Woensdag 5 juni 2013

Kortweg
Hotel – Diffelen begint langzamerhand het Wassenaar van Hardenberg
te worden. Eerst keurde de gemeenteraad de komst van een landhuis
goed en nu moet 25 juni een besluit
worden genomen over de bouw van
een hotel. Als alle lokale CU-stemmers zich binnenkort bekeren tot de
VVD is de metamorfose compleet.
Dat hotel moet bij restaurant De
Gloepe komen. In 2011 gaf de raad
al oranje licht, maar de initiatiefnemers moesten nog wel aantonen
dat er behoefte aan hotelruimte was
en ze moesten laten zien dat hun
plan haalbaar was. Dat is inmiddels gebeurd, zodat nu het licht op
groen kan. Het hotel zal maximaal
18 kamers tellen.

Er is eigenlijk niks meer aan. Elke
jaar spelen de gemeentelijke voetbalclubs om de gemeentecup van
Hardenberg en elk jaar wint HHC.
Het gat met de rest van de verenigingen is inmiddels zo groot geworden dat er voor die andere clubs
weinig eer meer is te behalen. Wat
te doen? HHC niet laten meedoen,
maar dan is de winnaar niet echt de
beste van de gemeente Hardenberg.
HHC wel laten meedoen, maar dan
verandert er niets en hoeft de cup
niet eens uit de prijzenkast van de
topklasser gehaald te worden.
Je zou ook kunnen stoppen met het
spelen om de gemeentecup. Gewoon niets organiseren, niets zeggen en doen alsof er geen gemeentecup bestaat. Iets dergelijks is ook
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gebeurd met de Aaltje Kraakdag.
Sinds 2008 wordt jaarlijks op 8 mei
herdacht dat Hardenberg in 1708
in vlammen is opgegaan. Daarbij
werd veel eer betoond aan de ongelukkige brandstichtster, Aaltje
Kraak. Verleden jaar is er zelfs nog
een beeld van Aaltje Kraak onthuld
op het Wilhelminaplein. Nou ja,
een beeldje van iemand die eruit
zag zoals Aaltje er misschien wel
uitgezien zou kunnen hebben. Zo
vaag moet het omschreven worden,
want er is geen afbeelding van haar
beschikbaar. Het eerste lustrum is
dus nog gehaald, maar dit jaar was
er niets te zien of te horen. Geen

herdenkingsconcert, poppenkast,
verhalenvertelster of dans om het
bronzen kalf. Niets georganiseerd
en als het beeld binnenkort nog
eens een keer gepikt wordt is het net
alsof er nooit een Aaltje Kraakdag
is geweest.
Nu dit hier is opgeschreven zou het
maar zo kunnen dat een politieke
partij er vragen over gaat stellen
aan B&W. Misschien niet meteen,
maar over een week of twee, want
sommige partijen hebben even tijd
nodig om de zaak goed tot zich te
laten doordringen. Marco Laarman, in december weggelopen bij
GroenLinks en sinds die tijd de
eenmansfractie DS’12 vormend,
stemde drie weken geleden vóór
een amendement van het CDA om

2 euro te vragen voor elke groencontainer die geleegd wordt. B&W
wilden dat gratis maken. Omdat
de stemmen staakten werd een
week geleden opnieuw gestemd.
En dit keer stemde Laarman tegen
de motie. Aan die motie was niets
veranderd, er was geen syllabe
verdwenen of bijgekomen. Dat je
dan toch opeens tegen stemt maakt
wel duidelijk dat niet iedereen even
snel kan denken of op tijd alle consequenties kan overzien. Maar ach,
dat is geen schande. Of het ook iets
zegt over de betrouwbaarheid van
een raadslid is nog niet bekend, dat
zullen we in maart 2014 zien tijden
de gemeenteraadsverkiezingen.
Maar als DS’12 verstandig is komt
er geen DS’14.
ergee@sallander.nl

