Woensdag 25 september 2013

Kortweg
Grondprijs - De grondprijzen van
kavels die eigendom zijn van de
gemeente Hardenberg gaan wat
naar beneden. Tijdelijk, want het
wachten is op betere tijden. Voor
particulieren was de prijs al met
een tientje per m2 verlaagd, nu
zijn ook woon/werkkavels aan
de beurt, met 5 euro per m2. De
maatregel gaat met terugwerkende
kracht in per 1 januari van dit jaar
en geldt voorlopig voor 2013 en
2014. De gemeente denkt niet dat
het nu meteen storm zal lopen bij
de verkoop van kavels maar hoopt
dat dit gebaar enkele kopers over de
drempel kan helpen.
Lutten - De kruising van de Jachthuisweg en de Dedemsvaartseweg
in Lutten (bij De Wildkamp) wordt
veiliger gemaakt. Bij het viaduct
zijn teveel op- en afritten, waardoor
het voor verkeersdeelnemers onoverzichtelijk is. Plaatselijk Belang
Lutten heeft vaak aangedrongen
op aanpak van het probleem maar
er was nooit geld. Nu er nog een
bedrag is overgebleven van de
herinrichting van het weggedeelte
Ane-Dedemsvaart wordt dit geld
besteed aan de kruising.

Het is wat met die moties van de gemeenteraad van Hardenberg. Elke
keer is er wel iets mee aan de hand
waardoor ze afgeserveerd worden.
Een maand geleden kreeg Kees
Slingerland van GroenLinks op het
laatste moment van zijn landelijke
partij te horen, dat elke plaatselijke
afdeling een motie kon (of moest?)
indienen om de gemeente schaliegasvrij te verklaren. Kees deed braaf
wat van hem werd gevraagd, las
voor dat proefboringen niet passen
in een duurzame gemeente als Hardenberg, dat er onrust kan ontstaan
onder de bevolking omdat er ongelukken kunnen gebeuren en dat er
geen maatschappelijk draagvlak is
om te boren naar dat gas. Zijn motie
was bedoeld om B&W op te dragen
geen vergunning af te geven voor
proefboringen en om Hardenberg
tot schaliegasvrije gemeente uit te
roepen. De rest van de raad vond dat
hij zijn motie beter moest onderbou-
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.............

wen. Heb je onderzoek gedaan naar
wat de inwoners van Hardenberg
ervan vinden, wilde PvdA-raadslid
Andy de Vos weten. Flauwe opmerking natuurlijk, want het onderzoek
was landelijk gedaan en trouwens,
de motie was bedoeld als gebaar.
Of hij wist wat kansrijke plekken
in de gemeente Hardenberg waren,
wilde Dirk van der Valk (CDA) weten. Natuurlijk wist Kees dat niet,
want het ging zoals gezegd om het
gebaar. Of het niet beter was om te
wachten wat minister Kamp ging
doen, vroeg VVD-raadslid Lottie
Verbraeken. Goed idee, vond Kees,
terwijl hij natuurlijk ‘slecht idee’
had moeten zeggen omdat Kamp
‘de vijand’ is, de man die juist wil
proefboren. Afijn, het GroenLinksraadslid begreep dat de motie te

weinig steun kreeg zodat hij niet in
stemming werd gebracht maar werd
uitgesteld. Tot nu toe is er niets meer
van de motie vernomen.
Vorige week dinsdag was Petra
Baarslag van Liberaal Hardenberg
aan de beurt. Het kabinet heeft eind
vorig jaar besloten alle declaraties
van de bewindslieden te publiceren.
Van dit en het vorig kabinet. Dat
leek Baarslag ook wel wat zodat
zij B&W in februari vroeg of het
college ook de declaraties openbaar
wilde maken van dit en het vorig
college. Het antwoord was dat de
declaraties worden bekeken door de
accountant, de raadsleden kunnen
ze zien en ook ‘gewone’ burgers
kunnen in het gemeentehuis de bonnetjes bekijken. Dat laatste gebeurt
zo’n drie keer per jaar, beweerde
burgemeester Peter Snijders. Alleen
als de raad besluit dat voortaan de
declaraties op internet geplaatst

moeten worden willen B&W dat
doen. Tijdens de raadsvergadering
van 17 september kwam Baarslag
daarom met een motie om de bonnetjes op internet te zetten. De raad
wilde transparant zijn, beweerden
alle fractievoorzitters bij hoog en bij
laag, maar alles op internet plaatsen
is wel erg veel werk en de vraag is
wat de burger ermee opschiet. Je
proefde in de terughoudendheid
van de politici iets van angst voor
sensatieverhalen, zo van: Kijk
wethouder Prinsse eens, hij heeft
de afgelopen maand twee keer een
reis met lunch gedeclareerd, hij eet
van mijn centen! De motie werd
dan ook niet aangenomen. Alleen
heeft Baarslag wel bereikt dat het
onderwerp tijdens de coalitieonderhandelingen in 2014 aan bod komt.
Misschien.
ergee@sallander.nl

