Woensdag 11 juli 2012

Kortweg
Minister – De demissionair minister van Veiligheid en Justitie,
VVD’er Ivo Opstelten, komt maandag 16 juli naar zalencentrum De
Lindenberg in Ommen. Hij spreekt
daar op verzoek van de VVDafdelingen in de regio Vechtdal over
het thema Politie & Veiligheid. Ook
beantwoordt hij vragen van bezoekers. De bijeenkomst begint om
20.15 uur en is gratis toegankelijk.
Oogstdag – De Historische kring
Gramsbergen houdt zaterdag 4
augustus vanaf 11.00 uur rond
restaurant De Ganzenhoeve in
Holthone de jaarlijkse oogstdag. Op
het programma staan onder meer
het traditioneel oogsten van rogge,
kalverschetsen, pannenkoekenbakken, schaapscheren en broodbakken. Kinderen kunnen meedoen aan
de wedstrijd Beste kinderkok van
Gramsbergen en een rondrit maken
met paard en wagen. Shantykoor de
Sjompiesingers treedt op om 14,30,
15.30 en 16.30 uur.

Haaksbergen heeft het maar wat
goed voor elkaar, vertelde wethouder Diepemaat vorige week.
De gemeente heeft teveel bouwgrond die klauwen met geld kost
vanwege de rente, maar onlangs is
er op papier agrarische grond van
gemaakt. Moest er wel even 12 miljoen euro worden afgeboekt, maar
Haaksbergen kon dat betalen, want
het heeft een gezond grondbedrijf.
“Dat kunnen andere gemeenten niet
zeggen”, meende de wethouder.
En dat klopt. In dezelfde week dat
het verhaal van Haaksbergen naar
buiten kwam moest ook Enschede
met de billen bloot. Een gronddrama, kopte De Roskam. Er is al
72 miljoen euro afgeboekt en daar
komt nog eens 39 tot 58 miljoen bij.
Allemaal vanwege de grootheidswaanzin van bestuurders, die dure
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bouwgrond hebben aangeschaft
die niet bebouwd kan worden. De
meeste bestuurders zijn inmiddels
vertrokken zodat niemand verantwoordelijkheid voor het drama kan
nemen.
En hoe zit dat dan in Hardenberg?
Volgens de verhalen kost alleen
industrieterrein Broeklanden al 6
miljoen en in totaal moet zo’n 30
miljoen worden afgeboekt. In september wordt eerst intern duidelijk
gemaakt hoe Hardenberg er voor
staat en daarna is de raad aan de
beurt. Binnen het nieuwe gemeentehuis wordt beweerd dat er bij
het grondbedrijf veel koppen gaan

rollen (= overplaatsen of ontslaan,
misschien wel 40 of 50 man), want
als er wel geld uitgaat maar er komt
niets binnen snapt iedereen dat er
iets moet gebeuren. De komende
weken konden wel eens de laatste
rustige vakantieweken van ambtelijk Hardenberg worden, is de vrees.
Gelukkig is het nieuwe gemeentehuis helemaal ingericht op Het
Nieuwe Werken. Niemand heeft een
vaste plek zodat je als ambtenaar
overal neergezet kunt worden. De
ontwerpers van het gemeentehuis
hebben de grondcrisis blijkbaar
al jaren geleden zien aankomen.
Jammer dat de bestuurders en de
raadsleden als controleurs dat niet
hebben gezien. Overigens lees ik
net dat de raad van Enschede het
college van B&W opdracht heeft
gegeven om met een nieuwe begro-

ting te komen, die een stuk realistischer is dan de oude. Benieuwd wat
de raad van Hardenberg dit najaar
gaat doen.
Nog even terugkomend op vorige
week: een dag nadat op deze plaats
was geschreven dat de gefuseerde
ambtenaren van Hardenberg en
Ommen een onmogelijk e-mailadres hadden gekregen, is door
de gemeente actie ondernomen.
Binnen 24 uur waren de domeinnamen ommen-hardenberg.nl en
ommenhardenberg.nl vastgelegd,
zodat voortaan een e-mailadres
wordt gebruikt met minder kans
op typefouten. Het zal wel toeval
zijn, zeker, maar wel een opvallend
toeval.
dwd@sallander.nl

Hitte grootste vijand deelnemers Klepperstadloop

Waterpolo - Zwemclub De Grunte
uit Hardenberg houdt zaterdag 14
juli waterpolo- en zwenwedstrijden in de open lucht. Er wordt
gezwommen tussen het haventje in
Hardenberg-centrum en de prinses
Amaliabug. De waterpolowedstrijden worden gespeeld in de buurt
van de Voorstraatbrug. De eerste
wedstrijd begint om 12.00 uur. Een
deel van de opbrengst gaat naar de
stichting Joop Janssen, voor hulp
aan een kindertehuis in Indonesië.

