Kortweg
Zwemmen – De gemeente Hardenberg heeft om te bezuinigen
het schoolzwemmen afgeschaft,
maar daar heeft de VVD iets op
gevonden. Dankzij een initiatiefvoorstel van deze partij kunnen
sommige scholen waarschijnlijk
toch het bad induiken. Als namelijk
het vervoer naar een gymzaal niet
verschilt van het vervoer naar een
gemeentelijk zwembad waar toch
al personeel aanwezig is, wordt de
les niet duurder. In dat geval mag de
school er zelf voor kiezen of het een
droge of natte gymles wordt. Geluk
voor de ene school en pech voor de
andere. “Maar het voordeel van de
ene school mag niet het recht van de
anders school worden”, reageerde
Janssen op het initiatief. Als blijkt
dat het toch extra geld gaat kosten
is het feestje snel voorbij. Tijdens de
oriënterende raadsvergadering leek
het alsof de meeste partijen straks
het initiatief zullen steunen.
Open dag – Het Alfa-college houdt
woensdag 25 januari van 14.30 tot
21.00 uur de jaarlijkse Open dag in
het LOC-gebouw aan de Parkweg
in Hardenberg. Leerlingen uit het
voortgezet onderwijs kunnen dan
kennismaken met de mbo-opleidingen van het Alfa-college.

Geen enkele Nederlandse gemeente
wordt goed en al helemaal niet
perfect bestuurd. Tot deze conclusie
komt Klaas Abma, hoofd Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente
Littenseradiel, in zijn proefschrift
‘Beoordelen van gemeenten’. Hij is
hierop vrijdag gepromoveerd aan de
Open Universiteit Heerlen.
Veel Nederlanders zullen zich afvragen waarom daar onderzoek naar
is gedaan, want zij wisten dit uit
eigen ervaring al lang. Gemeenten
bouwen te protserige gemeentehuizen, leggen verkeerde woonwijken
aan, onderhouden de wegen niet
goed, geven te weinig subsidie aan
verenigingen (met name aan hun
dart- of klaverjasclub) en hebben
teveel ambtenaren in dienst. Het
lijstje is zonder problemen dubbel
zo lang te maken. Een reactie van
een ambtenaar uit den lande op de
conclusie van het onderzoek was:
Deze uitslag verbaast me niks. Elke
beetje kritische ambtenaar zal dit
bevestigen. Enerzijds ligt dit aan
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in de kantlijn

zwak management, anderzijds komt
het doordat raadsleden goedwillende amateurs zijn, maar helaas vaak
geen verstand van zaken hebben.
Soms vraag je je inderdaad af,
of raadsleden geen verstand van
zaken hebben of dat ze misschien
te weinig tijd hebben om de vaak
taaie kost goed door te kunnen spitten. Vorige week dinsdag werd in
de gemeenteraad van Hardenberg
een eerste presentatie gegeven van
winkelvernieuwing in Gramsbergen. Eigenaar Alfring van de Plus
supermarkt wil zijn zaak aan de
Oostermaat op korte termijn vergroten. Dat kan zonder veel problemen: gewoon een grotere vierkante
bak neerzetten op zijn eigen terrein
en klaar is kees. De gemeente wil
echter proberen er wat mooiers van
te maken. De winkel die nu langs
de Oostermaat staat wordt straks
dwars op de weg gezet, er ontstaat
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een plein waar nog wat winkeltjes
en/of woningen kunnen komen en
de gemeente kan een winkel aan de
Stationsstraat kopen om pal naast
die winkel een wandel- en fietsverbinding te maken van het nieuwe
plein voor de supermarkt naar de
‘oude’ winkelstraat, de Stationsstraat. Dat levert voor Alfring wat
problemen op en het hele nieuwbouwplan wordt wat duurder, maar
omdat hij appartementen boven zijn
nieuwe supermarkt mag bouwen
kan het financieel rondgebreid
worden.
Een mooi plan dat de gemeente weinig kost en waarmee het centrum
van Gramsbergen aantrekkelijker
wordt gemaakt, zowel voor klant
als potentiële middenstander. Het
was dan ook verbazingwekkend
om te horen dat de ChristenUnie bij
monde van raadslid Sake Stelpstra
vroeg of er niet wat anders gedaan
kon worden. Het mocht zelfs een
paar centen meer kosten. Het leek
hem bijvoorbeeld een goed idee de
supermarkt te verhuizen naar de

Stationsstraat, zodat die straat weer
aantrekkelijker zou worden voor
nieuwe ondernemers. De goede
man heeft zich blijkbaar niet gerealiseerd dat de operatie dan voor
Alfring veel te kostbaar wordt en
zeker te lang gaat duren, dat de gemeente ondernemertje moet spelen
omdat er winkelpanden ge- en later
weer verkocht moeten worden, dat
er grote parkeerproblemen zullen
optreden in de Stationsstraat en dat
de buurt die winkel met zijn vele
verkeersbewegingen daar helemaal
niet wil hebben. Raadslid Andy de
Vos uit Gramsbergen (PvdA) liet
dat Stelpstra ook wel even weten:
Alfring komt met een plan, de
gemeente probeert het plan te verbeteren en dat is het dan. Geen ja
maar, geen luchtfietserij. Het plan
komt nog wel een paar keer terug
in de gemeenteraad, maar het is
te hopen dat er dan door sommige
raadsleden meer tijd kan worden
besteed aan de voorbereiding.
r.gritter@sallander.nl

