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CDA Twenterand
krijgt hulp uit
Hardenberg
TWENTERAND – Niet zozeer
omdat hij burgemeester van Hardenberg is geweest, of daarvoor van
Den Ham. Ook niet vanwege zijn
werk als wethouder in Hilversum,
maar misschien wel omdat hij jaren
geleden als lokaal partijbestuurder
eerder een soortgelijk klusje heeft
opgeknapt. Oud-burgemeester Bert
Meulman is gevraagd voorzitter te
worden van een CDA-commissie
in Twenterand die op zoek gaat
naar geschikte kandidaten voor een
eventuele wethouderspost. Overigens zal de Hardenberger de laatste
zijn die het ‘een klusje’ noemt. Alles
moet zorgvuldig gebeuren en vooral
transparant.
“We zoeken geschikte kandidaten.
Geen wethouders maar kandidaten,
want je weet niet of het CDA na de
gemeenteraadsverkiezingen van
maart 2014 in het college komt. Dat
kunnen mensen uit de fractie zijn,
maar dat hoeft niet. Het kunnen
zelfs personen zijn van buiten de
gemeente Twenterand. Je zegt dat
de huidige wethouders Oordt en
Binnemars zich hebben gemeld?
Dat kan, maar niet bij de commissie
want die weet nog van niets. Kan
ook nog nergens van weten, want er
is nog geen profielschets opgesteld.
En daarmee begint alles”, vertelt
Meulman.
Nadat de profielschets is opgesteld
en eind juni in de ledenvergadering
is besproken kunnen potentiële
kandidaten solliciteren. Volgens
Meulman zal daar vast en zeker iets
in staan over leiderschap en het tonen van daadkracht, over het passen
in een team en het hebben van een
antenne voor politieke gevoeligheden. Daarna volgen gesprekken met
de sollicitanten, er wordt een lijstje
gemaakt met kwalificaties van
kandidaten die variëren van zeer
geschikt tot ongeschikt, eind 2013
gaat de definitieve lijst met namen
naar het bestuur en vervolgens is
het wachten op de verkiezingen.
Meulman: “Daar hangt het van
af wat er uiteindelijk met de lijst
gaat gebeuren. Mocht het CDA
deelnemen aan de coalitieonderhandelingen dan worden aan het eind
van dat proces de namen bekend
gemaakt. En uiteindelijk is het zo
dat een raadsfractie beslist wat er
gaat gebeuren. Tot die tijd is al het
andere niet meer dan speculeren.”

Extra woningen
HARDENBERG – Aan de zuidzijde
van de Bramerstraat in Hardenberg
komen 8 tot 10 extra appartementen. In de gebouwen Bleek (jongeren) en Bekke (senioren) van
woningcorporatie Beter Wonen
worden de onverhuurbare ruimtes
op de begane grond verbouwd tot
appartementen. Hoewel het niet
verplicht is houdt Beter Wonen zich
aan de oorspronkelijke verdeling
jongeren/senioren.

Op dit moment is het boek ‘Ik hoef
niet op te letten, ik weet alles al’
een bestseller. Bart Ongering, leraar
Engels op een middelbare school
in de Bijlmer, heeft uitspraken van
zijn leerlingen verzameld en die
wereldkundig gemaakt. Eerst alleen
op internet, nu ook via dode bomen.
En veel mensen zijn er gek op. Dat
is altijd al leuk geweest, want zo’n
50 jaar geleden was een soortgelijk
boekje erg populair: ‘Juf, daar zit
een weduwe in de boom’.
Zou zoiets ook kunnen met uitspraken van raadsleden? Vorige week
dinsdag sprak een raadslid over
scholen van verschillende richtingen (b.v. openbaar en gereformeerd)
“dat het goed is dat die straks onder één dakpan zitten”. Een ander
raadslid wilde niet dat het ophalen
van de groene containers helemaal
gratis wordt, “want anders zetten
mensen straks halfvolle of lege
containers aan de straat”. Maar ach,
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zo’n boekje is eigenlijk niet nodig.
Zó grappig zijn de versprekingen en
fouten nou ook weer niet en tegenwoordig kan iedereen thuis zien en
horen wat de raadsleden vertellen.
Tenminste, als de apparatuur goed
werkt en dat schijnt nogal eens fout
te gaan. Wat je thuis niet ziet zijn
de gezichten van de mensen op de
publieke tribune.
Afgelopen dinsdag zat zo’n beetje
het voltallige personeel van basisschool De Kastanjehof op de
publieke tribune. Gedurende de
avond gingen de gezichten steeds
meer op onweer staan, wat met
name veroorzaakt werd door de
lange beraadslagingen over het niet
doorgaan van de komst van een azc
in Slagharen. Pas na 22.30 uur werd

Zo, één probleem even tussen
neus en lippen door opgelost. Ik
weet trouwens nog wel ergens een

oplossing voor, namelijk voor het
voormalig azc-terrein in Slagharen. Nu er geen nieuw azc komt is
alles bespreekbaar, zowel voor het
COA als voor de gemeente, als het
oude klooster en het achterterrein
maar niet verder verpauperen. Wat
dacht je dan van het verwijderen
van het enigszins bouwvallige
hoofdgebouw (dat is een gemeentelijk monument maar daar weten
ze in Hardenberg wel raad mee)
en vervolgens de zaak verkopen
aan het Attractiepark Slagharen.
Bijvoorbeeld voor vakantiehuisjes
die in de plaats komen van de wigwamwereld. Het tankstation van
Tholen verhuist binnenkort zodat er
geen gevaarlijke omgeving meer is.
Een bijkomend voordeel is dat je en
passant de verkeersproblemen op
de Knappersveldweg oplost.
Ach, besturen en politiek bedrijven
is eigenlijk niet zo moeilijk.
ergee@sallander.nl