Raad lijkt
voorstander
komst azc
SLAGHAREN – Er was zegge en
schrijve één inwoner van Slagharen
die dinsdag 3 juli, tijdens de laatste raadsvergadering in het oude
gemeentehuis van Hardenberg, de
raadsleden wilde toespreken over
heropening van asielzoekerscentrum De Eik in Slagharen. Volgens
hem had de gemeente verkeerde
aantallen gebruikt tijdens een informatiebijeenkomst voor de dorpsbewoners. De gemeente had gezegd
dat de COA, het Centraal orgaan
Opvang Asielzoekers, maximaal
520 plaatsen wilde creëren in De
Eik maar volgens de inspreker had
het COA gezegd dat dit minimaal
520 zou zijn. “En dat is teveel. Voor
een dorp van 3000 inwoners is 200
genoeg”, meende hij.
Gelukkig voor de raadsleden was
er dinsdag iemand van de COA
aanwezig die duidelijk kon maken
wat nou werkelijk was gezegd. “Wij
vragen niet om 521 en ook niet
om 519 maar om 520 plaatsen”,
vertelde COA-woordvoerder Van
Dam. “Normaal gesproken moet
een azc minimaal 400 asielzoekers
tellen om rendabel te zijn. Omdat in
De Eik veel geld wordt geïnvesteerd
hebben we daar meer asielzoekers
nodig.” De suggestie van de inspreker om maximaal 200 mensen
te plaatsen, was voor Van Dam
onbespreekbaar.
Tijdens de daaropvolgende vragenronde kwamen zaken aan de
orde als het aantal politieagenten
dat Slagharen extra krijgt (nul,
maar als de burgemeester duidelijk
kan maken dat er extra personeel
moet komen dan is er ruimte), of
er een school bij De Eik komt (nee,
de kinderen gaan naar bestaande
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HARDENBERG – De 16e Klepperstadloop in het centrum van Hardenberg
had woensdag 4 juli niet te klagen over slechte weersomstandigheden. Of
misschien ook wel, want het was met een avondtemperatuur van 27 graden
eigenlijk te warm. De organiserende vereniging Spurt’88 kon dan ook geen
deelnemersrecord noteren, maar met de 370 lopers die wel meededen was
de vereniging best tevreden.
Tot de deelnemers op de 5 km bij de heren behoorde Harron Dekker (30)
uit Steenwijksmoer, die tijdens zijn wedstrijd werd begeleid door zijn
plaatsgenoot Gerrit Voortman, veelvuldig gelauwerd marathonloper en
in 2003 Nederlands en Europees kampioen op de halve marathon bij de
veteranen. Voortman is activiteitenbegeleider bij de stichting Trans, een
zorginstelling in Noord-Nederland die diensten levert aan mensen met een
scholen), of er veel werk komt door
het azc (20 volle banen, die eerst
bestemd zijn voor COA-personeel
van elders) en wat het sociaal en
economisch gewin wordt voor
Slagharen (asielzoekers kunnen
lid worden van verenigingen, hun
geld besteden de asielzoekers in
Slagharen, bouwbedrijven kunnen
meewerken aan de renovatie van De
Eik, er is werk voor vrijwilligers in
de hulpverlening).
De volgende stappen in het proces
zijn een discussieronde in september, het nemen va een raadsbesluit
in oktober waarna – als de gemeenteraad akkoord gaat met de komst
van een azc – het COA binnen zes
weken besluit of De Eik wel of niet
opnieuw een azc wordt.

beperking. “Harron is een cliënt van ons. Toen ik Europees kampioen werd
was hij zo enthousiast dat hij ook wilde hardlopen. We zijn toen begonnen
op een voetbalveld, lopen langs de zijlijn. Tegenwoordig is hij iedere week
wel ergens op een parcours te vinden, voor een 5 of 10 kilometer. En Harron heeft zelfs een halve marathon op zijn naam staan”, vertelt Voortman
vanuit Zwitserland, waar hij na de loop in Hardenberg naar toe was gereden
voor deelname aan de bergmarathon van Zermatt. Volgens Voortman kan
Harron wel zonder hulp lopen, maar is hij sneller afgeleid en loopt dan
langzamer. “Ik waarschuw hem voor dingen onderweg en jut hem op als
hij dat nodig heeft. Op die manier loopt hij vaak een mooie tijd. En samen
lopen is natuurlijk ook gezelliger.” Vorige week woensdag werd Dekker
34e in een tijd van 24 minuten en 49 seconden.

Landhuis in ruil voor natuur
DIFFELEN - Wordt er landbouwgrond omgezet in nieuwe natuur, is
GroenLinks in Hardenberg tegen,
terwijl de PvdA vóór “een kwaliteitsimpuls aan de groene ruimte” is.
De ene liberale partij staat te juichen
(VVD), terwijl de andere liberale
partij het voorstel afschiet (Liberaal
Hardenberg). En de christelijke
raadsleden van de ChristenUnie
vinden het plan onaanvaardbaar,
terwijl de christelijke raadsleden
van het CDA blij zijn met het
plan. Het moge duidelijk zijn: de
gemeenteraad van Hardenberg was
vorige week dinsdag zeer verdeeld
over het plan om landbouwgrond

in Diffelen om te zetten in nieuwe
natuur, waarbij de plannenmakers in
ruil een landhuis op hun grond mogen bouwen. Een meerderheid van
de raad steunde echter het voorstel
van B&W.
Natuurgebied Uilenkamp in Diffelen krijgt er een stuk van zo’n 4
hectare bij, omdat bestaande landbouwgrond wordt omgevormd tot
natuur. Als tegenprestatie mogen
de eigenaren een landhuis op hun
naastgelegen grond bouwen. Veel
inwoners van Diffelen zijn tegen,
omdat zij vinden dat er geen woningbouw hoort te komen in een

kwetsbaar gebied. Volgens hen is
ooit beloofd dat het gebied landbouwgrond blijft, maar die afspraak
is nergens op papier terug te vinden.
Als kleine pleister op de grote
wonde heeft de raad een motie van
CDA en PvdA aangenomen, waarin
het college wordt opgedragen om te
onderzoeken of de recreatiewoning
van de eigenaar op het terrein kan
verdwijnen of dat voorkomen kan
worden dat hij wordt vergroot.

redactie@sallander.nl

