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Kortweg
Trein - GroenLinks in de gemeente
Hardenberg heeft zich ingezet om
Hoogeveen de status van intercitystation te laten behouden, om met
name de inwoners van Slagharen en
Schuinesloot ter wille te zijn. Tevergeefs, want vorige week hebben
Gedeputeerde Staten van Drenthe
laten weten dat onderzocht is of
Hoogeveen met de grote plaatsen
mag blijven meedoen, maar dat de
belangen van reizigers uit Assen
en Groningen zwaarder wegen.
Een extra stop in Hoogeveen zorgt
ervoor dat reizigers bij het overstappen in Zwolle en Groningen de
aansluitingen missen. De Tweede
Kamer moet de knoop doorhakken.
Voedsel - Voedselbank NoordoostNederland, waar de voedselbank
van Hardenberg ook onder valt,
vindt dat Nederland gebruik moet
maken van een aanbieding van de
Europese Commissie om overgebleven producten in te vriezen en
onder de Europese landen te verdelen. Het gaat met name om tomaten,
komkommers en courgettes die
teveel geproduceerd zijn. Staatssecretaris Henk Bleker wil geen
gebruik maken van de aanbieding.
De Voedselbank heeft daarom de
politieke partijen benaderd met een
oproep om toch mee te doen. Donderdag 3 november wordt de zaak
besproken in de Tweede Kamer.

Een journalist hoort argwanend te
zijn. Als je een persbericht krijgt
of er wordt een rapport gepresenteerd moet je je altijd afvragen
waarom dat nou net op dat moment
gebeurt. Neem bijvoorbeeld het
onderzoeksrapport dat de gemeente
Dalfsen vorige week naar buiten
heeft gebracht over de toekomst
van deze Vechtdalgemeente. Zelfstandig blijven? Ambtelijke fusie
met andere gemeenten? Samen met
een andere gemeente een nieuwe
gemeente vormen?
Dalfsen werkt al op veel gebieden
met andere gemeenten samen, maar
werd in januari 2009 opeens wakker
geschud door de toenmalige burgemeester Kok van Ommen, die tijdens zijn Nieuwjaarsspeech zei dat
het volgens hem een goed idee zou
zijn als Ommen en Dalfsen zouden
fuseren. Een nieuwe herindeling

De gemeente kiest liever voor een
Shared Service Centre (SSC) met
Zwolle, Kampen en de provincie
Overijssel. Eén organisatie die diensten levert aan meerdere gemeenten. Kennis die je niet hebt huur je
in, waardoor je als kleine gemeente
toch goed werk kunt leveren en niet
zoveel kosten hoeft te maken.
dus. Dalfsen reageerde enigszins
verrast en terughoudend. Er werd
gewacht op een reactie uit de raad
van Ommen, maar die kwam niet.
Ook in Ommen kreeg de oproep
geen vervolg. Tot verrassing van
Dalfsen kwam Ommen echter begin
dit jaar met de mededeling dat een
ambtelijke fusie met Hardenberg
op stapel stond. Pas na aandringen
van de Ommer gemeenteraad werd
Dalfsen uitgenodigd om als derde
partij mee te doen. En nu blijkt dat
Dalfsen daar weinig zin in heeft.

Ommen is echter niet helemaal uit
beeld. Ambtelijk samengaan met
Ommen èn Hardenberg wil Dalfsen
niet, want volgens deze gemeente
betekent ambtelijke fusie op den
duur bestuurlijke fusie en heb je
één grote Vechtdalgemeente. Voor
inwoners van Dalfsen geen goede
zaak, want die zijn helemaal gericht
op Zwolle en niet op Hardenberg,
zegt het gemeentebestuur. Een
bestuurlijke fusie met Ommen
ziet Dalfsen nog wel zitten, als die
nieuwe gemeente zich dan maar

wel ambtelijk en bestuurlijk richt
op Zwolle.
Maar de hamvraag is waarom
Dalfsen nou net vorige week dat
rapport heeft uitgebracht. Dat is
omdat de gemeenteraden van zowel Hardenberg als Ommen zich
zeer binnenkort moeten uitspreken
over een ambtelijke fusie van Ommen met Hardenberg. Dalfsen wil
dat de gemeenteraad van Ommen
gaat twijfelen, daarna op de rem
trapt zodat de ambtelijke fusie met
Hardenberg op de lange baan wordt
geschoven en dat Ommen tenslotte
gaat onderzoeken of er niet gefuseerd kan worden met Dalfsen. Voor
Hardenberg zal dat in elk geval een
financiële tegenvaller zijn, want er
was rekening mee gehouden dat de
ambtelijke fusie volgend jaar veel
geld bespaart. De vraag is nu of de
raad van Ommen voet bij stuk houdt
of dat hij toch gaat zwabberen.

