Woensdag 26 juni 2013

Kortweg
Ex-gemeentehuis – Voor wie nog
een kleien miljoen euro te besteden
heeft staat in Dedemsvaart een
aardig pand te koop. Voor het voormalig gemeentehuis van Avereest,
laatstelijk in gebruik als kantoor van
de Rabobank, vraagt de gemeente
Hardenberg 920.000 euro. Geïnteresseerden dienen wel tempo te
maken, want volgens de gemeente
zijn er al gesprekken gaande met
enkele belangstellenden. Zodra de
bank het pand leeg en schoon heeft
opgeleverd wordt voor tijdelijke
bewoning gezorgd om vandalisme
en kraken tegen te gaan.
Kamperen – Radewijk krijgt er
geen camping bij. Een verzoek
om een kleinschalig kampeerterrein aan te mogen leggen aan de
Noord-Oosterweg is door B&W
afgewezen. De gemeente wil alleen kleine campings toestaan bij
boerderijen, als aanvulling op het
agrarisch bedrijf, waardoor boeren
extra inkomsten kunnen krijgen.
Dat is hier niet het geval. Bed &
Breakfast in een bestaand gebouw
op het terrein zou wel kunnen.
Woning – De woning aan de Herenstraat 10 in Slagharen, naast het
Verkoophuis, gaat plat. Ervoor in
de plaats komt een twee-onder-eenkapwoning die bestemd is voor de
verhuur aan starters. Omdat er nu
eigenlijk een woning teveel komt
moet het bestemmingsplan worden
gewijzigd. B&W gaan hiermee akkoord omdat de Herenstraat door
het plan flink wordt opgeknapt.

Het ziet ernaar uit dat de zwembaden in Gramsbergen, De Krim en
Balkbrug kunnen blijven bestaan
en dat Balkbrug zijn bibliotheek
behoudt. De raad bleek vorige week
dinsdag tijdens de oriënterende ronde gevoelig voor de vele insprekers,
die zes dagen daarvoor massaal naar
het gemeentehuis waren gekomen
om de bezuinigingen op hun club,
vereniging, organisatie of instelling
tegen te houden. Het kan ook zijn
dat de raadsleden bang waren voor
de electorale gevolgen. De voorzitter van Plaatselijk Belang De Krim,
de voorzitter van de zwemclub in
Gramsbergen, de directrice van
de Muzerie, de bestuurders van
de recreatievereniging, allemaal
hadden ze geschreven, gemaild,
getelefoneerd dat er best bezuinigd
kon worden, maar niet bij hen. Of
niet zoveel. Of misschien wel, maar
niet nu.
Als je zoveel betrokkenheid, zo’n
massale weerstand voelt moet je
sterk in je schoenen staan om daar
niet aan toe te geven. En ach, als
je niet kort op de uitgaven voor
zwembaden en bibliotheek mis je
een half miljoen aan bezuinigen,
maar je houdt nog meer over dan
op dit moment nodig is. Dat kan de
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bruine wel trekken, zullen ze gedacht hebben. Het gevolg is wel dat
degenen die niet zo hard schreeuwden of niet zo massaal het offensief
zochten geen korting krijgen. De
buitensporters niet en vooral niet
de ambtenaren. Er moeten ruim
80 gemeentedienaren verdwijnen,
maar in plaats dat de referendarissen en commiezen in opstand
komen blijft het oorverdovend
stil. Opvallend was dat geen enkel
raadslid er een woord aan wijdde,
terwijl ze toch moeten weten dat de
dienstverlening aan de burgers zal
verminderen. En natuurlijk is het
voor de ambtenaren zelf een hard
gelag. Voor de medewerkers van
Veldzicht gingen de raadsleden wel
de barricaden op, maar als puntje
bij paaltje komt proberen ze eerder
het opstandige gepeupel tevreden te
stellen dan voor hun eigen mensen
op te komen. De woorden opstandig gepeupel zullen de raadsleden
trouwens nooit gebruiken. Zij hebben het over emotionele, betrokken
burgers die met verstand van zaken
hun zaak bepleitten.

