Woensdag 21 november 2012

Starterslening
Het verstrekken van startersleningen blijft in Hardenberg ook
in 2013 mogelijk nu de minister
van Wonen heeft laten weten dat
de starterslening onder de huidige
voorwaarden kan blijven bestaan.
Aanvragen voor een starterslening
bij de gemeente Hardenberg worden
weer in behandeling genomen.

Groen gas
In natuurcentrum De Koppel in
Hardenberg wordt 27 november
een informatieavond gehouden over
groen gas en elektrisch autorijden.
Aanvang: 19.30 uur.

Schrijfwedstrijd
Jonge schrijvers die op school zitten of wonen in gemeenten langs
de Vecht en IJssel kunnen tot
eind januari 2013 meedoen met
de schrijfwedstrijd om de Frist de
Zwerverprijs. Dit jaar is het thema
Verlies, Verdriet, Verzet, Vrijheid.
De gemeente Hardenberg heeft dit
thema gekozen vanwege de aanwezigheid van een beeld van Kees
Verkade met dezelfde titel. Voor de
beste inzendingen worden drie prijzen beschikbaar gesteld, van € 300,
€ 200 en € 100. De prijzen worden
uitgereikt op 26 april 2013 in het
gemeentehuis van Hardenberg. Het
wedstrijdreglement is verkrijgbaar
bij de IJsselacademie in Kampen.

Hoe zou dat zijn als je niet live bij
een raadsvergadering in Hardenberg aanwezig bent maar er alleen
naar luistert, zou je dan denken
dat de gemeente vier wethouders
telt in plaats van drie? Of zou je
dan denken dat CDA-wethouder
Prinsse een buikspreekpop heeft
meegenomen die hij Dirk van der
Valk heeft genoemd?
Tijdens de begrotingsvergadering van 13 november presteerde
CDA-fractieleider Van der Valk
het opnieuw bij elke aanval op zijn
wethouder de aanvaller te onderbreken en met zijn zware en luide
basstem hem of haar in de hoek
te drukken. Dat ‘aanval’ trouwens
tussen aanhalingstekens, want in
Hardenberg wordt niemand echt
aangevallen. We hebben hier dan
ook geen 31 politici maar 31 medebestuurders. Maar dit terzijde. Nou
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is Van der Valk al drie keer in drie
verschillende kranten hierover op
de vingers getikt maar hij blijft maar
doorgaan. Of hij leest geen kranten
of hij heeft een bord voor de kop.
Het begint irritant te worden, werd
opgemerkt na afloop van de vergadering tijdens de avondmaaltijd in
het gemeentehuis. Nee, dat is het al
een poos, was de reactie van diverse
raadsleden. En zijn partijgenoot
Henk Dogger begint dezelfde trekjes te vertonen. Toen Andy de Vos
(PvdA) burgemeester Snijders aan
de tand wilde voelen over vermeend
zwalkend beleid probeerde Dogger
hem even uit te leggen hoe het zat.
“Nou, meneer Dogger, ik spreek in
deze even het college aan, niet u”,

werd hij terechtgewezen. Zou het de
macht van het getal zijn?, peinsde
tijdens de al eerder genoemde
avondmaaltijd een raadslid hardop,
“word je met zoveel zetels iets te
arrogant?” Geen idee, maar als dat
wel het geval is lost het probleem
zich vanzelf op. Het CDA is landelijk bijna een kleine partij geworden
en hoewel in Hardenberg veel zaken
enkele jaren later gebeuren dan elders zal dat hier dan ook wel eens
een keer gebeuren.
Hoe dan ook, wethouder Prinsse
heeft het raadsdebat overleefd. In
menig andere gemeente zou dat niet
het geval zijn (in Apeldoorn stapte
begin dit jaar zelfs het hele college
op na zware verliezen door het
grondbeleid), maar in Hardenberg
is men al tevreden met een dun
boetekleed of een lichte buiging
door het stof. En als je dan als

CDA-wethouder even rondkijkt om
te zien hoeveel politieke vrienden je
nog hebt dan hoef niet eens zo ver
door de knieën te gaan. Of het beter
was geweest om de wethouder zijn
congé te geven vraag ik mij af. In
Apeldoorn werd na het vertrek van
het college niet geklaagd over de
miljoenenverliezen, maar over het
wachtgeld dat aan de opgestapte
wethouders moest worden betaald.
Dat gelamenteer is hier tenminste
voorkomen, dus daarvoor dank aan
de raadsleden. Die trouwens op hun
beurt Kees Slingerland van GroenLinks wel even mogen bedanken
want die wilde dat er mondeling zou
worden gestemd over zijn motie van
treurnis. Voor de meeste raadsleden
was het de enige keer tijdens de vier
uur durende sessie dat ze hun mond
mochten opendoen.
dwd@sallander.nl

40.000 Hardenbergers op halve hectare

Voorlichting
Het Alfa-college Hardenberg en
Hoogeveen houdt donderdag 22
november van 19.00 tot 21.00 uur
een voorlichtingsavond voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs
en hun ouders/verzorgers. Tijdens
deze avond zijn docenten van alle
opleidingen aanwezig om belangstellenden te informeren over de
middelbare beroepsopleidingen die
het Alfa-college in Hoogeveen en
Hardenberg aanbiedt.

