Woensdag 3 oktober 2012

Kortweg
Werkkampen – Op de dag dat 70
jaar geleden de Joodse werkkampen
in Nederland werden leeggehaald,
woensdag 3 oktober, presenteert de
IJsselacademie een boek over de
kampen in Staphorst en Rouveen.
Ook Hardenberg kende zo’n kamp,
namelijk Molengoot in Collendoorn. Daar gebeurt 3 oktober niets
omdat het Loofhuttenfeest is. De
jaarlijkse herdenking vindt dit jaar
plaats op maandag 15 oktober, op
hetzelfde moment dat de struikelstenen in Hardenberg-stad worden
geplaatst, die herinneren aan de
weggevoerde Hardenberger joden.
Palen – Het nieuw te bouwen Multifunctioneel Centrum in Gramsbergen wordt gebouwd op 184 palen,
variërend van 8,5 tot 19 meter. De
palen zijn nodig omdat de bodem
wat wiebelig is, wat waarschijnlijk
is veroorzaakt door het riviertje De
Lee, dat in de buurt van het terrein
heeft gelopen. De palen worden niet
geheid maar geboord. Het MCC
moet zomer 2013 klaar zijn.

De gemeenteraad van Hardenberg
had zich heel wat gedoe kunnen
besparen als mij even was gevraagd
hoe de bevolking over de toekomst
van de gemeente Hardenberg denkt.
In plaats daarvan zijn diverse
bijeenkomsten geweest met het
bedrijfsleven, met verenigingen
voor Plaatselijk Belang, met organisaties als de boerenclub LTO en
daarnaast mochten de inwoners ook
even via internet reageren op stellingen en vragen. Dat laatste is op
deze manier gebeurd omdat bij de
laatste keer dat een evaluatie van de
Toekomstvisie is gehouden, tijdens
diverse live-sessies in 2008, geen
kip kwam opdagen.
Ik zou tegen de raad zeggen: kijk
naar de uitkomsten van de vorige
keer. Toen was het voor de hand
liggend en dat is het nog steeds.
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.............

Elke kern wil zijn voorzieningen
houden, er moet aandacht komen
voor wegenonderhoud en de veiligheid staat hoog op de lijst. LTO wil
dat boeren niet zo worden gehinderd door regels, het bedrijfsleven
vraagt goede verbindingen, de
middenstanders willen een mooie
omgeving van hun winkels om
publiek te lokken, Henk Brink wil
een bevaarbare Vecht voor meer
toerisme en alle fans van Liberaal
Hardenberg kiezen voor afschaffen
van betaald parkeren. Tenminste,
ze willen dat automobilisten niets
meer betalen. Betaald moet er toch,
maar dat moeten we met z’n allen
dan maar doen, bijvoorbeeld door
de OZB te verhogen.

Maar goed, niet teveel afdwalen, het
gaat om de Toekomstvisie. Bij één
zo’n bijeenkomst ben ik zelf aanwezig geweest en, eerlijk gezegd:
het was drie keer niks. Dezelfde
stokpaardjes als altijd, niets nieuws
onder de zon. Als je als raadslid
nou nog niet weet wat men wil kun
je beter een andere hobby zoeken.
Blijft over de digitale vragenlijst.
Blijkbaar ook geen succes, want Petra Baarslag van Liberaal Hardenberg twitterde vorige week: “Vul
de enquête in, 50 meningen zijn te
weinig.” Weken de kans gehad en
dan vult minder dan eentiende procent de lijst in. Maar eerlijk gezegd
snap ik dat wel. Als je de lijst bekijkt
lijkt hij meer op oud-Chinees dan op
leesbaar Nederlands. Het leesniveau
in Europa is verdeeld in 6 niveaus,
van A1 tot C2. De piek van het

gemiddelde leesniveau in Nederland ligt op taalniveau B1 (40%)
terwijl het tekstniveau waarop
tekst meestal wordt geschreven
rond taalniveau C1 ligt (75%). En
de vragenlijst van de gemeente is
daar een goed voorbeeld van. Een
slecht samengestelde lijst (daar heb
je profs voor nodig om dat goed te
doen) en taalkundig gezien een verkeerd niveau. Alsof men liever niet
heeft dat de ‘gewone’ Hardenberger
meedoet. “Mede dankzij uw reactie
krijgt de gemeenteraad een beeld
hoe inwoners denken over de toekomst van de gemeente”, staat op de
site. Niet dus. Zonde van het werk,
zonde van het geld. Mijn reactie
kost de gemeente namelijk niets.

