Woensdag 10 juli 2013
Klopt het dat het grote Hardenberg
leeft ten koste van de dorpelingen?
En zijn er Hardenbergers die naar
de sauna gaan?
Om met dat laatste te beginnen:
VVD-raadslid Lottie Verbraeken
dacht vorige week dinsdag tijdens
de raadsvergadering over de bezuinigingen dat saunabezoek niet past
bij de inwoners van onze gemeente.
Te preuts? Te gereformeerd? Naar
de reden moeten we raden. Vreemd
genoeg zei haar fractiegenoot Rick
Schutte niks. Terwijl hij eigenaar
is van een sauna in Oosterhesselen.
Niet bepaald een dorp dat bekend
staat om zijn uitbundig saunabezoek, maar blijkbaar komen er
voldoende bezoekers om de zaak
in leven te houden. Schutte is dus

HARDENBERG – Zes openbare
zwembaden, zes vaste bibliotheekvestigingen en in elke dorp sportvelden en dorpshuizen. Er zijn
maar weinig gemeenten met zoveel
voorzieningen als Hardenberg, zodat het niet zo vreemd was dat het
college van burgemeester en wethouders de afgelopen weken juist
naar die voorzieningen keken toen
de noodzaak zich aandiende om te
bezuinigen. Niet bezuinigen omdat
Hardenberg het huishoudboekje
niet op orde heeft, zoals enkele
insprekers vorige week dinsdag
voorafgaand aan de raadsvergadering beweerden, maar omdat
vanuit Den Haag minder geld in
de gemeentekas terecht komt. De
gemeenteraad durfde tijdens de
raadsvergadering de keus voor het
verminderen van die voorzieningen
in de kleine kernen niet te maken.
Er wordt bezuinigd op het bibliotheekwerk, maar minder dan eerst
was voorgesteld. En wat er ook
gebeurt, de vestiging in Balkbrug
moet openblijven, vond de raad,
want dat dorp is al sterk getroffen
door de sluiting van Veldzicht.
Samen met de directie van de
bibliotheek wordt bekeken waar
bezuinigd kan worden.
Er wordt ook bezuinigd op de
zwembaden, maar de baden in
Balkbrug, Gramsbergen en De
Krim moeten openblijven, besloot
de raad. De steun voor de baden
werd overigens wel om verschillende redenen gegeven. De ChristenUnie omdat die partij vond
dat de voorzieningen in de kleine
kernen moeten blijven bestaan
zolang ze betaalbaar zijn. De PvdA
omdat die partij een gebaar naar de
klein kernen wilde maken, want er
dreigde scheefgroei tussen het grote
Hardenberg en het kleine platteland.
Behalve dat B&W willen bezuinigen willen ze ook de inkomsten
verhogen. Bijvoorbeeld door de
parkeertarieven te verhogen naar
het niveau dat enkele jaren geleden
met de middenstand is afgesproken, door de toeristenbelasting op
hetzelfde peil te brengen als de
omringende gemeenten en door
de forensenbelasting te verhogen.
Fors te verhogen, want de mensen
die een stacaravan of vakantiehuisje
bezitten moeten het dubbele aan
belasting opbrengen. De insprekers

Kortweg
Pröttel - De tiende Boer’n Pröttelmarkt in Kloosterhaar wordt meteen
de laatste. Zaterdag 24 augustus zijn
bezoekers voor het laatst van 12.00
uur tot circa 17.00 uur welkom
aan de Verlengde Broekdijk voor
zelfgemaakte producten als jam,
advocaat, kaarten en sokken, maar
ook brocante, houten woondeco

bij uitstek een ervaringsdeskundige
en hij zal toch wel weten of een
welnessvoorziening zoals een sauna
bezoekers trekt of niet. Verbraeken
vindt welness een luxe waarin de
lokale overheid niet moet investeren. Bovendien, zegt ze, moet je dit
soort dingen uit de plannen halen als
je draagvlak wilt hebben voor lastenverhoging. Een gebaar richting
de samenleving, noemde ze het. En
PvdA-fractievoorzitter Andy de Vos
was het roerend met haar eens. De
christelijke partijen toonden zich
wat frivoler, want zij willen een
sauna niet meteen verbieden maar
eerst laten uitzoeken of het geld kost
of oplevert. Nogal een verschil met
80 jaar geleden, toen bij de komst
van zwembad De Marsch de christelijke partijen veel moeite hadden
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met gemend zwemmen, terwijl de
socialisten en liberalen daar geen
punt van maakten. (Bijzonderheid:
sommigen hikten niet aan tegen het
samen zwemmen van mannen en
vrouwen maar van hervormden en
gereformeerden).
Een gebaar richting de samenleving, maar ook richting de kleine
kernen. Het lijkt alsof men bang
is voor protesterende dorpelingen.
Wat is het Tahrirplein van Hardenberg? Wordt Morsi Snijders
afgezet? Vraagt Mohamed Prinsse
ontslag? Er is al scheefgroei tussen de kleine en grote kernen en

die mag niet groter worden, heeft
onlangs de voorzitter van Plaatselijk Belang De Krim gezegd en
PvdA-fractievoorzitter Andy de
Vos onderschreef die woorden.
Waar die huidige scheefgroei in zit
vertelde hij niet. Dat bijvoorbeeld
Balkbrug een bibliotheek heeft en
Oud-Avereest niet? Dat Gramsbergen een zwembad bezit en Sibculo
niet? Of wordt die scheefgroei veroorzaakt doordat in Hardenberg wel
een theater is en in De Krim niet?
Het minimale voorzieningenniveau
van de kleine kernen is bijna bereikt, vond de PvdA. Bibliotheken
weg en zwembaden sluiten was
onmogelijk. Waarna fijntjes door
Wim Boersma van de CU werd
gevraagd of er dan in Bruchterveld
niet geleefd werd, want daar is geen