Brommer Run
Vanwege het succes van de Carbage
Run (jaarlijks vanuit Hardenberg
Europa door in een auto die maximaal 500 euro mag hebben gekost)
wordt komend jaar een extra activiteit gehouden: van 26 t/m 30 augustus op een brommer van maximaal
500 euro van Hardenberg naar
Praag. De inschrijving is inmiddels
gestart op www.carbagerun.nl.

redactie@sallander.nl

Via een quiz konden de bezoekers laten merken of ze tijdens de presentatie goed hadden opgelet.

Prinsse overleeft crisis grondbeleid
HARDENBERG – De Hardenberger wethouder Douwe Prinsse is
ook na de begrotingsvergadering
van 13 november nog wethouder.
Met de opmerking dat hij niet goed
en niet vaak genoeg met de raad had
gecommuniceerd heeft hij de druk
van de ketel gehaald. Die druk zat
erop omdat onder zijn verantwoordelijkheid het grondbedrijf een
verlies van 21,5 miljoen euro heeft
geleden en coalitiepartij PvdA zei
dat het vertrouwen in de wethouder
was geschaad.

Kleppertoer
De Kleppertoer van de historische
vereniging Hardenberg is vorige
week afgesloten, waardoor de teller
is blijven steken op 4017 passagiers.
Volgend jaar gaat de 15e tocht door
de Niedergrafschaft Bentheim en
een stukje door de voormalige
gemeente Schoonebeek. De ritprijs
blijft gehandhaafd op 11.00 euro.

Door deze verbale gang naar Canossa van Prinsse was de PvdA tevredengesteld. De woorden van Prinsse
“ik zal mijn uiterste best doen om
de raad sneller, beter en vollediger
te informeren” waren voor de sociaaldemocraten voldoende om aan
het slot van het debat te verklaren
dat er een begin is van herstel van
vertrouwen.
Toch werd tijdens de beraadslagingen nog een motie tegen wethouder
Douwe Prinsse ingediend. Geen
motie van wantrouwen, want die
werd te zwaar bevonden, maar een
motie van treurnis, ingediend door
GroenLinks en Liberaal Hardenberg. Een actie die waarschijnlijk
nog nooit eerder in Hardenberg
heeft plaatsgevonden en waarschijnlijk door de onbekendheid
met dit fenomeen meenden enkele
VVD- en CDA-leden tijdens de
stemming over de motie te moeten
zeggen dat ze het indienden van
zo’n motie alleen al treurig of zelfs

bedroevend vonden. Deze minder
collegiale kwalificaties beletten
Kees Slingerland van GroenLinks
niet de motie in stemming te brengen. De verwachting vooraf was dat
de motie met 28 tegen 3 werd afgewezen, maar doordat Petra Baarslag
van Liberaal Hardenberg wegens
ziekte afwezig was en GroenLinksraadslid Marco Laarman al voor de
stemming de zaal had verlaten werd
het 28 tegen 1.
Om een volgend debacle te voorkomen neemt de gemeente Hardenberg een pakket aan maatregelen om
het grondbedrijf op orde te brengen.
Zo zal meer aan marketing worden
gedaan om grond te verkopen en
zal voorlopig alleen de meeste
noodzakelijke grond worden aangekocht voor bedrijventerreinen of
woningbouw. Dat zal waarschijnlijk
wel met minder mensen gebeuren,
want het grondbedrijf heeft minder
werk en dus ambtenaren teveel.
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HARDENBERG – De Hardenberger die het vaakst is getrouwd is ene
Van Faassen, die in de 19e eeuw zes keer in het huwelijksbootje stapte.
Nog een feitje: Antonie van Riemsdijk, de eerste burgemeester van
Hardenberg nadat in 1811 het bestuur in Nederland naar Frans model was hervormd, wilde midden op de begraafplaats aan de huidige
Stationsstraat een piramide laten bouwen, zodat wandelaars afgeleid
werden van de stank die uit het kerkhof opsteeg. Wegens geldgebrek
ging het plan niet door.
De anekdotes waren woensdag 14
november te horen tijdens een lezing door Dinah Hesselink-Zweers
en Erwin Wolbink over de geschiedenis van Hardenberg en de historie
van het oude kerkhof Nijenstede
aan de Stationsstraat, waar naar
schatting in de loop der eeuwen
zo’n 40.000 streekbewoners zijn
begraven. De lezing in het LOC aan
de Parkweg was een bijdrage van de
plaatselijke historische vereniging
aan de herdenking 650 jaar Stad
Hardenberg.
Een kleine 100 leden en andere
belangstellenden luisterden geboeid
naar met name de bijdragen over
het ontstaan van het kerkhof, de
restauratie van zerken, paden en
muren die zo’n 15 jaar geleden is

begonnen en de toekomst van dit
gemeentelijk monument. Nu de
canon van Hardenberg klaar is en
in boekvorm zal verschijnen wordt
gekeken of de vereniging nog geld
over heeft om met een grondradar
naar de plaats van de kapel op het
kerkhof te zoeken, vertelde Wolbink. Misschien dat dan ook nog
iets te vinden is van een mogelijk
massagraf dat ten tijde van de
Spaanse griep is aangelegd, rond
1918. Volgens de verhalen waren er
dagen dat er zoveel mensen stierven
dat de lijkwagens in file tot aan
de Voorstraatbrug stonden, maar
bewijzen op papier zijn (nog) niet
gevonden. Wie meer wil weten over
de geschiedenis van het kerkhof
kan terecht op de website van de
vereniging, www.historiekamer.nl.

