Woensdag 12 september 2012

Kortweg
Fusie – Wat Hardenberg en Ommen
doen, namelijk ambtelijk fuseren,
waren de gemeenten Tubbergen
en Dinkelland (Denekamp/Ootmarsum) ook van plan. Maar nu
duidelijk is geworden dat zo’n fusie
veel tijd en dus geld kost gaat het
roer om: de twee gemeenten moeten
helemaal fuseren, vinden PvdA en
Gemeentebelangen/VVD, samen
goed voor 11 van de 19 zetels.
Voormalige regeringspartij CDA is
tegen, omdat deze partij het bestuur
dicht bij de mensen wil houden.
Puin – De gemeente Hardenberg
wil niet dat aan de Oude Veenweg
in Venebrugge puin wordt opgeslagen. De eigenaar van het terrein
heeft er een agrarisch bedrijf, hij is
gedeeltelijk loonwerker en hij heeft
er een caravanstalling. Zijn plan is
om bij zijn bedrijf puin op te slaan
en dit eens in de twee jaar te breken.
Omdat dergelijke activiteiten niet
passen in het gemeentelijk en provinciaal beleid en niet voldoen aan
milieuregels gaat de zaak niet door.

Zo’n driekwart jaar geleden heb ik
gevraagd of Sinterklaas niet eens
naar Nederland zou kunnen komen.
En of hij dan als eerste plaats Roermond zou willen aandoen. En wat
gebeurde daarna? In mei maakte
de NTR bekend dat Sint ook in
2012 komt en dat hij aanmeert in
Roermond. Kan ik nu claimen dat
dankzij mijn vraag Sint komt en dat
hij dankzij mijn vraag in Roermond
aanmeert? Natuurlijk niet, want Sint
zou sowieso komen en de plek van
ontvangst was intern al lang bekend.
Raadsleden in Hardenberg doen
dat wel. Vorige week werd door
het CDA-raadslid Piet-Cees van der
Wel een persbericht rondgestuurd
nadat burgemeester Snijders had
verteld dat Hardenberg mee gaat
doen met Burgernet. Burgernet is
een samenwerkingsverband tussen
burgers, gemeente en politie om de
veiligheid in de woon- en werk-

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

omgeving te bevorderen. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van een
telefonisch netwerk van inwoners
en medewerkers van bedrijven uit
de gemeente. In het persbericht van
het CDA stond onder meer de tekst:
“Het CDA Hardenberg stelde in
april 2011 al voor om de gemeente
aan te sluiten op Burgernet. Dat
heeft dus nu het gewenste effect.”
Met andere woorden: wij hebben
een vraag gesteld en dankzij die
vraag gaat Hardenberg meedoen
met Burgernet.
Maar zo is het natuurlijk niet. Op
de vraag in april 2011 van het CDA
werd diezelfde maand nog geantwoord dat er al een proef liep in de
politieregio IJsselland, dat al was
afgesproken dat alle gemeenten in

die regio zich zouden gaan beraden
over deelname en dat B&W vóór
de begrotingsbehandeling 2012
een voorstel naar de raad zouden
sturen. Dus of het CDA die vraag
nu wel of niet had gesteld had geen
enkele invloed op het al lopende
proces. Toch was er een medium
dat nog dezelfde avond dat het
CDA een persbericht met de claim
rondstuurde het bericht plaatste:
RTV Oost. Niet zo verwonderlijk,
want dat is af en toe de werkgever
van Piet-Cees. Het ouwe-jongenskrentenbroodgehalte is dan natuurlijk hoog. Dat andere media het
bericht iets anders hebben gebracht
is niet zo vreemd want zij zitten
tenslotte wel dicht op het nieuws
in Hardenberg. Wat ook opviel was
dat het ene CDA-raadslid het andere
op Twitter complimenteerde met
het behaalde resultaat. Behaalde
resultaat? Onterecht claimwerk zal
hij bedoelen. Nou ja, als pr-truc is

het bericht natuurlijk wel geslaagd
want als RTV Oost en de digitale
Dedemsvaartse Courant je bericht
letterlijk overnemen heb je het niet
slecht gedaan.
Waarschijnlijk krijgen we over
een jaar net zo’n soort wat-zijnwij-goed-bericht, maar dan van
GroenLinks. De belangrijkste bijdrage van GL-voorman Kees Slingerland aan de bespreking van het
jaarverslag van de politie was dat
wanneer je mafkezen bedoelde je
voortaan niet meer moest spreken
van gestoorde personen maar van
mensen met een psychische stoornis. Mocht in het jaarverslag in
2013 inderdaad de term gestoorde
personen zijn verdwenen, dan loopt
de fractievoorzitter van GL grote
kans om benoemd te worden tot
Politicus van het Jaar, lijkt mij. Mijn
zegen heeft hij.
dwd@sallander.nl