Nieuwe Veste van 4 naar 1

Erica Schaper van de Nieuwe Veste en wethouder Jannes Janssen (r) zetten de eerste schep in de grond voor de nieuwbouw.
HARDENBERG – Scholengemeenschap De Nieuwe Veste in Hardenberg
gaat terug van 4 naar 1. Over niet al te lange tijd zitten alle leerlingen en
personeelsleden in één gebouw. De school is nu nog gehuisvest in het
schoolgebouw uit 1969 aan de Piet Heinstraat, de voormalige uitbouw van
de lansbouwschool aan dezelfde straat, het voormalig waterschapskantoor
aan de Karel Doormanlaan en de vroegere bibliotheek tussen de flats aan
de Trompstraat en de Karel Doormanlaan.
Dat laatste gebouwtje wordt voorlopig nog even gebruikt, maar op termijn
zit iedereen in één pand: het oude van ruim 1400 m2 en de even grote
nieuwbouw die aan het bestaande pand wordt gekoppeld. De eerste schep

Motie van treurnis voor COA
SLAGAHAREN – De gemeenteraad van Hardenberg was not
amused over het besluit van het
COA om geen asielzoekerscentrum te vestigen in Slagharen, op
de eenpersoonsfractie van Liberaal
Hardenberg na. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 14 mei ging
CU-fractievoorzitter Wim Boersma
het verst in zijn kritiek op het in
zijn ogen rammelende proces van

het stuk over onderwijshuisvesting
besproken. Met voor de personeelsleden twee opvallende zaken. In de
eerste plaats dat een stuk of wat politieke partijen B&W waarschuwden voorzichtig om te springen met
De Kastanjehof, het is tenslotte de
enige overgebleven basisschool in
het centrum van Hardenberg. In de
tweede plaats werd hen duidelijk
dat ze bij hun eigen schoolbestuur
moeten aankloppen. Niet het verhuizen van de Kastanjehoffers
naar de Waterinkschool op de hoek
Lage Gaardenstraat/Parkweg, maar
het verhuizen van de Waterinkers
naar het centrum. Beide scholen
moeten opgeknapt worden en dan
kun je beter investeren in een stukje
cultureel erfgoed dan in een minder
fraai pand van 40 jaar oud.

besluitvorming van het COA. “In de
politiek wordt soms een motie van
treurnis ingediend om je afkeuring
te tonen. Dat kan nu niet maar zou
wel passen bij het COA.”
Het COA heeft eerst in een brief
meegedeeld dat er geen azc in
Slagharen komt en daarna in de
raadsvergadering uitgelegd wat
het struikelblok was. Kort gezegd

komt het erop neer dat er veel meer
asielzoekers moeten komen dan
de 520 waarover afspraken waren
gemaakt en dat er teveel geld geïnvesteerd moet worden om De Eik
en omgeving geschikt te maken
voor bewoning. Daar leek het eerst
niet op uit te draaien – twee weken
geleden zei het COA nog dat alle
lichten op groen stonden – maar een
finale berekening maakte duidelijk
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voor de uitbreiding is dinsdag 14 mei de grond ingegaan. Of eigenlijk twee
scheppen, want de symbolische handeling werd verricht door bestuursvoorzitter Erica Schaper van De Nieuwe Veste en onderwijswethouder
Jannes Janssen.
Groei
De nieuwbouw is nodig omdat de school is gegroeid van 215 in 2005 naar
het dubbele nu. Het is de bedoeling dat leerlingen en personeel met ingang
van het nieuwe schooljaar van de nieuwbouw gebruik kunnen maken. De
gemeente heeft voor het project 1,9 miljoen euro uitgetrokken. De school
betaalt zelf een kleine twee ton om het oude schoolgebouw op te knappen.
dat er een tekort van 2,5 miljoen
euro zou ontstaan.
Zoveel werk voor niets, zoveel geld
uitgegeven voor een project dat niet
doorgaat, eigenlijk is het COA nu
iets verplicht tegenover Slagharen
en de gemeente, was de teneur onder de raadsleden. Of nieuwbouw
voor 520 op een andere plek dan De
Eik mogelijk was, wilde Boersma
weten, maar bestuurder Peter Siebers van het COA gaf aan dat er dan
iets geregeld moet worden voor de
capaciteit (veel meer dan 520 asiel-

zoekers), de looptijd (veel langer
dan 15 jaar) en de hoogte van de
investeringen (veel lagere kosten).
Hardenberg mag zich wat hem betreft melden, maar dat mogen alle
407 andere gemeenten in Nederland
ook. Een azc in Hardenberg komt er
niet, zoveel is duidelijk, en dus moet
er snel iets gebeuren met De Eik.
De dag na de raadsvergadering waren er al gesprekken tussen COA en
gemeente over het pand. De opzet is
het terrein en De Eik ‘verkoopbaar
te maken’ en pas daarna het bordje
Te Koop in de tuin te plaatsen.

