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Kortweg
Portret - De gemeente Hardenberg
heeft maandag volgens eigen zeggen een staatsieportret onthuld,
maar sinds het aantreden van Koningin Beatrix worden portretten alleen als staatsieportretten
beschouwd als ze voor dat doel
gemaakt zijn in opdracht van de
Rijksvoorlichtingsdienst. En dat is
met het portret van Koning WillemAlexander in Hardenberg niet het
geval. In de raadszaal is een schilderij onthuld van Mia van der Moolen
uit Dedemsvaart. Verantwoordelijk
voor deze keus is het presidium
van de gemeenteraad, het clubje
van fractievoorzitters. Zij hebben
werk van enkele lokale en regionale
kunstenaars bekeken waarna de
keus op Mia is gevallen. Die maakt
voornamelijk portretten van families, kinderen of bekende mensen
waarvan ze een foto naschildert.
Een indruk van haar werk is te zien
op de website www.miaart.nl.
Hospice – Het hospice ‘t Huis aan
de Vecht in Hardenberg herdenkt
donderdag 22 augustus het 5-jarig
bestaan. Dat gebeurt tijdens een
bijeenkomst in theater De Voorveghter, waarbij voormalig hoogleraar Sociale Geneeskunde Doeke
Post zijn visie geeft op het thema
‘Waardig leven, Waardig sterven’.

Zou het nieuwe i-punt er soms mee
te maken hebben, de opvolger van
de VVV? Binnen een week was
Hardenberg 3x landelijk nieuws.
Eerst hebben ze iemand gevraagd
een geintje uit te halen in discotheek
Crazy Horse. Expres in de zomertijd, want dat is het beste moment
om aandacht van de media te krijgen. Natuurlijk is het afsteken van
een traangastablet in een redelijk
volle discotheek (1100 van de toegestane 1900 bezoekers) een nogal
uit de hand gelopen geintje, gevaarlijk zelfs, hoewel de bezoekers
kwaaier waren over het bederven
van hun uitgaansnacht dan dat ze
in de rats zaten over hun veiligheid,
maar alles is goed afgelopen, het
personeel van de disco, de hulpdiensten en het ziekenhuis hebben goed
werk geleverd en er kon weer eens
getest worden of alle draaiboeken
nog klopten. Met een bijzondere
uitkomst. Nu kon iedereen buiten
worden opgevangen, maar bij slecht
weer wordt iedereen opgevangen in
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de Evenementenhal, zo staat in het
draaiboek. Alleen is de vraag hoe
krijg je op een natte herfstavond of
in een winterse sneeuwbui honderden geëvacueerden in die hal? Dat
is iets om even over na te denken
en dus zat er toch nog een positief
kantje aan dit alles. En natuurlijk die
naamsbekendheid. Normaal gesproken was het nieuws geweest voor
enkele provinciale media, maar nu
doken diverse landelijke zenders
en landelijke kranten erop. Dat ze
dan net de verkeerde mensen voor
de camera halen heb je niet in de
hand, maar goed, Hardenberg was
weer in beeld. En reclamemakers
weten dat het beter is dat ze slecht
over je spreken dan dat je niet genoemd wordt.
Het tweede akkefietje was minder
opzienbarend, maar goed genoeg

voor meer dan lokale berichtgeving.
De Carbage Run, een 5-daagse
rally door Europa in een auto die
niet meer mag kosten dan 500
euro, vertrekt voortaan niet meer
uit Hardenberg, maar vanuit het
Drentse Erm. Sinds de eerste rally
in 2009 was Hardenberg telkens
de startplaats – eerst sportpark De
Boshoek, later bij de Evenementenhal – maar nu wil men met een paar
honderd deelnemers op zondag een
feestje vieren, ergens overnachten
en op maandag vertrekken. Zo’n
plek hebben we wel, maar tegen
de organisatoren is gezegd dat we
niks kunnen bieden. De Run mag
nu wel eens ergens anders starten,
het levert na 5 edities vrijwel geen
reclame meer op voor Hardenberg, alleen dat Hardenberg géén
startplaats meer is zorgt nog voor
aandacht van de media. Bovendien
is er een nieuw onderdeel, een rally
per bromfiets, en die start wèl in
Hardenberg, wat weer naamsbekendheid oplevert.

Het derde onderdeel dat landelijke
aandacht trok was de Aziatische
tijgermug. Dit jaar was het beestje
al op 6 plekken gesignaleerd (3x in
het zuiden, 3x in de Flevopolder),
zodat het tijd werd dat deze streek
van het land eens werd genoemd.
Waarschijnlijk is een Hardenberger
bandenhandel met connecties in
Azië gevraagd een paar muggen
te importeren en de Nederlandse
Voedsel en Warenautoriteit in te
seinen, waarna het hele mediacircus kon beginnen. Snel een paar
dwaaltweets geplaatst waarna Eén
Vandaag, RTV Oost, Duitse zenders en NU.nl er bovenop konden
duiken. Niks aan de hand want
geen geïnfecteerde muggen, maar
maximale aandacht. Drie keer in
één week. Kijk, dat is nou de kracht
van gewoon dóen.
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Het verhaal moet doorverteld worden

