Woensdag 3 april 2013

Kortweg
Terug - HHC-verdediger Tim
Siekman doet een stapje terug in
zijn voetbalcarrière. De 22-jarige
Emmenaar verkast naar FC Emmen,
de club waar hij ook van 2007 tot
2010 voor speelde. Hij tekende een
contract voor 2 jaar.
Paterswal – De gemeente Hardenberg krijgt 25.000 euro van de
gemeente Twenterand. Het bedrag
is bedoeld voor onderhoud aan de
Paterswal bij Sibculo. De bermen
worden opgeknapt door grasbetonklinkers aan te brengen en de weg
wordt voorzien van een nieuwe
deklaag. Twenterand heeft belang
bij het onderhoud omdat het Potgrondbedrijf Vriezenveen van de
weg gebruik maakt.

Dat krijg je ervan als je de raadsvergaderingen in Hardenberg op
pantoffels bij de warme kachel volgt
en niet door weer en wind, bij nacht
en ontij, naar het huis der gemeente
afreist om het volk te kunnen meedelen wat de vroede vaderen nou
weer hebben besloten. Dan schrijf
je dat er dinsdag 26 maart enkele
tientallen bezoekers op de publieke
tribune in het gemeentehuis zaten
terwijl het er in werkelijkheid 155
waren. Eerlijk geteld door bode Jan
van der Kamp. Na afloop heb ik nog
even met hem de vergaderingen
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van de afgelopen 35 jaar doorgenomen, maar we konden beiden
geen bijeenkomst noemen met meer
bezoekers.
Die 155 waren medewerkers van
Veldzicht in Balkbrug, de tbskliniek die het dorp in leven houdt,
als je voorzitter Henk Hof van
Plaatselijk Belang mag geloven. En
waarom zou je dat niet. Met al die

medewerkers en patiënten worden
er vast heel wat euro’s in het dorp
besteed, veel mensen zijn lid van
verenigingen in Balkbrug, hun kinderen zitten er op school. Ze wonen
trouwens niet allemaal in Balkbrug.
De burgemeester van Hoogeveen
betreurde de sluiting van De Grittenborgh in zijn gemeente, met 200
man personeel waarvan 50 woonachtig in Hoogeveen. Dat aantal viel
nog wel mee met wat in Balkbrug
stond te gebeuren, dacht hij. Tot
hij van de directrice van Veldzicht
hoorde dat 80 medewerkers van

Veldzicht in zijn gemeente wonen.
Tja, de directrice van Veldzicht.
Eigenlijk zijn er wel drie directrices.
Leiding geven aan een tbs-kliniek
is blijkbaar een vrouwenzaak. En
alle drie spraken ze tijdens raadsvergaderingen in Hardenberg en
De Wolden en tijdens bezoek van
politici aan hun inrichting zeer
bevlogen over de unieke plek voor
een tbs-kliniek en over de kwaliteit
van het personeel, dat zulk goed
werk levert. Ach, alleen daarom
al verdient Veldzicht een verlengd
bestaan.
dwd@sallander.nl

Veldzicht vecht tegen sluiting

Treinnaam - Arriva krijgt bijna
65.000 euro voor het beschikbaar
stellen van een treinnaam op de
Vechtdalliijn. De naam is vorige
week geveild. De anonieme bieder
van het hoogste bedrag wil dat de
naam War Child op de trein komt,
de naam van het goede doel waar
het veilingbedrag voor is bestemd.
Deze naam is zichtbaar tot 2028.
Boerderij - Staatsbosbeheer wil
excursieboerderij Huisken aan de
Dorpsstraat in Kloosterhaar verkopen. Een potentiële koper heeft
de gemeente Twenterand gevraagd
of de bestemming van het pand
veranderd mag worden in een
woonbestemming of een recreatieve
bestemming om er twee boerderijkamers van te maken voor de verhuur. De grond en schuren blijven
eigendom van Staatsbosbeheer.
Twenterand heeft in principe geen
bezwaar maar vanwege de ligging
in de Engbertsdijksvenen is meer
onderzoek nodig.
Vecht - Fred Hamhuis houdt woensdag 10 april een presentatie in
natuurcentrum De Koppel in Hardenberg. Hij vertelt over het leven
langs de Vecht, vroeger en nu. De
presentatie begint om 20.00 uur
en duurt ongeveer anderhalf uur.
Entree met koffie/thee kost 3 euro.
Onthulling – Het nieuwe monument in Mariënberg dat herinnert
aan de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog wordt donderdag 11
april onthuld. Dat gebeurt om 14.00
uur op de hoek van de Nieuwe- en
de Oudeweg. Het beeld is gemaakt
door Geke Dijkhuis uit Hardenberg.
Het vervangt het beeld Moeder en
kind, dat in 1952 werd onthuld en in
februari 2012 werd gestolen.
Asbest – De werkzaamheden voor
het nieuwbouwproject van woningcorporatie Beter Wonen aan de
Acaciastraat in Gramsbergen zijn
vorige week gestart en meteen weer
stilgelegd. Er is in de bodem een
kleine hoeveelheid asbest verdacht
materiaal aangetroffen. Onderzoek
van grondmonsters moet duidelijk
maken om welk materiaal het gaat.
Daarna wordt bepaald hoe er verder
gehandeld gaat worden.
Kroonappels – De Hardenberger
winnaars van het project Kroonappels van het Oranjefonds zijn niet
doorgedrongen tot de volgende
ronde. ZorgSaam Twenterand uit
Vroomshoop, Sailing Kids uit Kampen en Twentse Sportbelangen uit
Delden vertegenwoordigen Overijssel in de finale. Zij strijden tijdens
de landelijke verkiezingsdag op
18 april voor het predicaat Oranje
Fonds Kroonappel.
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Alle medewerkers laten duidelijk zien dat ze tegen de sluiting zijn.
BALKBRUG - Ik wil blijven wonen in mijn dorp, stond op een groot
plakkaat te lezen. Nogal opmerkelijk voor iemand in een gevangenis.
Het is dan ook geen gevangenis maar een tbs-kliniek met patiënten, zo
wordt door het personeel benadrukt. Officieel is de naam Forensisch
Psychiatrisch Centrum Veldzicht in Balkbrug. De kliniek is voor de
regio zó belangrijk dat hij is opgenomen in de onlangs gepresenteerde
Canon van Hardenberg. Al tientallen jaren lang worden daar psychiatrische patiënten verpleegd die vanwege een delict korte of langere
tijd buiten de maatschappij geplaatst moeten worden. Minister Fred
Teeven van Veiligheid en Justitie wil hier een eind aan maken, maar
Veldzicht legt zich daar niet bij neer. De 490 medewerkers niet en ook
de 220 patiënten niet.
Die patiënten zien Veldzicht als
een dorp en tijdens een wandeling
over het terrein valt dat te begrijpen: veel ruimte, veel groen, met
de mogelijkheid voor therapie in
de buitenlucht. Dat heeft geen enkele andere kliniek in Nederland,
werd vrijdagmiddag verteld bij het
bezoek van lokale, provinciale en
landelijke CDA-politici aan Veldzicht. Zij zagen ook de plakkaten
voor de ramen. Waren die er voor
de show? En waren de dramatische
verhalen overdreven dat patiënten
na het bericht over sluiting tegen
zichzelf beschermd moesten worden? Nadrukkelijk nee, aldus de
medewerkers. Want ga maar na:
sommigen zitten hier al jaren lang,
soms tot hun levenseinde aan toe,
die willen niet verhuizen naar zo’n
betondorp in een ander deel van
ons land. Dat vertelden ook enkele
patiënten, waarvan één die vrijdag
na 11 jaar tbs naar huis kon. Zes jaar

