Kortweg
Dijkgraaf - De waarnemend burgemeester van de gemeente De
Ronde Venen, Albertine van Vliet,
wordt voorgedragen als nieuwe
dijkgraaf van waterschap Velt &
Vecht. Mevrouw Van Vliet was van
2000 tot 2010 burgemeester van
Amersfoort en daarvoor onder meer
dijkgraaf van waterschap Veluwe.
De nieuwe dijkgraaf moet onder
meer het proces begeleiden van
verregaande samenwerking met de
waterschappen Regge & Dinkel en
Rijn & IJssel.
Opknappen – Woningcorporatie
Beter Wonen wil de woningen aan
de Hoopsteeweg in Bruchterveld
verbeteren. De woningen hebben
veel last van tocht en vocht. Verder
moeten vanwege de fysieke en
sociale beheersbaarheid de kavels
worden verkleind. Hiervoor heeft
Beter Wonen een verzoek ingediend
bij de gemeente Hardenberg om op
het eerste deel van de Hoopsteeweg
(t/m huisnummer 36) 10 nieuwe
woningen te bouwen.

Alle grote staatslieden hebben prmensen in dienst die precies aangeven wat ze wel en niet moeten doen:
hoe ze zich moeten kleden, hoe ze
dienen te zwaaien naar het volk, wat
ze in het openbaar moeten eten enzovoort. De Amerikaanse president
Bill Clinton kreeg te horen dat als
je op tournee bent je vooral baby’s
moet optillen, want dat vinden
vrouwen zo vertederend. En zijn
opvolger Bush jr. rende af en toe
een rondje door het park, omgeven
door twaalf gorilla’s die eerst zes
weken training hadden gehad in een
bootcamp om met een snelheid van
4 kilometer per uur langs camera’s
te sjokken. Het lijkt alsof de nieuwe
Hardenberger burgemeester Peter
Snijders ook dat soort pr-mensen
heeft aangenomen. Of geërfd van
zijn voorganger. In dat laatste geval
hebben ze jaren moeten wachten
tot ze enige activiteit op dit gebied

...........
in de kantlijn

konden ontplooien, want Bert
Meulman liet zich niet zo sturen.
Hoe dat met Peter Snijders zit is nog
een vraagteken, maar waarschijnlijk
zien enkele communicatieambtenaren eindelijk hun kans schoon om
in praktijk te brengen wat ze ooit
hebben geleerd op de cursus Hoe
word ik een succesvolle spindoctor.
Maar dat alles moet wel op de Hardenberger manier, uiteraard. Baby’s
optillen doen we hier niet, alleen de
Klepperman als er toevallig eentje
is geboren op de dag van zijn installatie. En door een park sjokken zal
ook niet gaan, vanwege het gebrek
aan een park van enige omvang.
Wat nu?, zei Pichegru. De oplossing is gevonden in het rondsturen

Woensdag 9 november 2011
van het persbericht dat Snijders op
bezoek gaat bij een basisschool,
“want veel kinderen hebben daarom
gevraagd”. Dat laatste is natuurlijk
niet waar, want kent u ook maar
één normaal kind dat vraagt of de
burgemeester bij hem op bezoek
komt? Een kind dat in plaats van
voetbalhelden plaatjes van lokale
gemeentebestuurders boven z’n
bed heeft hangen? Maar goed, de
burgemeester gaat naar een basisschool om brieven in ontvangst te
nemen en of de persfotografen zin
hebben om even langs te komen?
Dat is echter nog niet alles. Een
beetje burgemeester moet als het
effe kan sportief en dus aantoonbaar
jeugdig en energiek overkomen.
Meulman had daar lak aan en ging
gewoon bij HHC naar een voetbalwedstrijd kijken. De spindoctor van
Snijders heeft iets anders bedacht.

De nieuwe burgemeester is hardloper – hij heeft onlangs nog de 4
mijl van Groningen gelopen, wat
zeg ik: uitgelopen in een tijd van
32 minuten en 23 seconden – en dat
moet je uitbuiten. Wat kun je beter
doen dan hem inschrijven voor de
achtste editie van de Hardenberg
City-run. Die loop is vrijdag 20
april 2012, maar het inschrijven
gebeurde woensdag 2 november in
de raadzaal van het gemeentehuis.
En natuurlijk was de pers meer
dan welkom om deze handeling
bij te wonen. Eigenlijk had ik daar
graag bij willen zijn, maar ik was
uitstedig. Hopelijk komt er nog
wel een vervolg, bijvoorbeeld een
uitnodiging voor een kookdemonstratie in Huize Snijders, omdat de
burgervader zojuist heeft geleerd
hoe je water kunt koken.
r.gritter@sallander.nl

