Kortweg
Legaal – Varkenshandel Dijk in
Brucht krijgt alsnog een legale status. Het bedrijf is ontstaan uit een
varkenshouderij en minstens 15 jaar
geleden uitgegroeid tot een volledige varkenshandel. De bestemming
‘agrarisch bouwperceel’ is echter
in al die jaren nooit veranderd. Het
bedrijf kon ook niet gelegaliseerd
worden, omdat er een waterwingebied in de directe omgeving was.
Dijk wil nu dat het bestemmingsplan wordt aangepast, waardoor het
bedrijf een legaal transportbedrijf
wordt en daarnaast kan uitbreiden.
B&W hebben besloten dat ze aan
de plannen van de varkenshandelaar
willen meewerken.
Nee – B&W van Hardenberg gaan
het raadslid Marco Laarman van
GroenLinks niet dagelijks op de
hoogte houden van de aan- en verkoop van gemeentegrond. Laarman
had daarom gevraagd omdat hij financiële problemen verwacht bij het
grondbedrijf. Het college zegt dat
de raad elk kwartaal een overzicht
krijgt van de veranderingen en in de
meeste gevallen zelf toestemming
tot aan- en verkoop moet geven.
Bovendien zijn B&W niet van
plan dure ambtelijke uren hiervoor
te gebruiken nu er juist bezuinigd
moet worden.

Oud-burgemeester Meulman van
Hardenberg maakte zich er enkele
jaren geleden al eens publiekelijk
kwaad om, en nu doet burgemeester
Visser van Twenterand hetzelfde. In
beide gevallen gaat het om het anonieme moddergooien op websites
van regionale kranten. “Het heeft
geen toegevoegde waarde voor
onze lokale democratie en is mij
bovendien een doorn in het oog”,
vertelde Visser tijdens zijn nieuwjaarstoespraak in Vroomshoop.
Hetzelfde geldt wat hem betreft
voor twitterberichten, die vaak
niet aan fatsoensnormen voldoen.
Blijkbaar kunnen ook sommige
raadsleden in Twenterand maar
beter een cursus Hoe hoort het ook
alweer volgen, want Visser zei niet
voor niets dat “dit vanzelfsprekend
ook voor raadsleden geldt.” Als
het misgaat moeten andere raadsleden hen hierop wijzen en zelf zal
hij ook het raadslid of de fractie
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in de kantlijn

ontslag van FC Twente-trainer Co
Adriaanse, want dan klimmen zelfs
analfabeten nog in de pen.

hierop aanspreken. Overigens had
de burgemeester van Twenterand
niet alleen de anonieme vuilspuiterij
op de websites van kranten moeten
noemen, ook de site van RTV Oost
had in dat rijtje meegenomen mogen worden. Wat daar soms wordt
geschreven tart elke verbeelding.
Nou hebben ze dat bij RTV Oost
wel een klein beetje begrepen,
want op bepaalde berichten over
voetbalzaken kan niet gereageerd
worden. En dan krijg je dus wel
tientallen reacties van eencelligen
op het bericht dat een 22-jarige Somaliër uit Hardenberg gevangenisstraf krijgt omdat hij een 13-jarige
meisje zwanger heeft gemaakt (terugsturen, castreren, grenzen dicht,
eerst naar de martelkamer), terwijl
niets gezegd mag worden over het

Trouwens, dat laatste brengt mij
op het vertrek van Lutten-trainer
Bram Roerdink. Voor wie aan
ranglijstjournalistiek doet een onbegrijpelijk zaak: Lutten staat er
namelijk voortreffelijk voor. Er
moet dus iets anders aan de hand
zijn. En wie de advertentie van de
club bekijkt waarin een nieuwe
trainer wordt gevraagd weet nu
ook waarom het is misgegaan. De
club wil een jonge vent, iemand
die nog te kneden is of, om het wat
cynischer te zeggen, iemand die nog
naar de pijpen van het bestuur wil
dansen. Die wèl het zoontje van de
voorzitter laat spelen, zelfs al speelt
die als een natte krant. Iemand die
wèl accepteert dat spelers te laat op
de training komen, iemand die wèl
spelers in de achterhoede rouleert

om geen gezeur te krijgen, zelfs
als blijkt dat die achterhoede tot de
betere verdedigingen in de 3e klasse
behoort.
Op de website van SC Lutten hebben ze een gastenboek, waar mensen hun genoegen en ongenoegen
kunnen uiten. Geen onvertogen
woord, maar er komen op bescheiden schaal wel enkele voors (Bram
heeft de eer aan zichzelf gehouden,
het bestuur wilde zich bemoeien
met opstelling en tactiek) en enkele
tegens (het bestuur zal wel weten
wat het beste voor ons is) aan bod.
Zijn deze clubleden dan zoveel
fatsoenlijker dan elders, of zit hier
iemand achter het toetsenbord die
de rommel eruit filtert? Misschien
een tip voor de regionale media,
willen ze op dit gebied nog een
beetje serieus worden genomen.
r.gritter@sallander.nl