lang had hij in andere inrichtingen
gezeten en was hij niks opgeschoten
in zijn poging weer normaal te kunnen functioneren. In Veldzicht was
dat wel gelukt. “Het is jammer dat
de kliniek moet sluiten. Zoveel hard
werkend mensen die zoveel goed
werk doen. En dat terwijl andere
inrichtingen het erbij hebben laten
zitten”, meende hij. Een ander zei
dat hij wel strafonderbreking wilde
aanvragen om in Den Haag te kunnen protesteren, zo belangrijk vond
hij het dat Veldzicht open blijft.
Onbegrip
Eigenlijk kwam uit alle gesprekken maar ook uit de cijfers naar
voren dat Veldzicht over kennis
en ervaring beschikt die nergens
anders aanwezig zijn en die voor
controleerbaar goede resultaten
zorgen. Dat blijkt ook uit de steun
van advocaten en zelfs van rechters
voor de kliniek, vertelde algemeen
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directeur Nienke Feenstra, die aangaf dat zowaar wordt overwogen
van Veldzicht een privékliniek te
maken. Het woord is nu aan de
Tweede Kamer om iets te vinden van de plannen van minister
Teeven. De lokale politici staan
raadsbreed achter Veldzicht en voor
de provincie geldt hetzelfde. Ook
CDA-kamerlid Eddy van Hijum,
die vrijdag bij het bezoek aan
Veldzicht aanwezig was, vond het
onbegrijpelijk dat Veldzicht moet
sluiten. Een paar euro’s winst op
de korte termijn maar handenvol
euro’s verlies op de langere termijn.
Bovendien raak je veel kennis kwijt.
Hij had dan ook nog nooit zoveel
verbijstering en onbegrip gehoord

over een besluit in Den Haag,
vertelde het Kamerlid. Maar Van
Hijum is lid van een oppositiepartij
en dan is zo’n opmerking wat makkelijker gemaakt dan wanneer je
regeringspartij bent. Toch hadden
de medewerkers van Veldzicht wel
iets meer verwacht van de Overijsselse Kamerleden van VVD en
PvdA. Dat kunnen ze alsnog doen
tijdens de hoorzitting die de Kamer
eind april houdt over de plannen van
minister Teeven. Dan worden de direct betrokken organisaties gehoord
over de voorstellen en dan moeten
ook de kritische adviezen openbaar
worden die Teeven heeft gekregen,
maar die hij naar verluidt naast zich
heeft neergelegd.

Liberaal Hardenberg wil
veiliger Koehierdesteeg
HARDENBERG – Liberaal Hardenberg is bezorgd over de verkeerssituatie op de Koehierdesteeg. Dat is de verbinding tussen het Badhuisplein in
Hardenberg-centrum en de Schoutenhof in de wijk Marslanden. Er is geen
goede afscheiding zichtbaar tussen het gedeelte voor voetgangers en de
fietsers en bromfietsers waardoor voetgangers gevaar lopen, meent LibHar.
Bovendien wordt door brommers de daar ter plekke geldende maximum
snelheid beduidend overschreden. Tenminste, dat denkt de partij want
meetgegevens zijn niet bekend. Als B&W er nou voor zorgen dat er een
witte streep wordt aangebracht en enkele afbeeldingen van fietsers op het
wegdek worden aangebracht wordt de veiligheid sterk verbeterd, meent
LibHar. En als dan ook nog eens bromfietsers die te hard rijden worden
bekeurd is de partij helemaal tevreden.