Protest - Het Duits-Nederlandse
Europark bij Coevorden, in de buurt
van de gemeentegrens met Hardenberg, dreigt volgens omwonenden
een tweede Ruhrgebied te worden.
Zij vrezen voor hun gezondheid
omdat er een grote biovergister is
gepland. Op het industrieterrein is
al een vuilverbrander gevestigd.
De buurt heeft zich verenigd in een
groep Burgerbelangen en is van
plan zich fel te verzetten tegen de
komst van een biovergister.
HHC – Tijdens de thuiswedstrijd
van topklasser HHC tegen Rijnsburgse Boys op zaterdag 10 december wordt het vernieuwde sportpark
De Boshoek officieel heropend. Het
gaat hierbij om uitbreiding van de
commissiekamer, de bestuursruimte, de bouw van de staantribune, de
herbestrating van de parkeerplaats
en de aanleg van een kunstgrasveld.
De laatste actie om geld in te zamelen voor al deze vernieuwingen
heeft voldoende geld opgeleverd
om de geldbarometer tot het nulpunt
te laten dalen. Radio 538-dj Ruud
de Wild heeft zeefdrukken gemaakt
van zwarte en oranje verf en flarden
uit een HHC-lied. Hiervan zijn er
zo’n 100 verkocht tegen een bruto
prijs van 275 euro voor leden en 600
euro voor niet-leden.
Namen – Om ambulancemedewerkers beter van dienst te zijn wil
de gemeente enkele fietspaden in
Baalderveld een naam geven. Het
fietspad Beekweg levert problemen
op omdat er ook een straat is met
de naam Beekweg. Voortaan heet
het fietspad Oude Beekpad. Het
fietspad van het station onder de
Kellerlaan naar Baalderveld krijgt
de naam Bekeplaatspad.
Meer namen – Voor het multifunctioneel centrum in Gramsbergen dat
onder meer het dorpshuis vervangt,
moet nog een nieuwe straatnaam
worden vastgesteld. De werkgroep
die zich met de bouw bezig houdt
stelde MFC De Binder voor. De
gemeente Hardenberg gaat akkoord,
maar dan zonder de afkorting MFC.

redactie@sallander.nl

Voor een deel van Nederland is het deze week herfstvakantie, voor een
ander deel was dat vorige week. Zaterdag 22 oktober, op de scheiding van
beide vakanties, is het (daardoor?) drukke centrum van Hardenberg bezocht
door het van oorsprong Venetiaanse straattheatergezelschap Teatro Pavana.
Steltlopers, die vier eeuwen geleden al te zien waren in Italië. Tegenwoor-

dig is Teatro Pavana gehuisvest in Amsterdam en bestaat het uit artiesten
met verschillende nationaliteiten en achtergronden. In Hardenberg waren
de Struzzi present: vogels op stelten die het winkelend publiek met een
brutale nieuwsgierigheid tegemoet traden.
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B&W willen motie ChristenUnie niet uitvoeren
HARDENBERG - B&W van Hardenberg zijn van plan een
motie van de ChristenUnie, die door de raad is aangenomen,
naast zich neer te leggen.
Tijdens de begrotingraad van 9 november 2010 is door Mettina Grimmerink een motie ingediend om het
geld dat overblijft van het project
Zomertheater terug te storten in de
pot Recreatie & Toerisme. Uit deze
pot - en dan met name uit het onderdeel Wandelnetwerk – is 50.000
euro gehaald om het Zomertheater
te subsidiëren. De politieke partijen
hadden hier moeite mee, maar gingen uiteindelijk overstag nadat was
toegezegd dat wanneer er geld zou
overblijven dit zou worden teruggestort. B&W hebben twee weken
geleden echter aangegeven dat ze de
20.000 euro die zijn overgebleven
willen gebruiken voor Zomertheater 2012. Uit een overzicht van
uitgaven en inkomsten blijkt nu dat
er helemaal geen 20.000 euro zijn
overgebleven, want het Zomerthea-

ter heeft ook geld ontvangen uit het
project Panorama Hardenberg, dat
bedoeld was om mensen van buiten
te interesseren voor een verhuizing
naar Hardenberg.
Geld van Panorama
Voor Panorama Hardenberg was
80.000 euro beschikbaar: 50.000
euro van de gemeente en 30.000
van het bedrijfsleven. Hiervan is
39.000 euro gebruikt voor huur van
een ruimte, inrichting, pr en marketing. Normaal gesproken zou dat
betaald moeten zijn met 30.000 euro
van het bedrijfsleven en 9.000 euro
gemeenschapsgeld. De gemeente
zou de overgebleven 41.000 euro
weer in de eigen kas hebben moeten
stoppen, maar dat is niet gebeurd. Er
is namelijk 25.000 euro geschonken
aan het eigen gemeentelijke project

Zomertheater 2011. Zowel het
Zomertheater als Panorama Hardenberg hebben zoveel geld gekost
dat een vervolg in deze tijd van bezuinigingen eigenlijk obsceen zou
zijn. Het gemeentelijk onderzoeksrapport dat het tegendeel beweert
en alleen maar van successen rept
is van zulk slechte kwaliteit, dat de
gemeenteraad dat niet als leidraad
kan gebruiken. Wat de raad gaat
doen nu B&W de aangenomen motie van de ChristenUnie naast zich
neerleggen wordt pas in de loop van
november duidelijk.
CU wacht op rapport
In een reactie zegt de CU dat het
Zomertheater een goede zaak is
voor Hardenberg, maar dat B&W
wel met goede argumenten moeten
komen om de fractie ervan te overtuigen dat het beter is de motie toch
niet uit te voeren. Een echt oordeel
kan de CU pas geven als het evaluatierapport is ontvangen, dat de pers

al meer dan een week in bezit heeft
en de raadsleden nog niet.

Werken in de natuur
RHEEZE – Er zijn nog zo’n 15
plekken over voor de Natuurwerkdag in Hardenberg op zaterdag 5
november. Maximaal 80 personen
gaan van 10.00 tot 15.00 uur aan
het werk op het Vipera Verbindt
terrein. Dit is een speciaal stukje in
het Staatsbos bij Hardenberg waar
grote bomen zijn verwijderd om het
leefgebied van de adder (Vipera)
te vergroten. De werkzaamheden
bestaan o.m. uit het schonen van
heide, steken van grove den, lariks,
berk en kleinschalig plagwerk. Voor
de deelnemers is er tussen de middag soep en pannenkoeken. De plek
is aangemeld als kinderlocatie. De
deelnemers verzamelen zich bij het
SBB-kantoor aan de Ommerweg
24a in Hardenberg. Meer info op
www.natuurwerkdag.nl.