Wat ook opviel was dat doorgewinterde raadsleden het bezuinigingsvoorstel van B&W wilden
wijzigen, daarvoor steun kregen van
het college maar geen zin hadden
om die wijzigingen zelf even op te
schrijven in een amendement. Als
de raadsleden zonodig wat willen
veranderen moeten ze er ook maar
moeite voor doen, meenden B&W.
Nog zo’n opvallende vraag van een
raadslid: of het college van tevoren
met de partijen die moeten inleveren had overlegd. Kunt u daar voor
uzelf een beeld bij vormen? Wethouder Prinsse met de collectebus
op pad. Willen jullie buitensporters
inleveren? Nee? De bibliotheken
dan? Ook niet? Verdorie, de buitenzwembaden dan? Die zouden niet
eens de moeite hebben genomen te
antwoorden, maar hadden hem bij
kop en kont gepakt en het water in
gekieperd.
Verrassend was ook het idee om de
bouw van een nieuw zwembad in
Hardenberg uit te stellen, waardoor
de Marsch langer moet openblijven.
Datzelfde idee was een paar maanden geleden ook al aangedragen,
maar onderzoek wees toen uit dat
dit te duur was. Ook vreemd was
het voorstel te bezuinigen op the-

ater De Voorveghter, door meer
met vrijwilligers te werken. Het
raadslid dat die opmerking maakte
is waarschijnlijk nog nooit in het
theater geweest, want het theater
draait al voornamelijk op vrijwilligers. De vraag was waarschijnlijk
ingegeven door het calimerogevoel
van de buitendorpen, die vinden
dat Hardenberg ook wel wat mag
inleveren. Nogal wat raadsleden
sloten zich daarbij aan, door een
bijdrage van Hardenberg-stad te
vragen zonder zich af te vragen of
het wel verstandig is te bezuinigen
op centrumvoorzieningen.
Tenslotte muziekschool de Muzerie.
Voor het gemak, want het is veel
meer dan een muziekschool. Enkele
muzikanten gaven vlak voor het
begin van de vergadering een mooi
miniconcert in de hal van het gemeentehuis (zie foto). Tevergeefs,
want B&W zijn zó ontevreden over
de prijs-kwaliteitverhouding van de
Muzerie dat ze deze bezuiniging
er wel doorkrijgen. Dinsdag 2 juli
wordt het allemaal iets duidelijker,
hoewel met bieb en baden nog wel
onderhandeld zal worden over hoeveel ze wèl kunnen bijdragen aan de
bezuinigingen.
ergee@sallander.nl

Snelheid – Het gedoe met steeds
andere snelheidsvoorschriften op de
weg Ane-Dedemsvaart ter hoogte
van Lutten is binnenkort afgelopen.
Op dit moment zijn er stukken waar
je 50 km/uur mag rijden, naast
stukken met 60, 70 en 80. Daarvan
verdwijnt in elk geval 70 km/uur.
De wijziging is nodig omdat er een
paar doorsteken komen van de parallelweg naar de hoofdrijbaan en de
bebouwde komgrens wordt verlegd.
Die doorsteken zijn volgens B&W
noodzakelijk om het landbouwverkeer snel op de hoofdrijbaan te
krijgen, waardoor de veiligheid van
fietsers wordt vergroot.
Buurvrouw – De volgende burgemeester van de Duitse buurgemeente Emlichheim is waarschijnlijk
dezelfde als de huidige. Daniela
Kösters (45) is in 2006 burgemeester geworden als frontvrouw van
de GBF, het burgerforum van de
Graafschap Bentheim, een protestpartij tegen de afvalverbrander op
de Duits-Nederlandse grens. Twee
jaar later is ze uit de partij gestapt
en sindsdien is ze partijloos. Bij
de verkiezingen in 2014 wil ze
opnieuw een gooi naar de macht
doen. Ze krijgt steun van de CDU,
de grootste partij in Emlichheim,
hoewel ze heeft gezegd partijloos
te blijven. De CDU-ers zijn zo tevreden over Kösters dat ze niet met
een eigen kandidaat zullen komen.
Voedselbank – Leerlingen van
scholengemeenschap De Nieuwe
Veste in Hardenberg waren in april
zó onder de indruk van een bezoek
aan de Voedselbank, dat ze een actie
op poten hebben gezet om ook een
steentje bij te dragen. Begin juni
hebben ze een week lang spullen
van schoolgenoten ingezameld. De
dozen met tandpasta, deo, shampoo
en voedsel zijn donderdag 20 juni
overhandigd aan de vrijwilligers
van de Voedselbank.

