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Kortweg
Bouwen - Er wordt binnenkort flink
gebouwd in het dorpje Diffelen. Dat
er een groepsaccommodatie komt
op familiepark De Vechtvallei zullen de bewoners niet zo’n probleem
vinden: er verdwijnt een stukje bos
maar een eindje verderop wordt een
nieuw gedeelte aangelegd. Met de
komst van een landgoed met landhuis hebben ze wel moeite. Een positief besluit van de gemeenteraad
is vorig jaar door de Raad van State
in de prullenbak gegooid vanwege
het ontbreken van een provinciale
goedkeuring. Dat gemis is later
door de gemeente goedgemaakt
maar toen vond de buurt sporen van
dassen op de plek waar het landhuis
moet komen. Volgens de gemeente
is er echter geen dassenburcht
zodat er gebouwd kan worden. De
raad moet nog een definitief besluit
nemen, maar vorige week dinsdag
bleek al dat het voorstel op een grote
meerderheid kan rekenen.

Het is soms best lastig werken met
twee petten op, daar kan Andy de
Vos, raadslid en voorzitter van de
Oranjevereniging Gramsbergen
over meepraten. Als PvdA-raadslid
wil hij meer reuring op zondag,
bijvoorbeeld door winkeliers de
kans te bieden hun zaak ook die
dag te openen, of in elk geval een
deel van de dag. Nu er onlangs een
actie in Gramsbergen is gestart
om de feestverlichting tijdens de
feestweek Gramsbergen Lichtstad
ook op zondag te laten branden
reageerde hij afwijzend. Er was al
vaker om gevraagd en het bestuur
heeft toen laten weten dat men rekening wil houden met de zondagsrust
die een groot deel van de bevolking
in ere houdt. Volgens voorzitter De
Vos is er geen reden dat standpunt
te veranderen. Noodgedwongen
een man met een Januskop? Zijn
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verhaal over een meerderheid die
rekening wil houden met een minderheid - één van de zegeningen van
de democratie - valt te prijzen. Maar
moet dat dan ook niet breder gelden,
dus niet alleen voor activiteiten in
Gramsbergen maar voor de hele
gemeente?
Meer reuring op zondag is sinds
kort makkelijker te regelen. Zo
makkelijk, dat de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging
(NVZZ) een brief naar de gemeente
Hardenberg heeft gestuurd. Naar
elke gemeente trouwens, want het
is voor de vereniging een landelijk
probleem. Met ingang van 1 juli

geldt een nieuwe Winkeltijdenwet.
Tot die tijd was het zo dat winkels
open mogen zijn op doordeweekse
dagen en op zaterdag tussen 6.00
en 22.00 uur. Het uitgangspunt van
de Winkeltijdenwet is dat winkels
in principe op zondag dicht zijn,
maar sinds 1 juli mogen gemeenten zelf beslissen of ze winkels
toestemming geven om buiten deze
uren open te zijn. Of de winkels op
zondagen open zijn, verschilt dan
ook per gemeente.
In Hardenberg is het op dit moment
geen item, maar dat zal het waarschijnlijk de komende maanden wel
worden, want de verkiezingen staan
voor de deur. Nog wel op gepaste
afstand, omdat er pas op 19 maart
2014 gestemd mag worden, maar de
partijen zijn al bezig met het werven
van raadsleden en het vaststellen

van een verkiezingsprogramma.
De opening van winkels op zondag
zal daarin genoemd worden. En
dan is het wel interessant om te
weten wat de PvdA schrijft. Wordt
er rekening gehouden met de tot
nu toe bestaande meerderheid die
tegen is, of wordt er ècht een punt
van gemaakt? Trouwens, is het wel
zo dat de meerderheid van de inwoners van de gemeente Hardenberg
tegen het openstellen van winkels
op zondag is? De meerderheid van
raadsleden wel, maar de bevolking?
Of zou er geëxperimenteerd kunnen
worden met bijvoorbeeld een zondagopening in de zomervakantie,
of voor Kerst? Eerst maar eens zien
hoe de raad reageert op de brief van
de NVZZ (anno 1954). En dan de
verkiezingsprogramma’s goed in de
gaten houden.
ergee@sallander.nl

