zaak is niet ingewikkeld, maar
ik denk voor u iets ingewikkelder
dan voor mij” had Henk van der
Wal, lid van de Raad van Bestuur,
enkele maanden geleden verteld te-

gen de gemeenteraad. Die arrogante
houding werd hem toen niet in dank
afgenomen en nu nog niet. Dat noch
Henk van der Wal noch zijn medebestuurder Pauline Terwijn dinsdag
bij de raadsvergadering aanwezig
was, vonden meerdere partijen
nogal opvallend. Mettina Grimmerink van de ChristenUnie: “Vreemd
dat er geen contact is geweest
tussen de Raad van Bestuur en de
gemeenteraad van Hardenberg. Ik
zou iedereen willen oproepen daar
op korte termijn iets aan te doen”.
PvdA-raadslid Andy de Vos sloot
zich aan bij de woorden van Henk
Meulink. “Ik hoop dat de Raad van
Bestuur uit het hele proces lering
trekt en eens in de spiegel kijkt”,
aldus De Vos. “Dat wij niet blij
zijn met de manier waarop het proces is gelopen mag duidelijk zijn.
Maar wij stellen het belang van
het ziekenhuis voorop, vandaar dat
wij achter het voorstel van B&W
staan.” Dat laatste deden overigens
alle partijen, zodat het college van
B&W aan de slag kan om te onderhandelen over de voorwaarden voor
de borgstelling.