Niemand blij met noodbrug

Kerkwoning - De nieuwe eigenaar van het pand Radewijkerweg
54 wil het pand, dat voorheen als
kerkelijk gebouw in gebruik is
geweest, intern verbouwen tot een
woning. Daartoe moet de bestemming worden veranderd. Er zijn
geen bezwaren ingediend, zodat de
raad 7 februari de zaak kan aftikken.
Extra doek – Mocht het water
in het afwateringskanaal tussen
Gramsbergen en Coevorden nog
weer grote hoogte bereiken zoals
twee weken geleden het geval
was, dan is de kanaaldijk nu wat
beter beschermd. Waterschap Velt
& Vecht heeft vorige week een
doek geplaatst om afkalving te
voorkomen. In november heeft
Velt & Vecht werkzaamheden uitgevoerd aan het stortbed achter de
stuw in het kanaal. Er is toen over
een lengte van ongeveer 80 meter
nieuwe beschoeiing geplaatst en
de taluds zijn aangevuld met zand.
Om uitspoeling van zand tegen te
gaan zijn nylondoeken op de taluds
geplaatst. Het losse zand van de
taluds spoelde twee weken geleden
in geringe mate weg. Het extra doek
moet herhaling voorkomen.
Jazz – De Jazzclub Hardenberg ontvangt zondag 22 januari de formatie
SheBop in de foyer van theater De
Voorveghter. Het sextet speelt van
16.00 tot 18.00 uur liedjes uit de
vroege jaren ‘30 tot de hipste tunes
van vandaag. Spil van het zestal is
zangeres Linda Westera.
Patiowoningen - In de woonwijk
Marslanden in Hardenberg zijn aan
beide kanten van de Van Tuellstraat
patiowoningen gepland, dat zijn
woningen die uit één laag bestaan
en een binnentuin hebben. Aan de
zuidkant van de straat zijn inmiddels 7 van dergelijke woningen gebouwd. De eigenaar van de gronden
heeft moeite om de geplande woningen aan de noordkant te verkopen. Hij heeft daarom de gemeente
gevraagd om het bestemmingsplan
om te zetten van patiowoningen in
2-onder-1-kappers. De gemeente
gaat akkoord en niemand heeft
bezwaar aangetekend, zodat de gemeenteraad het punt op 7 februari
als hamerstuk kan behandelen.

redactie@sallander.nl

HOOGENWEG – De noodbrug voor fietsers en wandelaars in de Hoogenweg werkt niet naar behoren. De steile, hoge brug is een probleem
voor fietsers en schiet zijn doel voorbij. Dat betoogde PvdA-raadslid Rein
Jonkhand vorige week dinsdag tijdens de raadsvergadering van Hardenberg.
Buurtbewoners hebben al eerder hun angst uitgesproken dat jongeren na
een avondje stappen in Crazy Horse met veel alcohol in hun lijf gebruik
zouden kunnen maken van de brug, met mogelijk vervelende gevolgen. De
provincie vervangt enkele bruggen in het Overijssels kanaal tussen Almelo
en De Haandrik om grotere schepen toegang te verschaffen. De brug in de
Hoogenweg is de eerste waaraan wordt gewerkt.
Volgens wethouder Jannes Janssen zou er volgens het oorspronkelijke
plan geen brug komen. Het langzame verkeer zou een brug verder wor-

den omgeleid via de Emtenbroekerdijk en het snellere verkeer zou van de
Duitslandweg gebruik moeten maken. De noodzaak voor een tijdelijke brug
was er niet. Omdat de provincie wat meer geld te besteden had dan eerst
was gedacht is aan de aannemer gevraagd of hij een loop- en fietsbrug kon
realiseren. De aannemer heeft de huidige brug gevonden die ooit bij een
spoorstation is gebruikt en hem vervolgens geplaatst. De gemeente was daar
niet blij mee, vertelde Janssen, maar het is een zaak van de provincie. De
goot voor fietsers is inmiddels wel wat aangepast maar de brug blijft hoog
en lastig. “Als straks de brug in Bergentheim wordt vervangen moeten we
ervoor zorgen dat niet dezelfde oplossing wordt gekozen. Dat hebben we
aan de provincie meegedeeld en die heeft de zaak nu in beraad.”
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Kerken helpen bij financiële problemen
HARDENBERG – Enkele kerken in de gemeente Hardenberg hebben
samen het Diaconaal Platform Hardenberg opgericht. Het doel van dit
platform is het helpen van mensen die in financiële problemen zijn geraakt.
Kerken zien het als hun verantwoordelijkheid om vanuit hun christelijke achtergrond een bijdrage te
leveren aan het oplossen van de
problemen. Zij willen mensen helpen door een luisterend oor te bieden, het geven van praktische hulp

en adviezen en met mensen mee
te gaan naar deskundige hulpverleners. Daartoe hebben de kerken
in de gemeente Hardenberg samen
het Diaconaal Platform Hardenberg
opgericht. Ze worden daarbij ondersteund door de stichting Christelijke

Schuldhulppreventie. Meer dan 50
personen uit verschillende kerken
hebben in 2011 een cursus gevolgd
om goed beslagen ten ijs te komen
als er een hulpvraag ligt.
De kerken vinden dat ze nu voor
andere organisaties beter zichtbaar
zijn en er is voor de gemeente
Hardenberg één aanspreekpunt
voor de diaconieën van de kerken.

Bovendien kunnen de kerken in
het platform samenwerken, ideeën
uitwisselen en elkaar tot steun zijn.
Aan het platform wordt onder meer
deelgenomen door PKN-kerken,
baptistengemeenten, evangelische
gemeenten en gereformeerd vrijgemaakte kerken. De gemeente
Hardenberg heeft bij monden van de
wethouders René de Vent en Jannes
Janssen aangegeven het project van
harte te ondersteunen. Over verdere
vormen van samenwerking wordt
nog gedacht.

