Woensdag 5 december 2012

redactie@sallander.nl
Werk aan de N36
Rijkswaterstaat is van donderdagavond 6 december t/m vrijdagmorgen en van vrijdagavond t/m
zaterdagmorgen 8 december aan
het werk tussen Vriezenveen en
Westerhaar. Het betreft hier het
normale onderhoud aan de N36. Het
verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid. Weggebruikers
dienen rekening te houden met een
langere reistijd.

Nieuwe trainers
Harry Warmelink is komend seizoen de trainer van de hoofdmacht
van vv Bergentheim. Hij wordt de
opvolger van Ben Sepp. Warmelink
is op dit moment jeugdtrainer bij de
Bergentheimers
Bruchterveld krijgt ook een nieuwe
hoofdtrainer. Gerrit Cramer uit
Hardenberg verlaat de club na drie
seizoenen.

Namen voor treinen
Dertien namen voor treinen, maar
er zit geen Hardenberger tussen. Arriva, per 9 december de vervoerder
op de lijn Zwolle-Emmen, heeft
vorige week maandag in hotel Paping in Ommen de namen bekend
gemaakt van de nieuwe treinstellen
die de komende vijftien jaar worden
ingezet op deze lijn en vanaf december 2013 op de (mogelijke) lijn
Hardenberg-Almelo. Opmerkelijk
genoeg zijn er wel treinen genoemd
naar Willem Jan Baron van Dedem
en Mien Ruys - beiden verbonden
aan Dedemsvaart - terwijl dat dorp
ver van het spoor verwijderd ligt.
Bekende regionale muzikanten als
Daniël Lohues, Harry Muskee, Ilse
de Lange, Jannes en de drugsverslaafde zelfdoder Herman Brood
worden vernoemd, net als politici
als Relus ter Beek, Roelof Zegering Hadders en Johan Rudolph
Thorbecke. Verder wordt een trein
genoemd naar Jeroen Krabbé, de
acteur die per toeval in Overijssel
is komen wonen, naar de Indiase
wijsgeer Krishnamurti die in de
jaren ’20 Ommen en vooral Eerde
op stelten zette en naar Jaap en
Aleid Rensen, voormalig directieechtpaar van het Noorder Dierenpark in Emmen.

Hoe kun je op een legale manier vrij
makkelijk aan je geld komen? Een
inwoner van Maastricht heeft de
gemeente als melkkoe ontdekt. De
man heeft verzoeken om informatie
ingediend door een beroep te doen
op de Wob, de wet openbaarheid
van bestuur. Zo wilde hij van de
gemeente Hardenberg weten wie
bezwaarschriften afhandelt, als
bijvoorbeeld iemand een bezwaar
indient tegen gemeentelijke heffingen. Daar heeft een inwoner van
Maastricht eigenlijk niks mee te
maken, maar je mag als gemeente
niet vragen waarom hij dat wil
weten. Let je als ambtenaar even
niet op en ontsnapt de mail aan je
aandacht dan verbeurt de gemeente
een dwangsom. Dat is de inwoner
van Maastricht twee keer in Hardenberg gelukt, waardoor de gemeente
hem in totaal bijna 2200 euro moet
betalen.
Je zou denken dat de gemeente
dit soort flauwekulaanvragen kan
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tegengaan door de aanvrager eerst
legeskosten te laten betalen en dan
pas de informatie te geven, maar
dat gaat niet zo makkelijk. RTLnieuws heeft in 2009 de gemeente
Landgraaf om stukken gevraagd
over betalingen aan burgemeester
en wethouders. Voor het opzoeken
en het anoniem maken van deze
stukken bracht de gemeente ruim
276 euro aan leges in rekening.
RTL stapte naar de rechter en die
bepaalde dat de zender niet hoefde
te betalen, omdat het algemeen
belang zwaarder weegt dan het
individueel belang.
Dat Hardenberg niet een geval op
zich is maakte het blad Binnenlands Bestuur een poosje geleden
duidelijk. Zeker tien gemeenten
hebben te maken gehad met een of
meerdere personen die snel achter

elkaar twee Wob-verzoeken hebben
gestuurd die erg op elkaar leken.
Bijvoorbeeld een vraag per mail of
fax over het aantal afgegeven vergunningen voor de bouw van kippenschuren in 2010 en vlak daarna
eenzelfde vraag over 2011. Als die
tweede wordt gemist (“want die
heb ik toch al behandeld?”) en de
vraag wordt niet op tijd afgewerkt
dan kan de indiener een dwangsom
opstrijken van maximaal 1260 euro.
Hardenberg heeft betaald, maar er
zijn elders ambtenaren die zeggen
dat een rechter gebruik mag maken van ‘De intentie van de wet’,
dus waar die wet eigenlijk voor is
bedoeld. Als iemand duidelijk misbruik maakt van de Wob moeten ze
de dwangsom maar via de rechter
proberen te innen, is de gedachte.
Misschien iets voor GroenLinksraadslid Marco Laarman om uit te
zoeken? Hij heeft onlangs vragen
gesteld aan B&W over het sluiten
van een woning van een drugs-