Brons – Wie geïnteresseerd is in
de manier waarop streekbewoners
drieduizend jaar geleden leefden
kan komend weekeinde een bezoek
brengen aan de Bronstijddagen in
Uelsen. In en om de prehistorische
Bronzezeithof (22 km vanaf Hardenberg) bruist het zaterdag 8 juni
van 14.00 tot 18.00 uur en zondag 9
juni van 11.00 tot 17.00 uur van de
activiteiten, ook voor jongeren. Er
zijn Nederlandse gidsen aanwezig.
Een uitgebreid programma is te
vinden op www.bronzezeithof.de.
Voorzitter – Oud-wethouder Joost
Liese wordt voorzitter van de onafhankelijke Adviesraad Wmo van
de gemeente Hardenberg. Hij wordt
opvolger van Marjo de Greef die
per 1 februari de voorzittershamer
heeft neergelegd. De huidige leden
van de Adviesraad hebben unaniem
gevraagd Liese te benaderen voor
deze functie. Joost Liese was van
2001 tot 2010 wethouder van de
gemeente Hardenberg en daarvoor
7 jaar wethouder van Avereest.
Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet
moet ervoor zorgen dat iedereen
kan meedoen aan de maatschappij
en zo veel mogelijk zelfstandig kan
blijven wonen.
Schoolsluiting - Het bestuur van
Chrono, de koepel van christelijke
basisscholen in de gemeente Hardenberg, heeft de gemeenteraad
vorige week onaangenaam verrast.
Enkele weken geleden is in de raad
een rapport besproken over scholen
die in hun bestaan worden bedreigd
of die wat huisvesting betreft lijken op een school in een ontwikkelingsland. Dat rapport is mede
tot stand gekomen via gesprekken
met Chronobestuurders. Nu blijkt
dat er in 2014 een school dreigt te
verdwijnen die niet op de lijst van
‘probleemscholen’ stond, namelijk
die in Rheezerveen. PvdA-raadslid
Ria Juurlink toonde zich ontstemd
over deze gang van zaken en wilde
van onderwijswethouder Jannes
Janssen weten hoe dit kon, maar
ook de wethouder was verrast door
het bericht. Formeel is het een zaak
van Chrono, vertelde Janssen, maar
hij had liever gezien dat het van
tevoren was gemeld. De inwoners
van Rheezerveen hebben al laten
weten ten strijde te trekken tegen
Chrono, omdat ze hun school niet
kunnen missen.
Brug – B&W van Hardenberg
gaan op verzoek van de PvdA
onderzoeken wat er klopt van het
verhaal dat de bruggen over het
kanaal Almelo-De Haandrik in het
weekeinde maar beperkt worden
bediend, waardoor plezierjachten
blijven steken. Hoewel het een zaak
van de provincie is gaat wethouder
Janssen navraag doen.

redactie@sallander.nl

HARDENBERG - Het uiterlijk van de skatebaan in park De Kruserbrink in
Hardenberg is vrijdag voor een deel vernieuwd. Onder leiding van enkele
professionele graffitiartiesten is de baan door gebruikers en belangstel-

lenden van kleurige afbeeldingen voorzien. Zaterdag 22 juni is de baan
vanaf 12.00 uur het strijdtoneel van de Holy Oak Jam, een wedstrijd voor
skaters en BMX-ers.
© Roel Gritter

Wisselgeld voor raad

College geeft parkeerproblemen toe

HARDENBERG - Er zit nog wat
wisselgeld in de bezuinigingsvoorstellen van B&W van Hardenberg.
Er verdwijnen de komende vier
jaar 65 volle banen bij de ambtenaren, bovenop de 19 die per 1
januari 2015 verdwijnen. Verder
wordt minder geld uitgegeven
aan zaken als openbaar groen,
openluchtzwembaden bibliotheek,
muziekonderwijs en leerlingenver-

voer. Daarnaast gaan de tarieven
voor het parkeren, rioolrecht, toeristenbelasting, afval inzamelen
en de OZB omhoog. Samen goed
voor 12,8 miljoen terwijl er 10
miljoen bezuinigd moet worden. De
gemeenteraad kan nu bijvoorbeeld
besluiten de OZB niet te verhogen,
zodat de pijn ieders minder lijkt
voor de burgers terwijl toch het
bezuinigingsbedrag wordt binnengehaald. De raad bespreekt het
voorstel voor het eerst op 18 juni.