dwd@sallander.nl

Blij gezicht bij crèmeverkoper

Boeken - De Kinderboekenweek
van de bibliotheken in de gemeente
Hardenberg wordt woensdag 3
oktober geopend in de bibliotheek
in het LOC aan de Parkweg in
Hardenberg. Na de opening kunnen
kinderen vanaf 6 jaar van 14.00 tot
16.00 uur een actieve en creatieve
wereldreis maken.
Gezondheidspark – De plannen
voor het Gezondheidspark bij het
Röpcke-Zweers ziekenhuis in Hardenberg worden voorlopig afgeblazen, hoewel de Raad van State net
heeft laten weten dat de bezwaren
van de buurt ongegrond zijn en
het plan mag doorgaan. ZorgID
Hardenberg, met het lokale bedrijf
Van Dijk Bouw als deelnemer, kan
niet genoeg zorgpartijen vinden
die willen meedoen. De economische crisis en onzekerheid over de
bouwplannen van het ziekenhuis
zijn hiervan de belangrijkste oorzaken, zegt de gemeente. Hoe lang
het oponthoud duurt is niet bekend.
Opbrengst – De rommelmarkt
Bergentheim van 15 september
heeft ruim 3.000 euro opgebracht.
De goede doelen die met het geld
worden ondersteund zijn de stichting ORA uit Nieuwleusen de Kerk
In Actie.
Manege – De manege aan de Hoogenweg wil uitbreiden vanwege
groei van activiteiten. Een deel van
de oude manege wordt gesloopt
en er komt een nieuwe voor in de
plaats. Door de uitbreiding neemt de
ruimte toe van 82 tot 100 meter. Als
het bestemmingsplan toch wordt
vernieuwd wil de gemeente meteen
een paar zaken regelen die nog niet
in het bestaande bestemmingsplan
stonden vermeld. Het gaat hierbij
om logiesruimte voor minder validen, opstallen voor concoursen en
het gebruik van ruimtes om ingezamelde kleding voor een goed doel
op te slaan.
Huisje – De gemeente Hardenberg
legt een advies van de Commissie
Bezwaarschriften naast zich neer.
De Historische Vereniging, Plaatselijk Belang Heemse en de stichting
Oud-Heemse willen niet dat het
oude huisje aan de Hessenweg 31
van de gemeentelijke monumentenlijst wordt gehaald. De commissie
vond de bezwaren gegrond, maar
volgens B&W deugt het advies
niet: het huisje wordt toch van de
lijst gehaald.

redactie@sallander.nl
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HARDENBERG – Bij het NK Standwerken afgelopen zaterdag in het
centrum van Hardenberg lagen de eerste standwerkers er al uit voordat ze
goed en wel waren begonnen. De wedstrijd zou om 10.30 uur van start gaan
maar wie meende dat hij wel een half uur later zijn gezicht eens kon laten
zien had bij de jurybeoordeling al bijna een niet te overbruggen achterstand
opgelopen. Die jury moest het doen zonder de advocaat Bram Moszkowicz
die zich op het laatste moment had afgemeld. Tijdens het congres van

Hardenberg moet 22 miljoen
afschrijven op bouwgrond
HARDENBERG - De gevolgen
van de economische crisis en de
maatregelen van de Rijksoverheid
zorgen ervoor dat de portemonnee
van de gemeente Hardenberg behoorlijk leeg begint te raken. Toch
is het B&W gelukt voor 2013 een
sluitende begroting te maken en ook
voor de jaren daarna ziet de begroting er aardig uit. Het geld wordt
onder meer gehaald uit de kleine
investeringen. Die gaan niet door,
waardoor geld wordt bespaard. Verder wordt op allerlei onderdelen bezuinigd, waardoor Hardenberg niet
met een tekort wordt opgezadeld.

Maar al lang geplande investeringen
gaan wel door zoals het opwaarderen van het sportpark in De Krim en
de aanleg van een sportboulevard in
Hardenberg.
Het grote pijnpunt is het grondbedrijf. Hardenberg heeft net als veel
andere gemeenten dure bouwgrond
gekocht, maar kan die grond voorlopig niet kwijt. Op last van de
Rijksoverheid moet grond die niet
binnen 10 jaar wordt gebruikt worden afgewaardeerd naar de waarde
van agrarische grond. Bovendien
wordt ook minder bedrijventerrein

Standwerkers in maart, waar hij dagvoorzitter was, reageerde Moszkowicz
direct positief op de vraag of hij wilde jureren maar die toezegging heeft hij
niet gestand gedaan. De juryleden die wel aanwezig waren moesten de 35
deelnemers beoordelen op welsprekendheid, overtuiging en originaliteit.
Volgens hen lukte dat John Gruter uit Maarssen het beste, zodat hij zich
Nederlands Kampioen mag noemen. De lokale standwerker Jan Hofstede,
kampioen in 2005 en 2009, behaalde dit keer een zesde plaats.

verkocht dan was gedacht. Hardenberg moet in totaal voor bijna 22
miljoen euro afschrijven. Omdat
wel dure grond is gekocht maar
weinig weer wordt verkocht zit
de gemeente met het probleem dat
veel rente ‘voor niets’ moet worden
betaald. Als oplossing voor het probleem kiezen B&W ervoor ruim 5
miljoen uit de reserves te halen en
verder investeringen in wegen en
rioleringen op bouwterreinen niet
in één keer af te boeken, maar over
een periode van 30 jaar uit te smeren. Nadeel van deze manier van
werken is dat dan wel meer rente
moet worden betaald.
De gemeenteraad bespreekt de
begroting voor 2013 in de oriënterende ronde van 6 november.
De begrotingsvergadering is op 13
november.

Lintje voor
dominee Meijer
HARDENBERG - Burgemeester
Peter Snijders heeft vrijdag 28
september een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan dominee
Piet Meijer. Dat gebeurde tijdens
zijn afscheid van de gereformeerde
kerk vrijgemaakt in Hardenberg.
Dominee Meijer vertrok in 1978
naar Brazilië om daar zendingswerk
te verrichten. Zestien jaar later
keerde hij terug naar Nederland,
waarna hij in 1996 werd bevestigd
als predikant in Hardenberg. Voor
zijn vele verdiensten binnen en buiten de kerk is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

