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Kortweg
Lintje - Zanger, danser en clubbladredacteur Piet van Weerden
is woensdag 10 april Koninklijk
onderscheiden. De Hardenberger
kreeg tijdens de algemene ledenvergadering van het Hardenbergs
Christelijk Mannenkoor uit handen van burgemeester Snijders de
versierselen die horen bij het Lidmaatschap in de Orde van Oranje
Nassau. Van Weerden vervult al
ruim 40 jaar allerlei functies bij
het HCM, jeugdkoor Animato,
het koor Zevenmaal en dansgroep
d’Arnbarger Klepperties.
Beeld - Onder grote belangstelling
is donderdagmiddag 11 april het
nieuwe beeld op de sokkel van het
oorlogsmonument in Mariënberg
onthuld, ter vervanging van het
beeld dat een jaar geleden is gestolen. Burgemeester Snijders van
Hardenberg en wethouder Scheele
van Ommen deden dit samen met
drie oud-verzetsstrijders. Muziekvereniging de Broederband zorgde
voor een muzikale bijdrage en
enkele leerlingen van basisscholen
lazen een gedicht voor dat speciaal
voor deze gelegenheid was gemaakt
door Janneke Willems. Het nieuwe
beeld is ontworpen door de Hardenberger kunstenares Geke Dijkhuis.
Het is geen replica van het gestolen
beeld, maar een nieuw ontwerp van
een vrouw met kind.

Ik heb mij de afgelopen week
afgevraagd waarom de burgemeesters uit Noord-Overijssel en
Zuid-Drenthe zo’n mediaspektakel
hebben gemaakt van de tocht die ze
18 april maken naar Den Haag, om
daar de volksvertegenwoordigers
te laten weten dat de tbs-kliniek
in Balkbrug en de gevangenis in
Hoogeveen niet gesloten moeten
worden. Er was vorige week zelfs
een persconferentie belegd in Hoogeveen. Waarom was dat nou nodig,
want iedereen in de regio weet nu zo
langzamerhand toch wel dat beide
inrichtingen open moeten blijven.
En waarom was die persconferentie
in de gemeente Hoogeveen en niet

deweekdoor
.............

in de gemeente Hardenberg, waar
meer mensen door sluiting worden
getroffen.
Het werd mij pas duidelijk toen
vrijdag een foto en artikel in De
Telegraaf waren geplaatst. De burgemeester van Hoogeveen, of die
van Hardenberg, heeft een goede prfunctionaris in dienst. Of ingehuurd,
dat is waarschijnlijker. Hoogeveen
heeft in het westen een wat bekendere klank dan Hardenberg, dus
daar houd je een persconferentie. En
die bijeenkomst was niet bedoeld

voor de regionale en lokale pers,
hoewel die wel mocht aanschuiven,
maar voor grote bladen zoals De
Telegraaf. Die wordt in Den Haag
volop gelezen en dat kun je niet zeggen van de Sallander, de Toren, de
Hoogeveense Courant of de Stentor.
Het bleef trouwens niet bij de
burgemeestersactie. Nadat eerst
een CDA-delegatie Balkbrug had
bezocht, waren afgelopen week de
partijen aan de beurt die ècht iets
te vertellen hebben over deze zaak,
namelijk de VVD en de PvdA. De
lokale en provinciale politici wilden
het personeel van Veldzicht, de bewoners van Balkbrug en de kiezers

in de regio duidelijk maken dat zij
het niet eens zijn met de Haagse
plannen. Liberaal Hardenberg,
DS’12 en OpKoers hebben geen
afgevaardigde in de Tweede Kamer,
dus zij konden thuis blijven. D66 en
de SP zijn niet in de Hardenberger
raad vertegenwoordigd dus zij
hoefden ook niet te komen. Alleen
GroenLinks en de ChristenUnie
hadden ook de gang naar Balkbrug
kunnen maken, maar dat zou een
beetje op overkill hebben geleken.
Nu eerst maar eens de hoorzitting
van 18 april afwachten en dan zien
wat de kamer beslist. En ondertussen duimen voor beide instellingen.
dwd@sallander.nl

Geld van twisteractie en
estafetteloop goed besteed

Tegel – FC Twente-keeper Sander
Boschker krijgt een tegel op de
Walk of Fame langs de Vecht in
Hardenberg-centrum. Dat gebeurt
vrijdag 19 april rond 16.00 uur,
voorafgaand aan de Hardenberg
City Run. De Walk of Fame is een
eerbetoon aan topsporters. Sinds
2007 bepaalt een commissie bestaande uit gemeenteambtenaren
en leden van atletiekvereniging
Spurt’88 wie in aanmerking komt
voor een tegel. Boschker krijgt de
tegel omdat hij clubicoon is, veel
prijzen heeft gewonnen en eenmalig
international is.
Hond – In lijn met de ideeën uit de
jaren ’70, toen de lokale PvdA het
al discriminerend vond dat er wel
hondenbelasting geheven mocht
worden maar geen paardenbelasting, stellen de huidige socialisten
de vraag of de hondenbelasting in
Hardenberg niet afgeschaft kan
worden. Veel gemeenten worstelen
met de vraag of die belasting stand
kan houden nu het gerechtshof in
Den Bosch eerder dit jaar bepaalde
dat dit niet zomaar mag, ondanks
dat het al jaren in de gemeentewet
staat. Overigens vroeg de PvdA in
Hardenberg al in 2011 om afschaffing, maar daar werd geen meerderheid voor gevonden. Nu (voorlopig)
de rechter heeft ingegrepen denkt
men meer kans te maken.

