Woensdag 13 februari 2013

Kortweg
Verlichting - De gemeente Hardenberg neemt samen met de bewoners
van de Capellastraat in Heemse deel
aan de landelijke ontwerpwedstrijd
voor vernieuwende, energiezuinige
straatverlichting: de Light Challenge 2013. Woensdag 13 februari is de
lokale start, wanneer de bewoners
mogen aangeven hoe zij hun straat
het liefst verlicht zien.
Schuld – Nu steeds meer mensen
grote financiële problemen hebben
(700.000 huishoudens in Nederland) wil de gemeente Hardenberg
weten wat de achtergronden en
oorzaken zijn. Er wordt vaker een
beroep gedaan op gemeentelijke
hulp en Hardenberg wil weten of
dat voorkomen kan worden of dat
er eerder aan de bel kan worden
getrokken als mensen in de problemen dreigen te komen. Donderdag
21 maart wordt een conferentie
gehouden met deelname van o.m.
een notaris, een deurwaarder, een
werkgever, een bankdirecteur en
het Nibud. De uitkomsten van de
conferentie worden gebruikt als
basis voor het vierjarig beleidsplan
Schuldhulpverlening.
Historische maaltijd - De maandelijkse dorpsmaaltijd in Kloosterhaar
krijgt op woensdag 20 februari
2013 een historisch tintje. Die dag
is het namelijk precies 100 jaar
geleden dat Johannes Fredriks in
Kloosterhaar zijn zilveren jubileum vierde. Fredriks was pastor,
zondagsschoolmeester, catecheet
en voorganger van de Hervormde
gemeente Hardenberg in Kloosterhaar/Sibculo en heeft veel voor het
veendorp betekend. Nakomelingen
van Johannes Fredriks houden 20
februari een reünie en schuiven die
middag aan bij de inwoners van
Kloosterhaar voor een gezamenlijke
maaltijd. De kookploeg van Noaberschap zet voor deze gelegenheid
een traditionele, Hollandse maaltijd
op tafel. In de grote zaal van het
dorpshuis is ‘s avonds een expositie
over Fredriks te bezichtigen en na
de maaltijd wordt om 19.30 uur
in de kerk van Kloosterhaar een
herdenkingsdienst gehouden. Belangstellenden zijn hierbij welkom.
Boshoek – Vanaf half mei kan
men niet meer links afslaan van de
N34 naar sportpark De Boshoek
in Heemse. Vooruitlopend op de
totale vernieuwing van de N34
worden betonbanden aangebracht,
verkeersborden geplaatst en de
markering wordt aangepast om de
kruising veiliger te maken. Op de
kruising hebben de afgelopen twee
jaar 4 ongevallen plaatsgevonden.
De weg oversteken kan nog wel.
Pakket – Thuis- en kraamzorginstelling VVT heeft de overgebleven
kerstpakketten geschonken aan de
voedselbanken in Hardenberg en
Enschede. Tussen het bestellen en
leveren van pakketten zit zoveel tijd
dat er altijd ruim ingekocht moet
worden. Weggooien “kommt nicht
in Frage” vandaar dat een nuttig
doel is gezocht.

De Hardenberger ambtenaren moet
wat beter de lokale en regionale
kranten lezen. Vorige week woensdag werd de 15-jarige Buddy Prijs
uit De Krim in het zonnetje gezet
door sportwethouder Douwe Prinsse. Dat gebeurde omdat de knaap
de bronzen medaille had gewonnen
tijdens het Wereldkampioenschap
speedway 125 cc voor jongeren in
het Duitse Vechta. Die medaille was
echter niet vorige week behaald,
en ook niet vorige maand, maar op
zaterdag 9 juni 2012.
“Wij proberen altijd de prestaties
van ‘onze’ sporters in de gaten
te houden, maar dit keer was het
helaas aan onze aandacht ontsnapt.
Toen we het onlangs te horen
kregen hebben we alsnog een huldiging ingepland”, zo reageerde

een gemeentelijke woordvoerder
op de vraag waarom niet eerder
is gehuldigd. Met daarbij meteen
de oproep aan de inwoners van
de gemeente Hardenberg om toch
vooral bijzondere prestaties door
te geven, zodat er volop bloemen
uitgedeeld kunnen worden en een
foto geplaatst op de gemeentelijke
website.

vingsvergunning had gekregen voor
onder meer de aanleg van een aarden wal tussen zijn woning aan de
Hessenweg en de N34. Die aarden
wal was echter al maanden geleden
aangelegd. Zou de gemeente niet
even kunnen kijken waarom dit zo
is afgehandeld, want straks krijg je
alleen maar praatjes dat Evers dingen voor elkaar krijgt die anderen
niet lukt, was de tip voor de vertegenwoordiger van B&W. Een dag
later moest de gemeente toegeven
dat de dj illegaal had gehandeld.