handelaar in Heemse. Dat had
niet gemogen, de man is nog niet
veroordeeld, de buurt heeft niet
geklaagd, zielig, zielig, zielig etc.
Burgemeester Snijders vindt dat hij
wèl goed heeft gehandeld, de buurt
heeft vaak geklaagd, de politie heeft
gezien dat in drugs is gehandeld en
bovendien maakte Snijders gebruik
van het bestuursrecht en niet van
het strafrecht. “Waarom word ik,
als raadslid, door kranten niet in de
gelegenheid gesteld om te reageren
op kritiek van de burgemeester?”,
vraagt Laarman. Tja, waarom zou
dat nou zijn. Misschien omdat de
burgemeester geen kritiek heeft
gegeven maar de vragen heeft beantwoord? Of omdat een juridisch
dispuut alleen leuk is voor juristen?
“Mag ik een opiniestuk insturen
naar de Stentor? Naar de Sallander
misschien? Of vallen de lezers dan
in slaap?”, wil hij weten. De vraag
stellen is hem beantwoorden.
dwd@sallander.nl

Kennismaken met beroepen

Taal van Overijssel
De talen van Salland, Twente en
het Land van Vollenhove (de kop
van Overijssel) kunnen sinds kort
digitaal gevolgd worden. De IJsselacademie en Twentse Welle
hebben samen een informatie- en
leeromgeving gemaakt op internet.
Maandag 26 november is de site
www.detaalvanoverijssel.nl officieel in gebruik genomen. De website
biedt informatie over de lokale
klanken, woordenschat en spelling
en er zijn gedichten en verhalen te
vinden. Daarnaast zijn er cursussen
ontwikkeld om de kennis over de
streektalen te bevorderen.

HHC alleen aan kop
Door zaterdag op De Boshoek hekkesluiter Deto uit Vriezenveen met
2-0 te verslaan is HHC alleen lijstaanvoerder van de Topklasse geworden. GVVV volgt op 2 punten.

Bij voertuigentechniek werd op een speelse manier getoond wat een baan in de transport inhoudt.

HARDENBERG - Nederland wordt over enige jaren overspoeld
met kapsters en militairen, terwijl er dan een schreeuwend tekort
zal zijn aan hoveniers. Tenminste, als alle tweedeklassers uit de
regio het beroep gaan uitoefenen dat ze hebben gekozen tijdens
de Beroepen Doedagen 2012.
Die regio mag trouwens best een
beetje ruim worden genomen, want
woensdag en donderdag hebben
2300 leerlingen van 24 scholen uit
het gebied tussen Emmen en Almelo
en tussen Zwartsluis en Hardenberg
de Evenementenhal in Hardenberg
bezocht. Zij mochten drie keer een
half uur metselen, koekjes bakken,
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krulspelden zetten, boeven vangen
of met een militaire bepakking door
de hal rennen, om een paar van de
36 activiteiten te noemen waaruit ze
konden kiezen. Krijgsmacht (476
keer), Haarverzorging (440 keer)
en schoonheidsverzorging (366
keer) waren dit jaar de toppers.
Outdoor life, oftewel werken in de

De Koppel houdt kerstmiddag
Natuurcentrum De Koppel in Hardenberg houdt woensdag 12 december een kerstmiddag voor kinderen van 6
t/m 12 jaar. Ze gaan kerstlichtjes maken van oude CD’s
en houten blokjes. De Koppel zorgt ook voor dennentakken, hulst en dennenappeltjes. De activiteit is van
14.00 tot 16.00 uur.

groenvoorziening, telde slechts 54
belangstellenden.
Donderdagavond is traditiegetrouw
‘ouderavond’, omdat dan veel ouders komen kijken wat hun zoon
of dochter tijdens de Doedag heeft
gedaan. Dit jaar is het avondevene-
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ment bezocht door het recordaantal
van 1285 bezoekers. De Beroepen
Doedagen zijn dit jaar voor de 13e
keer gehouden. Ze worden georganiseerd door de stichting BOB, een
samenwerkingsverband van zes
scholen voor voortgezet onderwijs
in Noordoost-Overijssel.

Laar wil eigen brandweer
GRAMSBERGEN/LAAR - De
brandweer van de gemeente Hardenberg, en dan met name die van
Gramsbergen, zal waarschijnlijk
niet zo lang stand-by hoeven te
staan voor het Duitse dorp Laar.
Vijf maanden geleden is op de
grensovergang Poffershut de samenwerking door de burgemeesters
van Hardenberg en Emlichheim
getekend. De Duitse buurgemeente
met veel Nederlandse inwoners
heeft de Nederlandse hulp nodig

omdat Laar geen eigen brandweer
kent en hulp uit Gramsbergen sneller ter plaatste is dan uit naburige
Duitse dorpen. Vorige week is een
begin gemaakt met de zoektocht
naar een eigen brandweer in Laar.
De eerste kennismakingsavond
in het ruim 2000 zielen tellende
dorp heeft meteen al 10 potentiële
brandweerlieden opgeleverd. Als er
voldoende personeel is wordt een
eigen brandweerwagen aangeschaft
en komt er een eigen onderkomen.

