Kortweg
Dijkgraaf - Willem Wolthuis stopt
als dijkgraaf van waterschap Velt
en Vecht. Zijn termijn loopt af op
31 december 2011. Als waterschapper zorgde hij de afgelopen 36 jaar
voor schoon, veilig en aantrekkelijk
water, waarvan 24 jaar als dijkgraaf.
Hij is vanaf het eerste uur betrokken
bij het ontstaan van Velt en Vecht.
Dit waterschap is ontstaan in 2000
uit een fusie van vijf waterschappen
en twee zuiveringsschappen. Het
waterschap ligt in Drenthe, waar de
oude benaming ‘Velt’ naar verwijst
en in Overijssel, waar het water in
de rivier Vecht vanuit Duitsland
naar Zwolle stoomt. In 2005 is het
beheer van de Vecht overgegaan van
Rijkswaterstaat naar de waterschappen Groot Salland en Velt en Vecht.
Zwembad –Nadat in 2001 het
plafond van een overdekt zwembad
in Steenwijk naar beneden kwam
houdt sinds die tijd het Ministerie
van VROM de vinger aan de pols bij
soortgelijke baden. Omdat de oorzaak chloorcorrosie was (roest door
chloordampen) staan alle zwembaden met opgehangen plafonds onder
controle. In Hardenberg zijn dat De
Marsch in Hardenberg en De Kiefer
in Dedemsvaart. Beide baden hebben uit veiligheidsoverwegingen dit
voorjaar gegalvaniseerde ophangingen gekregen.

Wethouder De Vent door het
stof! Als dit de Telegraaf was en
ik had niet met Sint alle chocoladeletters opgegeten dan zou dit als
kop boven een artikel staan over
het Zomertheater in Hardenberg.
Doordat De Vent vorige week dinsdag vlak voor de discussie over een
herhaling van het zomerse spektakel
in Hardenberg-centrum excuses
aanbood, voorkwam hij een motie
van de ChristenUnie. “In mijn enthousiasme ben ik teveel over de
CU-motie van verleden jaar heen
gewalst. Het was beter geweest als
er in het raadsvoorstel aandacht was
geweest voor die motie”, vertelde
de PvdA-wethouder. De CU-motie
waar hij op doelde was een motie
die eind 2010 is aangenomen door
de hele raad, over het terugstorten
van overgebleven geld van het project Zomertheater in de recreatiepot.
De Vent wilde dat niet, want er moet
in 2012 opnieuw een Zomertheater
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komen, vond hij. Welke ervaren
wethouder of ambtenaar hem dat
excuus heeft ingefluisterd blijft
geheim, maar het is wel briljant. Nu
had de CU opeens geen punt meer.
Klasse, vond CU-woordvoerder
Mettina Grimmerink en zei verder
niets over de zaak, terwijl twee
weken daarvoor haar partij nog vrij
strijdvaardig was geweest.
Omdat de CU niets meer deed nam
GroenLinks het stokje over. B&W
willen de motie uit 2010 niet uitvoeren en geven liever ruimhartig
aan evenementen, dan de kwetsbare
groepen in de samenleving te ontzien. Daarom zou het B&W sieren
dat ze toegeven dat de financiële
afwikkeling van het Zomertheater
geen schoonheidsprijs verdient en
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dat ervoor wordt gezorgd dat het
project uiterlijk in 2013 geen geld
meer kost, meende de GL-fractie.
Ria Juurlink van de PvdA snapte
niet dat GroenLinks met zo’n motie
durfde te komen. Niet serieus te
nemen, meende ze, en ook het CDA
vond de motie maar niks. Eigenlijk
vreemd, want er stond geen onwaarheid in. Maar ja, de PvdA moest
haar falende wethouder verdedigen
en vooral: GroenLinks moest even
op de vingers getikt worden, omdat
net daarvoor het jonge raadslid
Marco Laarman de vloer had aangeveegd met de plannen voor ambtelijke fusie tussen Hardenberg en
Ommen. De manier waarop hij dat
had gedaan was de oude herenclub
niet erg bevallen. Daarom werd hij
tijdens de vergadering door raadsleden van CDA en PvdA tot de orde
geroepen (“meneer de voorzitter, de
toonzetting is niet prettig”) en na de
vergadering door de burgemeester.

Old school geluiden van mensen
die in leeftijd nog niet bejaard zijn,
maar die gelet op hun knorrige
reactie die indruk wel wekken. En
Laarman? Hij zag het gedoe minzaam glimlachend aan.
Was er dan niks mis met GroenLinks? Zeker wel. In twitterberichten van Marco Laarman schreef hij
dat het onverantwoord is in deze
financieel moeilijke tijden voor
kwetsbare groepen een paar ton
weg te schuiven naar Sesamstraat.
Daarnaast is De Vent zo slecht bezig
dat hij eigenlijk een motie van treurnis verdient, meent Laarman. Maar
toen het op stemmen aankwam
stemde GroenLinks vóór herhaling van het Zomertheater. De hele
fractie, dus ook Marco Laarman!
Tja, een goed raadslid worden gaat
met vallen en opstaan. En velen lukt
het nooit.
r.gritter@sallander.nl