Opel Manta Club viert jubileum in Hardenberg

Trouwen – Het voormalige gemeentehuis van Gramsbergen mag
bewoond worden als de eigenaar dat
wil, maar in de aanbouw, de vroegere raads- en trouwzaal, mag dat
niet. Een verzoek van de eigenaar
is afgewezen omdat het gebouw
volgens B&W niet geschikt is om
tot woning verbouwd te worden.
Veilig – Het raadslid Laarman van
DS’12 kan weer veilig naar discotheek Crazy Horse als hij dat wil.
Of naar een andere uitgaansgelegenheid in de gemeente. Naar aanleiding van het traangasincident in
de disco aan de Jan Weitkamplaan
had hij vragen aan B&W gesteld. Zo
wilde hij weten of de burgemeester
of diens plaatsvervanger ‘s nachts
wel ter plekke was geweest, of het
wel goed geregeld is dat de burgemeester wordt gewaarschuwd bij
rampen, of er een piketregeling is en
of B&W wel een opleiding hebben
gevolgd om leiding te geven als er
een crisis is. Tot zijn geruststelling
kan worden meegedeeld dat er al
langer een piketregeling bestaat
dan dat hij op aarde vertoeft, dat de
locoburgemeester tijdens het traangasincident ter plekke is geweest
hoewel dat volgens de procedure
niet nodig was, dat de collegeleden
allemaal zijn opgeleid in het kader
van crisisbestrijding en dat twee
keer per jaar geoefend wordt.
Parkeren – Er komt geen blauwe
zone aan de Bruchterweg en de
Europaweg. De stichting Centrummanagement had hierom gevraagd,
maar B&W willen dat er net als
elders in het centrum voor het
parkeren moet worden betaald.
Het wordt voor de automobilist
verwarrend als hij in een deel van
het centrum moet betalen en in een
andere deel de parkeerschijf moet
gebruiken. Bovendien zullen centrumbezoekers allemaal een plekje
aan de Europaweg zoeken omdat
daar het parkeren gratis is, meent
het college. Hierdoor kunnen de
klanten van de winkeliers aan de
Europaweg niet meer bij de winkel
parkeren. De huidige regeling,
waarbij maximaal één uur aan de
Europaweg tegen betaling geparkeerd mag worden, is voor iedereen
het best, vinden B&W.
Veen – De rijks- en provinciale
overheid houden donderdag 12 september een informatiebijeenkomst
over de Engbertsdijksvenen. Belangstellenden zijn welkom van
14.00 tot 16.00 uur bij Tante Sien
in Vasse. Aan de orde komt de spanning tussen natuur en economie.
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HARDENBERG - Dat zullen de ontwerpers van
de Opel Manta begin jaren ‘70 niet gedroomd
hebben, dat hun auto zelfs na veertig jaar nog
zo populair is dat overal in de wereld clubs van
liefhebbers regelmatig activiteiten houden voor
de trotse bezitter van een Manta A of Manta B.

De wagen was in de jaren ‘70 en ‘80 het sportieve
model van de fabriek die vooral bekend stond om
de productie van de wat burgerlijke familieauto’s.
Eén van die clubs, de Opel Manta Club Nederland, vierde afgelopen weekeinde het 30-jarig

bestaan. Uit diverse landen waren de leden met
hun wagens gekomen naar het terrein van clublid
André Bouwmeester aan de Stobbenhaarweg
aan de Hoogenweg. Zaterdagmorgen stonden
de auto’s verzameld op de Markt in Hardenberg
voor de start van een puzzelrit in de omgeving.

“Vrijwel geen nuchter persoon gezien”
HARDENBERG – Een zaterdagnacht met de politie op pad is voor
burgemeester Peter Snijders een
bijzondere gebeurtenis geworden.
In de nacht van 30 augustus op 1
september, de laatste nacht van de
Gramsberger Feestweek, heeft hij
met enkele agenten de gemeente
doorkruist.
Zijn ‘dienst’ begon om 23.00 uur
met een gevalletje in Hardenberg,
waar jongeren met munten op de
rails probeerden spoorbomen naar
beneden te krijgen. Hoewel het
een zaterdagnacht was hoefde er
geen bezoek gebracht te worden
aan discotheek Crazy Horse, want
die had de deuren gesloten omdat
er verwacht werd dat ‘iedereen’
naar Gramsbergen zou gaan. En
dat bleek ook zo te zijn, want het

centrum van het Vechtstadje zat
bomvol. “Maar ik heb werkelijk
geen nuchter persoon ontmoet
tussen elf en zeven uur”, vertelde
Snijders, “op de agenten en het
ambulancepersoneel na. En we
hebben heel wat mensen gesproken.
Jongeren, maar ook mensen van 40,
50 jaar. Je staat versteld van wat met
name die ouderen de agenten naar
het hoofd slingeren, dan merk je dat
de beschaving van veel mensen niet
meer is dan een klein laagje vernis.”
Ondanks al die dronken personen
is het feest vrij rustig verlopen,
met alleen een opstootje bij het
station. Tussendoor is nog een
bezoek gebracht aan Dedemsvaart
waar jongeren een leeftijdgenoot
mishandelden. “Maar wat grote
indruk heeft gemaakt is een ongeval

in Balkburg”, zegt Snijders. “In
Gramsbergen kregen we een wat
vaag bericht over een auto die over
de kop was geslagen nadat ze iets
grijs op de weg hadden ontweken.
Dan merk je ook dat het met aanrijtijden niet zo eenvoudig is als je
altijd had gedacht. Ondanks sirenes
en zwaailichten duurde het nog een
hele poos voor we in Balkbrug waren.” Daar zagen ze inderdaad een
auto met vier inzittenden die over
de kop was geslagen. Twee waren
zodanig gewond dat ze naar een
ziekenhuis vervoerd moesten worden. Na hun verhaal over ‘iets grijs
op de weg’ waarvoor ze moesten
uitwijken vonden de agenten tijdens
een zoektocht een eindje verderop
een knaap van begin twintig in de
berm, helemaal bebloed maar door
alcoholgebruik volkomen van de

wereld. Hij droeg grijze kleding
waardoor de politie ervan uitgaat
dat hij dronken op de weg heeft
gelegen en zijn wangedrag kan navertellen omdat de automobilist is
uitgeweken. Hij was overigens wel
zodanig gewond dat ook hij naar
een ziekenhuis werd overgebracht.
“Als je ziet wat de politie tijdens zo’n nacht meemaakt, hoe
ze professioneel handelden en zelf
spraken van een rustige nacht dan
kun je eigenlijk alleen maar diep
respect voor ze hebben”, vindt de
burgemeester. “En je merkt ook
dat ze meer weten dan wij denken.
We zagen tijdens de nachtdienst
de woningen van drugsritselaars
in de Norden en Baalderveld, de
raddraaiers kennen ze allemaal bij
naam, ze weten wie ze in de gaten
moeten houden. Wat dat betreft
zitten we nog redelijk veilig in de
gemeente Hardenberg.”