Eerste vergadering gemeenteraad in nieuwe raadszaal

School – De Nieuwe Veste aan
de Piet Heinstraat in Hardenberg
gaat uitbreiden. Sinds 2008 had
de vo-school enkele noodlokalen
in gebruik die op het schoolplein
stonden. Omdat het leerlingenaantal
toeneemt verdwijnen de noodlokalen en laat de gemeente er voor een
bedrag van bijna twee miljoen euro
een permanent gebouw neerzetten.
Tijdens de bouw krijgt een deel
van de leerlingen ergens anders les.
Hiervoor wordt het vroegere pand
van waterschap De Bovenvecht aan
de Karel Doormanlaan gebruikt,
waar tot voor kort gemeenteambtenaren werkten. Leerlingen van
de Nieuwe Veste krijgen ook les in
een deel van de voormalige landbouwschool De Groene Welle aan
de Piet Heinstraat, maar dat is na de
nieuwbouw afgelopen. Wat er met
dat gebouw gaat gebeuren weet de
gemeente nog niet.
Naam - Twee maanden geleden
hebben de algemene besturen van
de waterschappen Velt & Vecht
en Regge & Dinkel besloten om
te fuseren. Per 1 januari 2014
verzorgt een nieuw waterschap het
waterbeheer in Zuidoost-Drenthe,
Noordoost-Overijssel en Twente.
De naam van dat gefuseerde waterschap wordt Vechtstromen. Door de
fusie verdwijnen zo’n 60 van de 600
banen, waarbij geen gedwongen
ontslagen vallen.
HHC – Topklasser HHC heeft
zaterdag de thuiswedstrijd tegen
de christelijke voetbalvereniging
De Jodan Boys uit Gouda met 3-1
gewonnen. De 1100 toeschouwers
zagen een doelpuntloze eerste helft
waarin HHC het betere van het spel
had. De gasten maakten na de pauze
nog wel de 0-1, maar binnen twintig
minuten stonden ze met 3-1 achter.
Verdiend, vond ook Jodan Boystrainer Akerboom. Zaterdag moet
HHC naar IJsselmeervogels.

Uitgelicht

Uitgelicht

Stad en platteland ontmoeten elkaar op zondag 16 september in
het Ledeboerpark in Enschede.
Muziek, dans, streekproducten,
poppentheater, ponyrijden, oftewel:
culturele en landelijke activiteiten
in een groene omgeving. Van 10.00
tot 17.00 uur, gratis toegang.
www. culturelezondag.nl

redactie@sallander.nl
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HARDENBERG – Het is nog even wennen. Voor de raadsleden, die
tijdens de eerste raadsvergadering in de nieuwe raadszaal aan een heel
andere werkplek zaten dan ze gewend waren, voor de luisteraars naar de
raadsvergadering die af en toe woorden misten vanwege kinderziektes in
de technische apparatuur en voor de bezoekers die op veel te brede banken
zitting moesten nemen waar ze het zonder koffie moesten doen.
Vorige week dinsdag is in de Hardenbergzaal, zoals de raadszaal heet,
voor het eerst vergaderd. Het was een oriënterende raadsvergadering
waarin meningen werden gevraagd, bijvoorbeeld over het plaatsen van
een biogasinstallatie aan de Duitslandweg in Hardenberg en het ruilen van
vervallen boerenschuren tegen grondkavels in Schuinesloot. En er kon door
burgers worden ingesproken. Dat laatste deed een inwoner van Lutten, die
in de buurt van de watertoren woont. De eigenaar van de watertoren wil

Consumenten moeten terug
naar het stadscentrum

HARDENBERG – “Er staan teveel winkels leeg in het centrum van
Hardenberg. Er moet iets gebeuren om de consument naar het centrum
te halen waardoor de detailhandel kan overleven.”

Die uitspraak deed Henk Schoemaker, voorzitter van de stichting
Centrummanagement Stad Hardenberg. Hij sprak tijdens de ontbijtbijeenkomst donderdag in het
gemeentehuis, waarbij raadsleden
en ondernemers aanwezig waren.
De raad wil weten of de Toekomst-

visie die in 2004 is vastgesteld nog
voldoende draagvlak heeft en had
de ondernemers uitgenodigd om te
reageren.
Jan Sinke, directeur van woningcorporatie De Veste, gaf de gemeente
eerste een compliment (‘Harden-

er een multifunctioneel pand van maken, met kleinschalige horeca en de
verkoop van streekproducten op de begane vloer, in de top woonruimte
voor een beheerder en een recreatief uitkijkpunt en daartussen ruimtes voor
kinderopvang, kantoren, educatie en recreatie.
Levert veel lawaai op, de parkeerdrukte neemt toe, het wordt verkeersonveiliger en het wordt visueel onaantrekkelijker, vond de inspreker.
De watertoren zelf vond hij best mooi en dat er met het ‘dode’ gebouw
iets ging gebeuren was ook niet verkeerd, maar een flatachtige toren past
volgens hem niet in het buitengebied. Waarna hij sommige raadsleden
even moest uitleggen wat het verschil is tussen een statische watertoren
en een levendige woon- en gebruiksflat. Meer dan luisteren en af en toe
om een toelichting vragen deden de raadsleden niet. Pas als B&W hebben
gereageerd op de bezwaren van de Luttenaar is de raad weer aan de beurt.
berg heeft het de afgelopen 10 jaar
goed gedaan”) maar zei meteen
daarop dat eens onderzocht moet
worden of besluiten die enkele jaren
geleden goed leken nu misschien
aangepast moeten worden. Als
voorbeeld noemde hij het betaald
parkeren. “Draai de maatregel terug en neem je verlies, dat kan de
detailhandel zeker helpen”, meende
Sinke.
Overigens was hij de enige die
niet riep wat alle ondernemers en
bestuurders roepen, namelijk dat
het nu crisistijd is, maar dat die

crisis weer overgaat en dat we
daarna weer verder kunnen waar we
gebleven waren. Sinke noemde als
voorbeeld Japan, waar de crisis al in
1990 is begonnen en waar nog geen
verbetering is te bespeuren. Zoiets
kan hier ook gebeuren, meende hij.
Sinke merkte bij zijn bedrijf dat het
echt crisis is. “Vroeger hadden we
vanwege betalingsproblemen 1 of 2
uitzettingen per jaar, nu is dat 1 of 2
per maand. De onderkant van de samenleving zit echt in de problemen,
we zullen daarom het welzijnswerk
effectiever moeten regelen, voor die
groep moeten we echt aan de slag.”