bieb en geen zwembad.
In de loop der jaren is in de gemeente Hardenberg een situatie
ontstaan dat overal goede voorzieningen zijn en die wil men niet
meer kwijt. Logisch, maar of dat
houdbaar blijft is de vraag. Als er
nog meer bezuinigd moet worden
zullen de raadsleden ècht keuzes
moeten maken. Nu hadden B&W
nog voldoende wisselgeld om alle
partijen tevreden te stellen, maar
in het ergste geval wordt de vraag
gesteld of het theater in Hardenberg gesloten moet worden om het
zwembad in Gramsbergen open
te houden. Moet het Klepperplein
maar alvast worden gereserveerd
voor Egyptische taferelen?
ergee@sallander.nl

Voorzieningen in dorpen voorlopig gered

Scholieren uit Sibculo lieten in de raadszaal zien dat ze hun bibliotheek niet kwijt willen.
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van enkele campings kwamen met
tranentrekkende verhalen over
gasten uit Brabant die nog amper
een plek voor hun zieke kinderen
kunnen betalen, ze foeterden de
bestuurders uit hoe die dergelijke
bedragen durfden te vragen, ze sliepen slecht, voelden zich gekwetst
en vonden dat er veel meer overleg
gevoerd had moeten worden. Allemaal voor niets, want de raadsleden
hadden al lang een amendement
klaar liggen om die belasting minder te verhogen dan B&W hadden
voorgesteld en om uit te zoeken
hoe die forensenbelasting anders
en misschien wel eerlijker opgelegd

zou kunnen worden. Het verhogen
van de inkomsten moet ook door
de huizenbezitters betaald worden.
Voor het eerst in vele jaren wordt de
OZB verhoogd. In het lokale regeerakkoord van 2010 is afgesproken
dat niet te doen, maar omdat de
nood hoog is werd de maatregel
toch genomen. En vrijwel zonder
dat er woorden aan vuil werden
gemaakt. Het leek een uitgelezen
kans voor de oppositie om politiek
te scoren, maar die applaudisseerde
bijna nog harder voor de voorstellen
dan de coalitiepartijen.
Eigenlijk was het dinsdagmiddag
niet zo’n moeilijke raadsverga-

dering voor B&W. Het college
had de raad al ruimte gegeven om
protesterende partijen tegemoet te
komen. Er moest ruim 10 miljoen
euro worden bezuinigd, terwijl
de voorstellen van B&W bijna 13
miljoen aan bezuinigingen zouden
opleveren. Met de amendementen
waarin de pijn voor de burgers een
beetje werd verzacht kon het college
dan ook leven. Met enkele moties
niet. Bijvoorbeeld de VVD-motie
waarin werd gesuggereerd de steun
aan de bioscoop te stoppen, of de
VVD- en PvdA-motie waarin werd
gevraagd in het zwembad dat op
termijn De Marsch moet vervan-

gen geen welnessvoorziening op te
nemen. “Het is een optie die extra
bezoekers oplevert, maar we weten
nog niet of het betaalbaar is. Wacht
dat nou eerst eens af en kijk dan of
het geld oplevert of geld kost”, adviseerde wethouder Douwe Prinsse.
De meerderheid van de raad was het
met hem eens.

en een stand met echte bijen, waar
honing en honingwijn verkrijgbaar
is. De organisatoren stoppen na dit
jaar met de markt omdat enkele
leden van het organiserende comité
niet verder gaan met dit vrijwilligerswerk.

naar uitziet dat met ministerie van
Veiligheid en Justitie de kliniek gaat
sluiten moet de gemeente Hardenberg zich inzetten om de gebouwen
niet te laten verpauperen zoals in
Slagharen. De raad van Hardenberg
heeft vorige week dinsdag een motie met die strekking aangenomen.
Hoewel Veldzicht eigendom van het
Rijk is moeten B&W helpen bij het
zoeken van een nieuwe invulling,
vindt de raad.

Vecht – Fotograaf Rob Elfrink en
presentator Piet-Cees van de Wel
hebben een nieuw diaklankbeeld
gemaakt over de rivier de Vecht.
Struinen naar de bronnen van de
Vecht toont de rivier en zijn omgeving van Zwolle naar Darfeld in
Duitsland. In de maanden juli en
augustus wordt het klankbeeld dagelijks om 10.30 uur getoond in het
cultuur-historisch infocentrum aan
het Meiboomplein in Gramsbergen.

Snelle bouw - Op de hoek van
de Marslaan en de Kruserbrink
in Hardenberg-centrum bouwt
woningstichting Beter Wonen 14
gezinswoningen en 4 appartementen. De bouwvakkers zijn nog maar
ruim 50 werkdagen bezig en het
hoogste punt is nu al bereikt. Dat
komt volgens Beter Wonen omdat
met modules wordt gebouwd die
kant en klaar worden aangeleverd.
De oplevering is begin 2014.

Veldzicht – Tbs-kliniek Veldzicht
in Balkburg moet geen tweede
De Eik worden, het voormalige
klooster in Slagharen. Nu het er-

Na ruim vier uur vergaderen bleken
de meeste voorstellen van B&W het
debat overleefd te hebben, terwijl
de raadsleden zich kunnen blijven
vertonen in de kleinere kernen.
Voorlopig tot de volgende bezuinigingsronde.