Landhuis heeft last van dassen
DIFFELEN - De inwoners van
Diffelen hebben een nieuw wapen
gevonden in hun strijd tegen de
komst van een landhuis op de Diffeler es. Op het terrein van ruimtelijke ordening konden ze de
slag niet winnen, maar nu wordt
een beroep gedaan op de flora- en
faunawet. Op de plek waar een
landhuis is geprojecteerd bevindt
zich namelijk een dassenburcht.
En omdat de das een beschermd
dier is kan er volgens de buurt
niet gebouwd worden.

De bouw van een landhuis is een
verstorende factor voor de dassenburcht, beweren de inwoners

van Diffelen in een brief aan de
raad. Zij vinden de stichting Das en
Vecht aan hun zijde. Een onderzoek
uit 2010 geeft als uitkomst dat de
bouw van een landhuis flora en
fauna geen schade berokkent, maar
de buurt heeft bewijs dat dit onjuist
is, omdat er filmopnames zijn van
een bewoonde dassenburcht.
“Wij verzoeken u op basis van deze
nieuwe gegevens het ontwerpbestemmingsplan te toetsen aan de
flora- en faunawet, voordat u de
procedure vervolgt”, zo laten de
briefschrijvers weten. B&W zullen
nu eerst de beweringen onderzoeken en daarna met een antwoord
komen.

HARDENBERG – In de periode
van 29 april t/m 10 mei heeft de
gemeente Hardenberg 15 klachten
ontvangen over het parkeren voor
minder validen bij het gemeentehuis. Dat antwoorden B&W op
vragen van Liberaal Hardenberg
hierover. Vrijwel alle klachten
gingen over de lange afstanden die
minder validen moeten afleggen van
een invalidenparkeerplaats naar het
gemeentehuis. “Er zijn vrijwel geen
meldingen gemaakt over een tekort

aan invalidenparkeerplaatsen”,
zo laat het college in haar beantwoording weten, maar dat was een
antwoord op een vraag die niet was
gesteld. Het probleem was dan ook
niet een gebrek aan parkeerruimte,
maar aan parkeerruimte in de directe omgeving van het gemeentehuis. Overigens verwachten B&W
dat de parkeerproblemen op 24 juni
zijn opgelost, omdat dan de parkeergarage onder het gemeentehuis in
gebruik wordt genomen.

Oud-Bergentheim begraaft strijdbijl
OUD-Bergentheim - De rust lijkt weergekeerd in Oud-Bergentheim,
nu varkenshouder Herman Dijk de aanvraag voor de bouw van een
biomassavergister aan de Brinkweg heeft ingetrokken.
Dijk en de buurt stonden lange tijd
tegenover elkaar, omdat buurtbewoners de komst van de biovergister niet zagen zitten. Uiteindelijk
kwamen ze bij de Raad van State
terecht, waar werd geconcludeerd
dat de gemeente Hardenberg ten onrechte een milieuvergunning voor
het varkensbedrijf en de biovergister had verleend. Dat hadden
er namelijk twee moeten zijn. Nu

het economisch niet meer aantrekkelijk is een vergister te bouwen
wil Dijk stoppen met het plan. In
plaats daarvan wil hij nu een nieuwe
milieuvergunning aanvragen voor
uitbreiding van zijn varkensstapel.
Daar was de buurt eerst op tegen,
maar nadat wethouder Jannes Janssen alle partijen om de tafel heeft
gekregen lijkt het zakelijk geschil
bijgelegd te worden.

