Woensdag 15 augustus 2012

Kortweg
Asbest - Nu zo overal in den lande
het asbest als het ware uit de muren
en van de plafonds spat – recentelijk
in Utrecht, Almelo, Rotterdam, Emmen en Westerhaar – wordt het hoog
tijd daarover vragen te stellen in
de gemeenteraad van Hardenberg.
GroenLinks was de eerste partij
die schriftelijk allerlei zaken van
B&W wil weten. Bijvoorbeeld of al
bekend is in hoeveel scholen asbest
is verwerkt, of er plannen zijn om
ergens asbest te verwijderen en of
de provincie zin heeft om mee te
betalen. Omdat veel gemeentelijk
personeel met vakantie is zal het
wel even duren voordat GroenLinks
antwoord krijgt op de vragen. En dat
zou jammer zijn, want dan is de asbesthype misschien al weer voorbij.
Liedje – Het Hardenberger CDAraadslid Piet-Cees van der Wel heeft
naar aanleiding van het overlijden
van een vriend een lied geschreven
over dat verlies. Omdat de oorzaak
hart-gerelateerd was wordt de opbrengst van Bestemming onbekend
gedoneerd aan de Nederlandse
Hartstichting. Het liedje is sinds
vrijdag 10 augustus te downloaden
via de website www.pietcees.nl.
Bieb – Vanwege opgelegde bezuinigingen stoot de bibliotheek in
Hardenberg de bovenverdieping
in het LOC aan de Parkweg af. De
boeken die daar staan verhuizen
naar de benedenverdieping. De verhuizing wordt ook gebruikt om de
boeken op een andere manier te presenteren. Ze worden straks in drie
zogenoemde werelden gepresenteerd: Liefde en Leven, Spannend
en Actief en Literatuur en Cultuur.
Verder verandert de presentatie. In
plaats van boekenruggen ziet de
klant straks heel veel voorkanten
van boeken, het zogenaamde frontaal presenteren. De bibliotheek is
van 20 t/m 29 augustus gesloten
om de veranderingen uit te voeren.
Waterdiertjes – Natuurcentrum De
Koppel en het IVN organiseren voor
jongeren een middagje waterdiertjes vangen en onderzoeken. Dinsdag 21 augustus krijgen de kinderen
een schepnetje en een glazen pot of
teiltje. Met behulp van een zoekkaart worden vervolgens de namen
van de diertjes opgezocht. Momenteel zitten er in de Koppelvijver veel
stekelbaarsjes, bootsmannetjes en
staafwantsen. De activiteit begint
om 14.00 uur en eindigt rond 15.30
uur. Voor opgave tel. 0523-273388.

In het Twents weekblad De Roskam
waren onlangs de volgende woorden te lezen, afkomstig van hoofdredacteur Han Pape: “De media ,
generaliserend gesproken, bauwen
elkaar na, nemen elkaars fouten
over, laten na zelf onderzoek te
doen en nemen persberichten vaak
klakkeloos over.” Wat denkt u: zou
dat ook voor lokale media opgaan?
Vooral voor lokale media, zou ik
zeggen, een enkele uitzondering
daargelaten. Een mooi voorbeeld
was, eveneens onlangs, te lezen in
een gezamenlijk persbericht van
RTV Hardenberg en het gemeentelijk weekblad De Toren. Beide
media onderhandelen over de overdracht van de kabelkrant van lokale
omroep naar het weekblad. Los van
het feit dat zoiets niet zo makkelijk
gaat als beide instellingen denken
(kabelbedrijf Ziggo is namelijk
wel verplicht de kabelkrant van de
lokale omroep door te geven maar

deweekdoor
.............