redactie@sallander.nl
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Sizanidag in
Bruchterveld
BRUCHTERVELD – Het erf van
de familie Lotterman aan de Emtenbroekerdijk in Bruchterveld staat
zondag 30 juni van 11.00 tot 16.00
uur bol van de activiteiten. Voor het
vierde achtereenvolgende jaar zijn
er kraampjes met Afrikaanse spullen, er zijn Afrikaanse etenswaren
en djembé workshops. Kinderen
kunnen ponyrijden en meedoen
aan activiteiten als sponzen gooien,
voetballen, knutselen, bellen blazen
en zelf pindakaas maken. Alles met
als doel geld in te zamelen voor
de stichting Sizani. Bij de ingang
kan een strippenkaart worden gekocht om aan de activiteiten deel
te nemen.
Stichting Sizani is in 2010 opgericht
door drie Nederlandse adoptiemoe-

ders, onder wie Els Lotterman.
Door de adoptie van hun kinderen
in Zuid-Afrika raakten ze betrokken
bij het land en de bevolking. Om
bij te dragen aan de verbetering
van de leefomstandigheden van de
mensen in het geboorteland van hun
kinderen, zamelden ze geld in voor
projecten. De opbrengst van 30 juni
wordt gebruikt voor het aanleggen
van een waterpompsysteem in Mabopane, Zuid-Afrika.

Nieuwe kans voor Night of the Forest
GRAMSBERGEN - Muziek, zang,
dans, spannende verhalen en toneel.
Dat is samengevat het festival Night
of the Forest 2013. Vrijdag 28 juni
te beleven in het Gramsberger
Bosje, van 19.45 uur “tot laat”.
Mits de weergoden meewerken. In
2010 was het prachtig weer, in 2011
viel het evenement in het water en
verleden jaar is de culturele avond

Parkeergarage onder gemeentehuis geopend
HARDENBERG – Sinds afgelopen maandag kan er geparkeerd
worden onder het gemeentehuis
in Hardenberg. De parkeergarage
is zaterdag officieel geopend door
wethouder Jannes Janssen, waarna
de ruimte bekeken kon worden. In
de parkeergarage is plaats voor 468
auto’s. Ook elektrische, want er zijn
enkele oplaadpunten in de garage

aangebracht. De ingang ia aan de
kant van de Bruchterweg. Parkeerders kunnen de garage via twee
voetgangersuitgangen verlaten: aan
de zijde van de Bruchterweg/Europaweg en naast de hoofdingang van
het gemeentehuis ter hoogte van De
Spinde. Op dit moment geldt in de
parkeergarage een parkeertarief van
1,10 euro per uur.

eerst afgelast en later in de sporthal
gehouden, Eenmalig, want dat zal
niet weer gebeuren.
Op het programma onder meer De
Sjompiesingers, de popbands The
Green Monkeys en Rajacoustic, het
Coevorder popkoor Sing & Swing,
streetdance, acrogym, fanfare SDG,
een verhalenvertelster, drummers
en een straatartiest. Het festival is
gratis toegankelijk.

Big Jump voor schoon water
HARDENBERG - Zaterdagmiddag 6 juli om 15.00 uur springen
zoveel mogelijk mensen tegelijkertijd de Vecht in bij het haventje in
Hardenberg-stad. De organisatoren,
waaronder waterschap Velt en
Vecht, vragen hiermee aandacht
voor het belang van schoon water
voor mens en dier.