Fietsenmakers en scholen werken aan veilige fietsen

Nieuw veld – Voetbalvereniging
Bergentheim krijgt op sportpark
Moscou een vierde voetbalveld. De
uitbreiding is nodig om te voldoen
aan de KNVB-regels. Met de eigenaar van de grond is overeenstemming bereikt, zodat begonnen kan
worden met het aanpassen van het
bestemmingsplan. Als alles meezit
kan na de winterstop 2012-2013 van
het veld gebruikt worden gemaakt.
Vooruitlopend op de ruimtelijke
procedure hebben ambtenaren een
informatieavond gehouden, waarbij enkele omwonenden aangaven
dat ze bezwaar maken tegen het
plan, omdat het veld dichtbij hun
woning komt te liggen. Nadat een
akoestisch onderzoek is uitgevoerd
is duidelijk geworden dat het veld
ministens 26 meter van de dichtstbijzijnde woning moet worden
aangelegd. Overigens mag er op het
veld alleen worden gespeeld en niet
getraind. Ook mag er geen geluidsen lichtinstallatie komen, om het
woongenot van de buurt niet aan
te tasten. De gemeenteraad heeft
precies een jaar geleden besloten
250.000 euro uit te trekken voor de
aanleg van het veld.
Rabokantoor – Er zijn geen bezwaren ingediend tegen het bestemmingsplan dat de bouw van
een kantoor mogelijk maakt in De
Pruttieshoek in Heemse. De Rabobank verlaat het gehuurde voormalige gemeentehuis van Avereest en
verhuist naar de ‘oksel’ van de N34,
tegenover garage Mastebroek. Om
de bouw en aanleg van toegangswegen mogelijk te maken moeten twee
huizen verdwijnen. De woning aan
de Esdwarsweg 1 wordt gesloopt en
vervangen door een nieuwe woning
tussen het kantoor en de Hessenweg. Het gemeentelijk monument
aan de Hessenweg 31 wordt afgebroken en verderop weer herbouwd.
In het voortraject zijn wel bezwaren
ingediend tegen de verplaatsing van
het gemeentelijk monument, maar
daarna niet meer tegen de wijziging
van het bestemmingsplan.
Eten - Inwoners van Kloosterhaar
kunnen woensdag 16 november
deelnemen aan een gezamenlijke
maaltijd in dorpshuis ‘t Haarschut.
Het hoofdgerecht bestaat uit een
buffet van huisgemaakte stamppotten. Opgeven kan tot maandag
14 november 12.00 uur bij mevr.
G. Kampman, telefoon 242173. De
maaltijd begint om 17.30 uur.

redactie@sallander.nl

HARDENBERG - Nu de tijd van donkerte en slecht weer nadert, vinden
overal in de omgeving bij scholen voor voortgezet onderwijs fietskeuringen
plaats. Plaatselijke fietsenmakers controleren de fietsen van (vooral) leerlingen van klas 2 op veiligheid. Leerlingen van klas 1 hebben hun spullen
meestal wel voor elkaar, omdat ze net naar het voortgezet onderwijs gaan
en hun ouders aandacht besteden aan de fietsen. Als ze een jaar verder
zijn is de aandacht wat verslapt, vandaar dat de fietsen van klas 2 worden

gecontroleerd. De meest voorkomende problemen tijdens de keuring van
afgelopen week waren losse handvaten, kapotte verlichting en slappe
kettingen. De leerlingen kregen een kaartje mee van de Toezichthouders
Veiligheid, waarop stond welke gebreken de fietsenmakers hadden geconstateerd. De politie IJsselland gaat binnenkort controles houden, waarbij
vooral naar de veiligheid wordt gekeken.
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PvdA in de bres voor eigen cultuurwethouder
HARDENBERG - Het zomertheater houdt de politieke gemoederen in Hardenberg nog steeds flink bezig. De veroorzaker of
misschien zelfs de schuldige is wethouder René de Vent. Hij wil
geld dat zogenaamd is overgebleven van 2011 gebruiken voor
het zomertheater 2012. Dat gaat in tegen een CU-motie die vorig
jaar door de raad is aangenomen.
Volgens die motie moet geld dat
is overgebleven terug naar de pot
Recreatie, waar het ook tijdelijk
uit is gehaald. PvdA-raadslid Ria
Juurlink liet dinsdag tijdens de oriënterende raadsvergadering blijken
dat ze lak had aan het niet uitvoeren
van de motie door B&W. Ze was
warm voorstander van een tweede
editie van het zomertheater, want
de eerste keer was een groot succes
geweest. Hoe ze dat wist, wilde de
CU-raadslid Mettina Grimmerink
weten, want het evaluatierapport is

alleen nog maar bekend bij de pers
en niet bij de raadsleden. “Het is
dus een erg voorbarige conclusie”,
zei Grimmerink, maar Juurlink
had met eigen ogen gezien dat
het zomertheater succesvol was
geweest èn ze had op de zoekmachine Google gezocht naar de term
Sesamstraat en was toen vaak de
naam Hardenberg tegengekomen.
Voor de ChristenUnie was dit soort
‘wetenschappelijk onderzoek volgens de methode Stapel’ niet erg
overtuigend. Bovendien deugde

de volgorde van behandeling niet.
Eerst zou tijdens de begrotingsvergadering de uitgave aan het
zomertheater goedgekeurd moeten
worden en pas de week daarna zou
de evaluatie volgen.
Ondanks dat De Vent toegaf dat de
volgorde niet deugde wilde hij de
behandeling van de zaak niet aanpassen. “U dwingt ons om volgende
week tegen te stemmen”, reageerde
CU-fractievoorzitter Wim Boersma
daarop. Wat volgde was wat je in
voetbaltermen zou noemen ‘een
sliding met twee gestrekte benen’.
PvdA’er Andy de Vos begreep dat
zijn wethouder dringend hulp nodig had en riep op zijn gebruikelijk
agressieve toon tegen Boersma “dat
het misschien is omdat u nog maar
kort meegaat, maar de raad beslist

zelf wat er gebeurt, u wordt nergens
toe gedwongen.” Een voetballer
zou voor zo’n overtreding een rode
kaart krijgen, maar De Vos kwam er
mee weg. Het CDA deed bij monde
van Henk Dogger ook nog een duit
in het zakje. De twintigduizend
euro die wethouder De Vent wil
reserveren voor 2012 was volgens
Dogger bij lange na niet genoeg
om het zomertheater te vervolgen.
“En we hebben niets gereserveerd
op de begroting voor volgend jaar,
dus is een zomertheater eigenlijk
onmogelijk”, rekende hij De Vent
voor. Dinsdag 8 november, te laat
voor verwerking in deze krant, heeft
de raad tijdens de begrotingsvergadering een besluit genomen over het
wel of niet steunen van een nieuwe
editie van het zomertheater.