niet als hij van de Toren is en lokale tv is dan ook van de baan) zijn
een paar zinnen in het persbericht
opmerkelijk. “In de gemeentelijke
visie Kunst en Cultuur, welke 3
juli 2012 is aangenomen door de
gemeenteraad van Hardenberg,
is samenwerking een speerpunt”,
schrijven ze. Onzin, want die visie
is niet in juli aangenomen maar in
april en de samenwerking gaat over
culturele instellingen en niet over de
samenwerking van een kabelkrant
en een weekblad. Voor een ander
lokaal medium, Hardenberg.nu, was
het persbericht geen reden om zelf
eens te kijken of de zaak wel klopt
want het bericht werd inclusief de
fouten overgenomen. Tja, dat krijg
je ervan als je de gemeentelijke
politiek niet op de voet volgt en

kolommen vullen je belangrijkste
taak vindt.
Pape schreef ook nog dat de media
geen maatschappelijke rol van
betekenis meer spelen, ze poken
vuurtjes op, creëren een hype en
gaan over tot de orde van de dag.
Nou is daar wel iets op af te dingen, als je bijvoorbeeld kijkt naar
Ommen waar het bouwdebacle
van de Drieslag door de Stentor
naar buiten werd gebracht, waarna
B&W eindelijk openheid van zaken
moesten geven.
En hoe zit dat met het al dan niet
bestaande gronddebacle in Hardenberg? De berichtgeving op deze
plaats heeft voor heel wat onrust ten
gemeentehuize gezorgd, heb ik mij
laten vertellen. Nu pas geleden weer
twee Twentse gemeentebesturen elk
elf miljoen euro hebben afgeschreven op hun bouwgrond (RijssenHolten en Haaksbergen), is het bijna

niet voor te stellen dat Hardenberg
de dans ontspringt. Mogelijk dat in
september duidelijk wordt wat van
de verhalen juist is en als ze kloppen waarom de gemeenteraad niet
eerder is ingelicht.
Maar is het dan alleen kommer en
kwel in de regio? Welnee, het valt
namelijk op dat Hardenberg met ere
wordt genoemd als het gaat over het
zomertheater. Zelfs PVV-geluiden
als “die theaterbonzen werken maar
een half jaar voor een heel jaarsalaris” verstommen als ze het over
theater De Voorveghter in Hardenberg hebben, waar het zomertheater
dit jaar alle zandhazen probeert te
verleiden met een bezoekje aan
de kindervoorstellingen over een
zandkasteel. Hulde, driewerf hulde,
zou wijlen koningin Wilhelmina
zeggen.
dwd@sallander.nl

Vriezenveen krijgt eigen politieke partij
VRIEZENVEEN – Het begon te kriebelen toen zijn 3-jarige kleinzoon
eerder dit jaar zei: ”Opa, ze moeten die rommel opruimen”. En met die
rommel werden de restanten van Mon Repos bedoeld, de witte villa van
de familie Oordt in het centrum van Vriezenveen. Vriezenvener Wibe
Verboom was vorig jaar al benaderd door enkele ondernemers in zijn
dorp om weer ‘iets’ in de politiek te gaan doen, maar had toen nog de
boot afgehouden. Na de ontboezeming van zijn kleinzoon besloot hij
echter nog één keer de handschoen op te pakken, “om de verpaupering
van Vriezenveen tegen te gaan”, zoals hij het zelf noemt.
Wibe Verboom is wat de politiek
betreft geen vreemdeling in Jeruzalem. Zijn politieke activiteiten
in Hengelo, Borne en Vriezenveen
brachten hem langs partijen als de
VVD, Lokaal Liberaal Twenterand
en Trots op Nederland. Samen met
zijn echtgenote Coot Verboom-Boesveld en politiek reisgenoot Rogé
von Piekartz heeft hij woensdag 8
augustus bij een plaatselijke notaris
de oprichtingsakte laten passeren
van Vriezenveens Belang.
“Uit onvrede over de verpaupering
van ons dorp, maar ook om een
beter wegennet in Vriezenveen te
krijgen, om het zwembad te behouden, om te zorgen voor een goed ondernemersklimaat en een levendig
centrum”, licht Verboom toe. Het
is niet zijn bedoeling dorpspolitiek
te bedrijven, want er moeten ook
goede voorzieningen blijven in de
andere dorpen van de gemeente
Twenterand, “maar er is de laatste
jaren wel erg veel aandacht uitgegaan naar kernen als Vroomshoop