Zwembad - De zwemverenigingen
in Hardenberg en omgeving kennen een sterke groei. Om die groei
te kunnen opvangen worden de
openingstijden van zwembad De
Marsch in Hardenberg ‘s avonds gewijzigd. Deze wijzigingen hebben
ook gevolgen voor de recreatieve
zwemmers. Op de website van de
gemeente www.hardenberg.nl zijn
te nieuwe tijden te vinden.
Mug - Het bedrijf Traas uit Wolvega
is woensdag 14 augustus begonnen
met het bestrijden van de tijgermug
die is aangetroffen bij bandengroothandel Heuver op bedrijventerrein
Broeklanden in Hardenberg. Afhankelijk van de weersomstandigheden
gaat de bestrijding door tot het einde
van het muggenseizoen, ongeveer
begin oktober. Dat gebeurt in een
straal van zo’n 500 meter rond het
bedrijf. Tijdens een inspectie van
de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is een exemplaar van de
Aziatische tijgermug aangetroffen
bij Heuver. De mug kan ziekten
overdragen. Hij wordt bestreden
om te voorkomen dat hij zich permanent vestigt in Nederland.
Vleermuis - In natuurcentrum De
Koppel in Hardenberg vinden vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus kinderactiviteiten en excursies plaats
die te maken hebben met De Nacht
van de Vleermuis. Ouderen kunnen
o.m. vrijdag van 21.00 tot 23.15 uur
op pad met batdetectoren. Informatie en opgave bij De Koppel.

Twitter levert
politie wat op
HARDENBERG – Dankzij de twitterende wijkagenten in de gemeente
Hardenberg zijn meer ‘verwarde
personen’ teruggevonden en meer
aanhoudingen verricht van bijvoorbeeld winkeldieven dan wanneer
dat sociaal medium niet gebruikt
zou zijn. Dat is de overtuiging van
Gonda Bruns, teamchef Hardenberg van de politie Vechtdal. Afgelopen week gaf zij een toelichting
op de Gebieddsscan 2012, waarin
de politie laat zien hoe het staat met
de criminaliteit en (on)veiligheid in
Hardenberg.
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HARDENBERG - Vijftien jaar
geleden was het de eerste keer
dat in Hardenberg een herdenking
gehouden kon worden voor de
slachtoffers van de Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië
tijdens de Tweede Wereldoorlog
en de zes jonge mannen uit de gemeente Hardenberg, die hun leven
verloren tijdens het herstel van de
orde na de Japanse capitulatie en
de daaropvolgende Indonesische
vrijheidsstrijd eind jaren ‘40.

Met de plaatsing van twee monumenten in het Indiëplantsoen aan de
Vecht, nabij theater De Voorveghter,
was een deel van de ereschuld betaald aan de soldaten die naar Indië
werden gestuurd, vertelde toenmalig burgemeester Herman Smit. Een
opdracht die, zo zei hij, ook in het
Bijbelboek Deuteronomium staat,
met de woorden “opdat gij niet vergeet de dingen, die uw ogen gezien
hebben.” Dat sloeg op het oprichten
van gedenktekens. Kinderen zouden

bij het zien van de gedenktekens te
horen krijgen over de geschiedenis
van lijden, te hulp komen en offers
brengen. Dezelfde drie elementen
die volgens Smit ook bij de Indiëmonumenten geëerd worden.
Dat die opdracht nog steeds actueel
is lieten donderdag 15 augustus
tijdens de herdenking mevrouw
Hans (stichting Indiëmonument),
mevrouw Hoving (kampslachtoffer)
en de huidige burgemeester Peter
Snijders weten: laat ouders, leer-

krachten, veteranen en overlevenden het belang van de geschiedenis
vertellen. Ook Christiaan Brunink
van cbs De Kastanjehof gaf dat
in zijn bijdrage aan: laat jongeren
ervaren wat de twee minuten stilte
tijdens een herdenking betekenen.
Zo’n honderd aanwezigen waren
donderdag bij de herdenking aanwezig, waarbij de muzikale bijdragen werden geleverd door Kunst
Na Arbeid en KNA-trompetist Rick
Huisken die The Last Post speelde.

Uit de Gebiedsscan komt onder
meer naar voren dat het aantal woninginbraken nog elk jaar toeneemt,
niet alleen ‘s nachts maar steeds
vaker overdag. Vorig jaar was dat
198 keer. “We hebben wel eens een
rondje met buurtbewoners door de
wijk Baalderveld gemaakt. Als je
dan ziet dat nog veel mensen ramen
en deuren open laten staan besef je,
dat ze het potentiële inbrekers wel
erg makkelijk maken. Die openheid
kan hier helaas niet meer maar het
kost blijkbaar veel tijd om dat tot de

mensen te laten doordringen. Maar
daar zetten we wèl op in, want de
rode draad door ons verhaal is het
betrekken van de burgers bij hun
eigen veiligheid.”

Een fors deel daarvan komt op naam
van dronken jongeren.

van de duizend gecontroleerden
boven de toegestane norm. Dat is
wel eens anders geweest”, vertelt
Bruns. Of dat nu werkelijk komt
doordat er minder wordt gedronken
door chauffeurs of dat ze makkelijker dan voorheen worden gewaarschuwd dat er controles zijn, kan de
teamchef niet zeggen. “Maar het feit
ligt er dat er minder gewonden zijn
in het verkeer. En dat telt.”

Meer vernielingen
Verder blijkt uit de scan dat ook het
aantal schuurinbraken nog steeds
groeit, terwijl het aantal inbraken in
bedrijven is afgenomen. Opvallend
is de toename van het aantal vernielingen. Daarvan is in 2012 maar
liefst 552 keer melding gemaakt.

Tevredenheid is er over de forse daling van het aantal gewonden in het
verkeer, van 51 in 2011 naar 36 in
2012. Dat kan te maken hebben met
het verminderde alcoholgebruik
door bestuurders. In 2012 kregen 75
bestuurder een proces-verbaal voor
rijden onder invloed. Dat aantal
loopt de laatste jaren steeds verder
terug. “Bij een grote verkeerscontrole in 2012 bliezen slechts vier
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