Midwinterhoorns kunnen in de mottenballen

Archief – Het gemeentelijk archief
in Hardenberg is op orde, zeggen
Gedeputeerde Staten naar aanleiding van een recent inspectiebezoek. Hardenberg is goed bezig met
het digitaliseren van het archief,
maar moet er wel voor zorgen dat
er voldoende en goed opgeleid personeel aanwezig is voor het beheer
van het papieren archief, menen GS.
Sportprijzen – De sportprijzen
2001 van de gemeente Hardenberg
zijn terecht gekomen bij judoka
Inge Ekenhorst, schaatser Gary
Hekman en het eerste voetbalteam
van EMMS. De 8-jarige wielrenster Naomi Veurink mag zich het
sporttalent van 2011 noemen. De
prijzen zijn vrijdag door wethouder
Douwe Prinsse uitgereikt tijdens de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente
in theater De Voorveghter.
Einde – Omdat er minder belangstelling voor is stopt woningstichting Beter Wonen met het
Run-fonds. Het fonds, genoemd
naar oud-voorzitter Runhaar van de
Raad van Commissarissen, was een
subsidiepot om extra voorzieningen
voor de jeugd in de gemeente Hardenberg te steunen. Eén van de projecten was de herinrichting in 2010
van het schoolplein in Den Velde
door ouders en vrijwilligers. De
basisschool kreeg hiervoor 5.000
euro. Sinds de oprichting in 2004
heeft het fonds aan 24 projecten
meebetaald.
Waterlessen - Waterschap Velt en
Vecht is op zoek naar vrijwilligers
voor het geven van waterlessen op
de basisschool en het verzorgen van
rondleidingen op de rioolwaterzuivering. De vrijwilligers geven waterlessen aan leerlingen van groep
7 en 8. Van te voren krijgen zij een
training en begeleiding vanuit het
waterschap. Velt en Vecht wil in februari met de eerste groep beginnen.
Zoogdieren – In natuurcentrum De
Koppel wordt zaterdag 14 en zondag 15 januari de film Zoogdieren
uit de serie Ooggetuigen vertoond
van 14.00 tot 14.30 uur. De toegang
is gratis.

redactie@sallander.nl

Met de nabije toekomst van het midwinterhoornblazen zit het wel goed, getuige de vele jonge blazers (m/v)
VASSE – Van Eerste Advent tot Driekoningen is in Twente, delen van
Drenthe, het Duitse grensgebied en enkele plaatsen in de Achterhoek het
geluid te horen van de midwinterhoorn.
Het houten instrument produceert zes natuurtonen, die echter pas te horen
zijn na flink wat oefenen. Vroeger werd het instrument gebruikt om het
licht terug te halen en boze geesten te verjagen, maar daar is later een
dimensie aan toegevoegd, namelijk het aankondigen van de geboorde van
Christus. Ook werd de hoorn ingezet om katholieken te waarschuwen als
de protestantse Drost in aantocht was. Ze mochten namelijk geen missen
houden. Via de midwinterhoorn waarschuwden de katholieken elkaar, zodat
ze op tijd met de dienst konden stoppen.

“Geen belastinggeld als
geschenk weggeven”
OMMEN - Fractievoorzitter Gerrit
de Jonge van de PvdA in Ommen
heeft burgemeester Marriët Mittendorff de 25 euro teruggegeven
die zij namens elk raadslid heeft
geschonken aan het Glazen Huis in
Lemelerveld. Ambtenaren hadden
geld ingezameld voor de plaatselijke Serious Requesactie ter ondersteuning van het Rode Kruis. De
burgemeester heeft op initiatief van

raadgriffier René Tenkink vrijdag
23 december namens de raad ook
een duit in het zakje gedaan, wat gedekt wordt uit het griffiebudget voor
2011. “De gift past goed bij één
van onze doelstellingen als Millenniumgemeente, namelijk iets doen
aan armoedebestrijding”, schrijft
de griffier. De Jonge vindt niet dat
geld uit de gemeentekas hiervoor
gebruikt moet worden en hij heeft
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Om de traditie van het blazen in ere te houden is aanwas van jongeren
nodig. Blijkbaar lukt dat aardig, want woensdag 4 januari kwamen 72
jeugdige blazers t/m 18 jaar bijeen bij de molen van Bels in Vasse om te
strijden om het Goldn Heurnke en de Jeroen Heideman Trofee. De eerste
is voor groepen van 3 of 4 blazers, de tweede voor de beste individuele
prestatie. Nadat om 13.30 het startsein was gegeven werd in vlot tempo
de tonen over de molenkolk gestrooid. Tegen schemertijd werd de uitslag
bekend gemaakt. Winnaar werden de buurschap Reutum, Vasse eindigde
op een half puntje als tweede en de derde prijs was voor Enschede. Erwin
Olydam uit Goor mag de Jeroen Heideman Trofee voor een jaartje houden.
Hij leverde volgens de jury de beste individuele prestatie.
daarom tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn eigen ‘gift’ betaald.
“Het is pertinent niet mijn bedoeling om het goede doel te overschaduwen met politiek spel. Maar
ik vind het niet passen dat er onder
de noemer van geschenk van de
raadsleden belastinggeld gedoneerd
wordt. Het was mooier geweest als
alle raadsleden op vrijwillige basis
gezamenlijk een bedrag hadden
gedoneerd. We werden nu overvallen met de mededeling dat er
voor de raadsleden ergens geld uit
en potje is gehaald. Ik draag veel
goede doelen een warm hart toe,

maar ik ben ook van mening dat er
zorgvuldig met belastinggeld moet
worden omgegaan”, zegt De Jonge
in een reactie op de vraag of de
actie voor het goede doel nu niet
overschaduwd wordt door politiek
gekrakeel.
Trainer HHC verlengt contract
Topklasser HHC uit Hardenberg
gaat door met hoofdcoach Ted Verdonkschot. Het huidige contract, dat
in juni 2012 afloopt, wordt verlengd
tot juni 2013. Volgens de trainer is
zijn team nog steeds in opbouw en
wil hij de klus graag afmaken.