redactie@sallander.nl

Diffelen hevig
teleurgesteld in
gemeenteraad
HARDENBERG – Iemand wil
grond kopen om een nieuw natuurgebied te maken langs de Vecht in
Diffelen en als beloning mag hij
van de gemeenteraad van Hardenberg een landhuis op dit ‘landgoed’
bouwen. De buurt kwam in het
geweer, ontdekte een fout in de
procedure, Hardenberg werd teruggefloten door de Raad van State, de
gemeente herstelde vervolgens de
fout en ging verder met de proce-

Het team uit Hardenberg heeft in de school in Siret onder meer dakisolatie aangebracht.

HARDENBERG – In heel Roemenië
staan maar twee scholen voor speciaal
onderwijs. En eentje daarvan, in het
stadje Siret, aan de grens met Oekraïne,
is gebouwd met geld uit Hardenberg. En
uit Gramsbergen, Westerhaar, Lutten,
Ommen, Den Ham, uit geheel NoordoostOverijssel en Noord-Twente. Sponsorgeld
dat leerlingen van het Vechtdal College
bijeen hebben getwisterd en gerend.
dure. Tussendoor boog de provincie
Overijssel zich nog over de zaak en
gaf ontheffing van de regels zodat
de aanvraag toch goedgekeurd kon
worden.
Dat is (zeer) in het kort de gang van
zaken rond de bouw van Landhuis
Diffelen. Vorige week dinsdag zat
een groep buurtbewoners op de
publieke tribune van de gemeenteraad om te horen wat die van hun
voorstel vond om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar
de komst van een landhuis. Dat
voorstel werd naar voren gebracht

Vijf jaar geleden heeft de school in de Evenementenhal een grote twisteractie gehouden
en vorig jaar een millenniumestafetteloop. De
opbrengst is aangevuld met een cheque van de
Stichting 2015, waardoor 75.000 euro gebruikt
kon worden voor de bouw van een school voor
gehandicapte leerlingen. De afgelopen week
hebben vier leerlingen en drie personeelsleden
het project bezocht. Dat was om te zien hoe het
geld is gebruikt maar ook om zelf de handen uit
de mouwen te steken. Het schoolteam heeft onder

door oud-wethouder Arie Pouwels,
inwoner van Diffelen en direct
betrokkene. Direct gedupeerde zou
een betere omschrijving zijn, want
het landhuis wordt op de Diffeler es
gebouwd waardoor de aanblik van
die es een stuk minder fraai wordt.
“Vreemd dat de provincie over de
nieuwe inrichting van het gebied
tussen de N34 van de Witte Paal
naar Zwolle schrijft dat er niet op
de essen gebouwd mag worden en
in Diffelen staan ze het toe. Het is
net of ze horen wat niet is gezegd
en lezen wat niet is geschreven.”
Pouwels kon een verzoek om her-

meer meegeholpen met het waterdicht maken van
het dak. Er kan nu aan de binnenkant begonnen
worden met de afbouw. Als alles volgens plan
verloopt kunnen komend najaar de eerste lessen
in het gebouw worden gegeven.
De leerlingen Dennis Schutte, Ardijan Sefa,
Andrea Withaar en Lot Strijker gaan de komende
weken hun schoolgenoten vertellen over hun ervaringen en beelden laten zien hoe ver de bouw
van de school is gevorderd.

ziening van de plannen laten zien
dat door de helft van alle inwoners
van Diffelen was ondertekend.
Daarin werd gevraagd een onafhankelijk onderzoek uit te laten
voeren naar nut en noodzaak van
de bouw van een landhuis. PvdAraadslid Rein Jonkhans gaf aan dat
zijn partij tegen zo’n onderzoek is.
“Als we ons na het onderzoek aan
een bindende uitspraak moeten houden zien we de bui al hangen, dan
kunnen we als raad wel opstappen.”
De ChristenUnie zag dat anders.
“Natuurlijk is het geen bindende
uitspraak. Wij zijn echter wel voor

een onderzoek. Nu zoveel bewoners
hebben aangegeven dat ze tegen de
aantasting van de Diffeler es zijn
is er een nieuwe situatie ontstaan
en vinden wij een onderzoek wel
nuttig”, reageerde Anja van den
Dolder. GroenLinks en OpKoers
steunden Van den Dolder, maar
zij waren de enigen. Alle andere
partijen vonden dat ze niet moesten
terugkeren op hun schreden: er was
een besluit genomen, het ‘foutje’
zoals wethouder Douwe Prinsse dat
noemde was hersteld en dus kon je
nu met goed fatsoen niet meer tegen
de komst van een landhuis zijn.

