Woensdag 19 september 2012

Kortweg
Verkiezingen - De VVD heeft 12
september in de gemeente Hardenberg de meeste stemmen behaald
bij de verkiezingen voor de Tweede
Kamer, namelijk 22,7 procent.
Tweede werd de PvdA met 20,6
procent en derde het CDA (18,0 procent), tot die dag bij elke verkiezing
de grootste partij in Hardenberg.
De opkomst lag iets boven de 78
procent. De uitslag van Hardenberg
was pas tegen kwart voor drie beschikbaar, waarmee deze gemeente
bij de laatste tien procent van Nederland hoorde.
Verkoop - De bibliotheek Hardenberg heeft na de herinrichting
meubilair overgehouden dat nu in
de verkoop komt. Het gaat daarbij
om bijvoorbeeld boekenkasten en
bakken voor cd’s. De verkoop vindt
plaats op zaterdag 22 september van
10.00 tot 14.00 uur op de bovenverdieping van de bibliotheek.
Heropening - Voetbalvereniging
Hardenberg’85 houdt 28 en 29
september allerlei activiteiten om
de heropening van het sportpark in
Baalderveld te vieren. Vrijdag is er
een sponsorloop, zaterdag wordt
eerst een pannaveldje geopend,
daarna is het kunstgrasveld aan de
beurt en vervolgens speelt het eerste
tegen Mariënberg. DJ Henri zal tot
’s avonds een uur of negen proberen de feeststemming muzikaal te
verhogen.

Het lijkt een mooi plan van vuilophaler ROVA en de Hardenberger
wethouder Jannes Janssen om het
inzamelen van huishoudelijk afval
anders aan te pakken. Meer scheiden aan de bron waardoor minder
afval de verbrandingsoven in moet,
beter voor het milieu en uiteindelijk
beter voor de portemonnee van de
burgers. Maar in de stappen naar
de definitieve uitvoering over een
jaar of drie wordt één stap te snel
genomen. Vanaf januari wordt het
restafval nog maar 1x per vier weken opgehaald, terwijl er niets verandert in het ophalen van kunststof,
sappakken en blik, de grootste boosdoeners wat volume betreft. Het
beetje GFT-afval dat van de grijze
naar de (voortaan gratis) groene
container verhuist is verwaarloosbaar. De huishoudens worden door
de voorstellen van B&W dus met
een groot afvalprobleem opgeza-
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deld. Pas als alle maatregelen zijn
ingevoerd kan de afvalstroom op
orde worden gebracht, maar nu
zorgen de plannen alleen maar voor
hoofdpijn bij veel gezinnen.
Net zo groot als deze verandering
in vuilnisland of misschien nog
wel groter is de politieke aardverschuiving in Hardenberg. Voor het
eerst in zo’n beetje 2000 jaar is het
CDA bij een verkiezing niet meer de
grootste partij in deze gemeente. En
dat ondanks alle publicitaire trucs
die de christendemocraten in dagen
voor de Tweede Kamerverkiezing
uit de kast hebben gehaald. Zo stond
er bij de Voorstraatbrug een groot
CDA-bord pal naast het bord dat
attendeerde op het festijn 650 jaar

Stad Hardenberg, op de balie in de
wachtruimte van het gemeentehuis
lag een grote stapel flyers waarin
werd opgeroepen te stemmen op
de Twentse CDA-kandidaat Pieter
Omtzigt en bij de ingang van het
stadhuis hing op het gemeentelijk
hek een groot spandoek waarin
werd opgeroepen te stemmen op
oud-Hardenbergse Agnes Mulder.
De laatste twee acties zijn natuurlijk zo illegaal als de pest, maar
het CDA komt er mee weg. Nog
wel, want als deze dalende trend
zich doorzet is het CDA over enige
tijd net ze groot als bijvoorbeeld
Liberaal Hardenberg. In de voormalige gemeente Hardenberg hadden
de partijen die tot het CDA zijn
gefuseerd in de eerste naoorlogse
verkiezing in 1946 ruim 71% van
de stemmen, in Gramsbergen ruim
65% en Avereest zelfs meer dan
72%. Sindsdien is dat percentage

bij elke verkiezing gedaald, tot 18%
in 2012. Nog een paar verkiezingen
en Petra Baarslag van Liberaal
Hardenberg mag voortaan eerder
het woord voeren tijdens een raadsdebat dan het CDA.
Toch probeerde de partij de ochtend na de verkiezingen weer als
eerste in de publiciteit te komen.
Het CDA heeft dan wel verloren in
Hardenberg, staat in het persbericht
van deze partij, maar percentsgewijs minder dan landelijk. “In
Hardenberg gaan wij enthousiast
verder, ons gesteund wetend door
een enthousiast team en ruim 6300
kiezers. Samen kunnen wij meer”,
zo eindigt het bericht. Dat laatste
mag waar zijn, maar vorige week
woensdag even niet.
dwd@sallander.nl