Groene auto’s rijden op poep

Duurder zwemmen - De tarieven
voor de gemeentelijke zwembaden
in Hardenberg worden in de periode tot en met 2013 geleidelijk
met 10 procent verhoogd. Bij het
bezuinigingsprogramma heeft de
gemeente Hardenberg besloten de
zwembad-inkomsten te verhogen
met een bedrag van 40.000 euro.
Hiervoor moeten de prijzen voor
2012 naast de jaarlijkse inflatiecorrectie voor het tweede achtereenvolgende jaar worden verhoogd met 3
procent. Een kaartje voor zwembad
De Marsch gaat straks 3,10 euro
kosten. Dit tarief geldt ook voor
de buitenbaden Hattemat (Gramsbergen) en Onder Ons (De Krim).
Deze verhoging geldt niet voor het
verenigingsgebruik. Deze tarieven
worden jaarlijks aangepast.
Koppel-kerst – Natuurcentrum
De Koppel in Hardenberg houdt
woensdag 14 december een kindermiddag van 14.00 tot 16.00 uur,
waarbij het om Kerst draait. Kinderen van 6 t/m 12 jaar zijn van harte
welkom. De kinderen gaan een mobile maken met daaraan voorwerpen
als kerstboompjes, engeltjes, sterren
en sneeuwpoppetjes. Hierbij kunnen ze bijvoorbeeld papier, glitter,
verf, koord en dennenappeltjes. Zijn
de kinderen eerder klaar, dan mogen
ze een kerstkaart maken. Voor informatie en opgave tel. 0523-273388.
N34 - Om de bereikbaarheid en
verkeersveiligheid te verbeteren
heeft de provincie Overijssel een
plan gemaakt om de provinciale
weg N34 Witte Paal-Coevorden
om te bouwen naar een veilige
regionale stroomweg met een
maximum snelheid van 100 km/
uur. De provincie presenteert het
plan tijdens een informatiemarkt op
donderdagavond 15 december 2011
in de Klepperzaal van de Evenementenhal in Hardenberg. Iedereen
is welkom tussen 18.00 en 22.00
uur. Bezoekers krijgen eerst een
korte film te zien, waarin het hele
N34-plan wordt toegelicht. Daarna
kunnen belangstellenden gedetailleerde informatie krijgen en vragen
stellen bij de verschillende stands.

redactie@sallander.nl

De grazende koe bij tankstation Mastebroek symboliseert de groene bron van het biogas.
HARDENBERG – Bij garage Mastebroek aan de Haardijk in Hardenberg
is woensdag 30 november een vulpunt voor groengas in gebruik genomen.
Dat gebeurde door de Overijsselse gedeputeerde Ineke Bakker en de Hardenberger wethouder Jannes Jansen. Groengas is brandstof die ontstaan is
uit plantaardig en dierlijk afval. Voor het nieuwe vulpunt stond een koe te
grazen, om te laten zien waar het gas voor een groot deel vandaan komt.
Vergeleken met traditionele brandstoffen geeft rijden op groengas minder
uitstoot van schadelijke stoffen en geluidhinder en scheelt het fossiele
brandstoffen. Bovendien is het rijden op groengas goedkoper. De hogere
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aanschafprijs van groengasauto’s kan een reden zijn om van de koop af te
zien. Om twijfelaars daarin tegemoet te komen heeft de provincie Overijssel een subsidieregeling in het leven geroepen. Deze regeling geldt voor
alle soorten groengasvoertuigen (auto’s, bussen en vrachtwagens). Om
het rijden op groengas aantrekkelijker te maken moeten er wel voldoende
tankstations zijn. Het gasstation in Hardenberg is het achtste in Overijssel.
Het nieuwe vulpunt is te danken aan subsidies van Provincie Overijssel
en investeringen van Orange Gas, Mastebroek en Melk Transport Twente. Gedeputeerde Bakker denkt dat door de subsidies minimaal 350 extra
voertuigen gebruik gaan maken van groengas.

PvdA vóór ambtelijke fusie maar tegen raadsvoorstel
HARDENBERG - Hoe leg je aan je kiezers uit dat je eigenlijk
vóór ambtelijke fusie bent van Hardenberg met Ommen, maar
dat je toch tegen het raadsvoorstel hebt gestemd waarin dit
werd voorgesteld?
De fractie van de Partij van de
Arbeid zat dinsdag 29 november
tijdens de raadsvergadering in een
spagaat. Fractievoorzitter Andy de
Vos zei dat zijn partij steeds meer
de voordelen van de fusie was gaan
waarderen, maar nu onlangs bekend
is geworden dat er financieel iets

niet in orde is in Ommen, moest de
PvdA wel tegen stemmen. “Want of
de berichten nou kloppen of niet, er
is wel veel onrust onder bevolking
ontstaan”, zei hij. “Hoe maken we
duidelijk dat de financiële problemen van Ommen niet op het
bordje van de Hardenbergers terecht

komen”, vroeg hij zich hardop af.
Het antwoord werd hem door het
CDA en de VVD op een presenteerblaadje geboden. Deze partijen
dienden een amendement in waarin
stond dat elke gemeente zijn eigen
broek moet ophouden. Tegenvallers
in Ommen moeten de Ommenaren
oplossen en Hardenberger problemen zijn voor de Hardenbergers. De
PvdA was blij met dit amendement,
stemde ook voor, maar toen het hele
voorstel aan de orde kwam bleek dat

de toevoeging van CDA en VVD
niet voldoende was. De Vos en zijn
fractiegenoten meenden dat er nog
steeds geen goede uitleg geven kon
worden aan de inwoners van Hardenberg. Of de opmerkelijke draai
van de PvdA wèl uit te leggen valt
werd verder niet besproken.
Omdat behalve de Partij van de Arbeid alleen OpKoers.nu en GroenLinks tegen stemden werd het
voorstel van B&W met 19 tegen 9
stemmen aangenomen.