Maar is het alleen een zaak van
beter lezen door ambtenaren of is
er af en toe sprake van algehele
blindheid? Vorige week woensdag
kreeg de media het bericht onder
ogen dat dj Edwin Evers een omge-

“Maar dat gebeurt wel vaker. Als
wij ontdekken dat iets niet volgens
de regels is verlopen maar dat we
wel toestemming hadden gegeven
als de eigenaar zich netjes aan de
wettelijke eisen had gehouden pro-

Een verlicht optocht zoals in Tubbergen, een grote optocht zoals in Oldenzaal, Raalte en Slagharen of een kinderoptocht zoals in Wierden: carnavalsoptochten zijn er in de regio in alle soorten en maten. Het thema van
de optocht in Wierden was Bewegen, en vooral met carnaval.
De leerlingen van de basisscholen hadden een flashmob voorbereid ter

beren we de zaak legaal te krijgen.
En dat is in dit geval ook gebeurd”,
aldus de gemeente. Blijft de vraag
waarom niemand het afgelopen half
jaar actie heeft ondernomen. Sinds
de ambtelijke fusie van Ommen
met Hardenberg moeten er toch
dagelijks vele tientallen ambtenaren
langs de aarden wal hebben gereden, want die valt niet te missen.
Maar ja, blijkbaar niemand van de
afdeling “illegale bouwsels”. Nee,
zegt de gemeente, we hebben het
wel gezien maar Evers heeft bewust
het risico genomen dat iemand een
bezwaar zou indienen. Conclusie: je
kunt in Hardenberg gerust je gang
gaan zolang niemand je erbij lapt.
Mooie gemeente is dat.
dwd@sallander.nl

hoogte van de Prinsenwagen, waarbij gedanst werd op het nummer
Gangnam Style. Prins Frans de Eerste van carnavalsvereniging De
Tolmennekes moest daarbij bepalen wie dat op de meest originele wijze
had gedaan. Het dweilorkest De Herriemakers (zie foto) zorgde voor de
bijbehorende carnavalssfeer.
© Roel Gritter

Gemeenteraad wil meewerken
aan plaatsing vijf windmolens
HARDENBERG - Natuurlijk, er zal nog heel wat water door
de Vecht stromen voordat de windturbines een plek hebben
gevonden in het landbouwgebied ten zuiden van Dedemsvaart,
maar dat ze er komen staat vrijwel vast. De gemeenteraad van
Hardenberg heeft vorige week dinsdag met grote meerderheid
besloten dat in principe wordt meegewerkt aan het plaatsen van
5 windmolens in het gebied Dedemsvaart-zuid (23 tegen 5, twee
raadsleden afwezig en één die de zaal was uitgelopen).

Tegen stemden Opkoers, DS’12
en Liberaal Hardenberg, samen
goed voor vier zetels. Het nieuwe
VVD-raadslid Fedde Zijlstra nam
niet deel aan de beraadslagingen
omdat hij gronden in het gebied
bezit en CDA’er
Henk Steenbergen
Verwarmen met gratis energie uit uw tuin?
stemde als enige
van zijn partij tegen omdat hij gezondheidsprobleHR warmtepompen & zonne-energie
men voorziet bij
Advies, engineering & service
buurtbewoners.
WWW.ENERSO.NL
Van tevoren wa-

Buurtkamer – Bergentheimers
kunnen woensdag 13 maart om
14.00 uur in de Casper Diemerschool terecht om mee te praten
over de komst van een Buurtkamer.
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ren wel even de koppen geteld, zodat Steenbergen gerust de dissident
mocht uithangen, immers de andere
CDA’ers, de ChristenUnie, de PvdA
en oppositiepartij VVD wilden de
initiatiefnemers ter wille zijn bij
hun aanvraag om windmolens te
mogen plaatsen.
De raad heeft wel via twee amendementen om wat extra onderzoek
gevraagd. Zo moet er in de MER,
de milieu effect reportage, rekening
worden gehouden met het lawaai
van de doorgetrokken N36, van

de Witte Paal naar Ommen-noord.
Voor de molens op het grondgebied
van Hardenberg zal dit vrijwel niets
uitmaken. Nu is het de bedoeling dat
ook in Ommen-noord vier of vijf
windmolens komen, dus de bewoners in dat gebied zouden wel van
dubbel lawaai last kunnen hebben.
Daar heeft de gemeente Ommen
geen bemoeienis meer mee, omdat
vanwege de weigering van deze
gemeente om mee te werken de
provincie het heft in handen heeft
genomen. Dat wilde Hardenberg per
se niet: er moeten molens komen en
dan willen we zelf bepalen hoe, wat,
waar en wanneer, was de argumentatie van de raad om mee te werken.
In het andere amendement vroeg de
raad om uitvoerig onderzoek naar
de gevolgen voor lijf en leden van
de buurtbewoners. De onderzoeken
die er nu liggen spreken elkaar tegen, meent de raad, dus moet er wel
iets nieuws komen.

De oppositiepartijen waren om verschillende redenen tegen de komst
van de windmolens. De molens
draaien niet op wind maar op subsidie, was één van de argumenten.
Er waait niet genoeg wind voor
de molens, was een ander. Rijk en
provincie hebben afgesproken dat er
alleen molens komen als er lokaal
draagvlak is en dat is er niet, was
een derde argument. Navraag bij
Rijk en provincie naar wat wordt
verstaan onder ‘lokaal draagvlak’
leverde trouwens als antwoord
op dat daar het draagvlak van de
gemeenteraad mee wordt bedoeld.
Omdat de raad al enkele keren heeft
gezegd niet tegen de komst van
windmolens te zijn zal het niet het
gebrek aan draagvlak zijn dat de
komst kan tegenhouden. Wat wèl
weten de buurtbewoners nog niet,
maar hun strijd gaat nu verder bij
provinciale staten.