en Westerhaar. Prima, maar dat
moet hier ook kunnen. Vriezenveen
moet weer het echte Vriezenveen
worden, een leefbaar dorp.”
Volgens Verboom doen de andere
politieke partijen te weinig voor zijn
dorp en ook de gemeente is in zijn
ogen niet goed bezig. Het zwembad
in de grootste kern sluiten en een
nieuwe plaatsen in een kleinere
kern is volgens hem onbestaanbaar.
De gemeente Twenterand mag
wat Vriezenveens Belang betreft
ook wel wat meer doen aan het
stimuleren van activiteiten van
ondernemers. Niet laten betalen
voor dranghekken bij evenementen
maar ze gratis plaatsen. En ook niet
laten betalen voor vergunningen
voor evenementen die een algemeen karakter hebben. Verboom
c.s. hebben nu wel een politieke
partij, maar nog geen leden, geen
bestuur en geen programma. Aan
dat programma, zeggen ze, wordt
hard gewerkt, een programma met

Wibe Verboom met het beeldmerk van zijn nieuwe partij.
aandacht voor de hele gemeente
maar met de nadruk op Vriezenveen. En vanaf 15 september kan
contact opgenomen worden met de
partij (wbverboom@home.nl) om
zich als lid aan te melden, waarna
de leden een bestuur kunnen kiezen.
De partij hoopt vooral jongeren te
interesseren voor de lokale politiek,
volgens Verboom niet om ze een
beetje te laten meepraten, maar om
ze echt te laten meedoen.
De vraag of het niet beter zou zijn
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een vereniging van Plaatselijk
Belang op te richten, zoals veel
dorpen die kennen, wordt door
Verboom ontkennend beantwoord.
“We willen een echte politieke partij
worden, zodat in de gemeenteraad
de stem van Vriezenveen duidelijk
te horen is. En dat kan ook als je een
kleine partij bent, zoals de VVD en
de ChristenUnie hebben bewezen.
Als je maar met een goed verhaal
komt gaan anderen wel mee, heb
ik ervaren.”

Station Rheeze druk bezocht
RHEEZE – Op de grens van de
buurtschappen Rheeze en Diffelen
zijn sinds jaar en dag tijdens de
eerste dinsdag van augustus treinen
te zien. En niet van die kleine exemplaren van Märklin of Fleischmann
maar grootspoortreinen zoals de
Lehmann Gartenbahn.
Tot 2008 kon er naast de treinen een
soort kunstmarkt worden bezocht,
maar de belangstelling voor deze
combinatie werd ieder jaar wat
minder. Vanaf dat jaar werd aan de
treindag een Goede Doelenmarkt
verbonden, die voor vers bloed
en nieuwe belangstelling zorgde.
“Deze dag is uitstekend geschikt
om met kinderen te bezoeken”, liet
eigenaar en organisator Henk de
Lange vooraf weten en daarmee
Jongeren hadden tijdens de Goede
Doelenmarkt in Diffelen meer
belangstelling voor treinen dan
voor kramen.
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was niets teveel gezegd. Zij konden
langs de 200 meter lange baan de
Duitse en Zwitserse treinen bewonderen, een op afstand bedienbare
Duitse legertank aan het werk zien
of zich laten schminken, terwijl
hun ouders de meer dan twintig
kramen bezochten van onder meer
Red een kind, Dorcas, Rode Kruis,
Gevangenenzorg en KiKa, koffie en
cake kochten (ook allemaal voor het
goede doel) of toch ook de treinen
bekeken.

HHC verslaat HZVV
HARDENBERG - Topklasser HHC
heeft zaterdag tijdens de Open Dag
hoofdklasser HZVV uit Hoogeveen
met 6-1 verslagen. De Hardenbergers beginnen zaterdag om 14.30
uur de competitie met een thuiswedstrijd tegen Rijnsburgse Boys.

redactie@sallander.nl