Hardenberg herdenkt 650 jaar stadsrechten

Lek - Waterschap Velt en Vecht
heeft vorige week gemerkt dat
rioolwater bij de brug bij Gramsbergen de Vecht is ingestroomd.
De oorzaak hiervan is een lek in de
persleiding die het rioolwater van
Gramsbergen naar de rioolwaterzuivering in Coevorden transporteert.
Nadat het lek was opgemerkt is
direct de persleiding afgesloten. Er
stroomt geen rioolwater meer de
Vecht in. Tankauto’s brengen het
rioolwater naar de rioolwaterzuivering in Coevorden. Dit gebeurt
ongeveer vijf keer per dag. Het zal
zeker enkele weken duren voordat
de persleiding gerepareerd is.
Failliet – Transportbedrijf Lamberink uit Hardenberg is dinsdag 11
september door de rechter failliet
verklaard, meldt Transport Online.
De oorzaak is het verlies van een
grote opdrachtgever waardoor de
omzet met 40 procent is verminderd. Bij het bedrijf zijn circa 50
werknemers werkzaam. Afgelopen
weekeinde werd echter bekend dat
Melk Transport Twente uit Vasse
het bedrijf inclusief personeel heeft
overgenomen.
Top3 - Drie van de vier Overijsselse
topklassers staan op een degradatieplaats. Maar daar is HHC niet
bij. Integendeel, de Hardenbergers
horen bij de top-3, met een puntje
achterstand op de verrassende koploper Barendrecht. In Spakenburg
werd zaterdag met 0-2 gewonnen
van IJsselmeerogels. Vooraf dachten de supporters van de vogels dat
het een winstpartij voor hun club
zou worden. Moest worden, want
het loopt nog niet zo goed bij de
club die in 2011 tot eerste kampioen
van de topklasse werd gekroond. Na
afloop lieten diezelfde supporters
weten dat hun club helemaal niets
had gecreëerd. Voor HHC betekende het de 5e overwinning op rij
tegen de ‘roden uit Spakenburg’.
Zaterdag 22 september spelen de
Hardenbergers thuis tegen Excelsior uit Rijssen.

redactie@sallander.nl

Zo’n twee weken geleden is begonnen met de opbouw van het podium, de tribunes voor 1500 man en een stadspoort om het openluchttheater te bereiken.
HARDENBERG – Maanden is er gewerkt om de feestelijke herdenking
van 650 jaar Stad Hardenberg mogelijk te maken. Kosten nog moeite zijn
gespaard om er een bijzonder evenement van te maken. Eind deze week
moet blijken of het allemaal de moeite waard is geweest. Donderdag,
vrijdag en zaterdag is een theaterspektakel met muziek, dans en toneel te
zien op een drijvend podium in het haventje bij de Voorstraatbrug. De show

Inwoners moeten
meer afval scheiden

HARDENBERG – Het inzamelen van afval in de gemeente Hardenberg
gaat helemaal op de schop. Om ervoor te zorgen dat het restafval in
de grijze container flink vermindert stellen B&W van Hardenberg een
reeks van maatregelen voor. Proeven in onder meer Steenwijk laten
zien dat het ook anders kan, zegt wethouder Jannes Janssen.

Vanaf januari 2013 wordt het inzamelen van groente-, fruit- en
tuinafval (GFT) gratis. In de buitengebieden wordt dan weer begonnen
met het ophalen van GFT-afval. De
inzameling van restafval verandert
van één keer per twee weken naar
één keer per vier weken. Uiteindelijk willen B&W toe naar een
systeem waarbij GFT gratis wordt
opgehaald, de grijze container een
kleurtje krijgt en gebruikt gaat

worden om plastic, sappakken,
blik en kleine huishoudelijke apparaten in te verzamelen en het
restafval gaat in kleine zakken
naar ondergrondse containers die
her en der in de woonwijk worden
aangelegd. Het inzamelen van glas
en textiel verandert niet. Over het
inzamelen van papier wordt nog
nagedacht. Er verdwijnt nog steeds
papier in de grijze container dat
opgehaald zou kunnen worden door

neemt het publiek mee door 650 jaar geschiedenis en werpt een blik in de
toekomst van Hardenberg. In totaal werken er ruim vierhonderd amateurmusici, dansers en acteurs mee. RTV Oost maakt zaterdag 22 september
opnames voor een tv-special, die naar verwachting tussen Kerst en Oud
en Nieuw wordt uitgezonden.
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de huidige inzamelaars zoals clubs,
scholen en verenigingen. Zij hebben het afgelopen jaar een topjaar
gehad, met een uitkering van maar
liefst 500.000 euro. Dat vindt de
gemeente overigens wel wat veel.
In slechte jaren legt de gemeente
er wat geld bij zodat de inzamelaars
niet voor niets papier ophalen, maar
als er zulke grote bedragen worden
verdiend moet er wat B&W betreft
ook een bovengrens komen.
De inkomsten voor de papierinzamelaars zijn dus niet gering en het
zal een hele aderlating zijn als ze
dit moeten missen. Toch zijn er ook
tegengeluiden. Voor nieuwkomers
is er namelijk geen plaats omdat
Hardenberg een gemeentedekkend
systeem kent. En als vuilverwerker
ROVA een blauwe container voor
papier en karton aan de burgers
levert neemt de inzameling toe

en gaan de inkomsten naar de gemeente. Wat het uiteindelijk gaat
worden weet wethouder Janssen
niet. “Wie een oplossing weet die
voor iedereen acceptabel is mag
mij bellen.”
De gemeente denkt dat behalve het
milieu op termijn ook de burger
beter wordt van het nieuwe systeem.
In eerste instantie verandert er weinig, omdat het vastrecht voor het inzamelen van afval omhoog gaat en
het inzamelen van GFT-afval gratis
wordt. Ook het minder vaak ledigen
van de grijze container levert geld
op. In de volgende fase kan het nog
goedkoper worden, als de bewoners
met een pasje hun kleine beetje
restafval in de ondergrondse wijkcontainers deponeren, zo verwacht
de gemeente. Voor flatbewoners
komen aangepaste regels, omdat
zij nu al een ander systeem kennen
dan de rest.