Supporters 12e man van HHC

Bijstand - De gemeente Hardenberg gaat gesprekken aan met 400
mensen die gebruik maken van de
Bijstand. Zij zijn uitgenodigd om
te praten over het vergroten van
hun kansen op de arbeidsmarkt.
Door gebruik te maken van speciale
software krijgt de gemeente snel
inzicht in de motivatie en de kwaliteiten van de kandidaten. Hierdoor kan vraag en aanbod beter op
elkaar worden afgestemd, denkt de
gemeente, waardoor mensen makkelijker een baan kunnen vinden.
Gedenkbomen - In de vlak over
de grens gelegen Duitse gemeente
Emlichheim is in 2011 een gebruik
in ere hersteld dat terug gaat op de
middeleeuwen, toen bij bijzondere
gelegenheden een boom werd geplant. Langs de straat Westerfeld,
in de buurt van het kanaal Coevorden–Piccardië, zijn de afgelopen
twee jaren 55 bomen geplant in
dit zogenoemde huwelijks- en
familiebos. Zaterdag 26 oktober
wordt voor de derde keer dit jaar
een boomplantdag gehouden voor
mensen die een huwelijksfeest,
doop, jubileum of geboorte met een
eigen boom willen gedenken. Om
er een officieel tintje aan te geven
wordt de plantdag met een kleine
ceremonie afgesloten.
Prijs - Bouwbedrijf van Dijk
uit Hardenberg heeft dit jaar de
Twentse vastgoedprijs gewonnen.
Directeur Jeroen van Dijk heeft
woensdag 18 september de prijs in
Enschede in ontvangst genomen
tijdens de presentatie van de jaarlijkse Vastgoedrapportage. Van Dijk
Bouw kreeg de prijs voor het concept Passen wonen, vergelijkbaar
met het stapelen van Legoblokken
waarbij een woonblok uit losse
elementen bestaat die door de aannemer naar wens worden ingedeeld.
Naar gelang de woonsituatie dat
vraagt kunnen er blokken worden
bijgeplaatst of ze kunnen anders
worden gestapeld.
Repareren - Zaterdag 28 september
wordt er een Repair Café gehouden
in natuurcentrum De Koppel in
Hardenberg. Van 13.00 tot 15.30
uur kan men reparateurs benaderen
om bijvoorbeeld kapotte apparaten,
meubels, kleding en sieraden te
laten herstellen.

redactie@sallander.nl
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HARDENBERG - Het Waldeckstadion (sportpark De Boshoek) in Hardenberg was zaterdag met 10.972 toeschouwers ‘restlos ausverkauft’, toeterde
megafoon-speaker Henk Zeevat. Dat was lichtelijk overdreven, want de
1000 die er in het echt waren hadden ruimte genoeg omdat tegenstander
FC Lisse niet veel supporters had meegenomen. Zij zagen in de eerste helft
een zeer matig HHC. De spelers waren steeds een stap te laat en elk duel

werd van de fysiek sterke tegenstander verloren. Omdat FC Lisse geen
wereldploeg is was het bij rust nog steeds 0-0. De HHC-supporters bleven
echter in een goed resultaat geloven en zij zagen inderdaad een ander HHC
na de pauze. Dankzij de individuele klasse van spelers als Penterman,
Gouriye en Klok kon de ploeg de punten thuis houden. Eindstand 2-0 door
doelpunten van Hielke Penterman en Gersom Klok.

Bewoners bang voor gifspuiters
HARDENBERG - Of iedereen
die bij een bollenteler in de buurt
woont en last heeft van bijvoorbeeld een gifspuitende lelieteler
zich wil melden bij de gemeente
Hardenberg. Wethouder Prinsse
zei hij niet met zoveel woorden
en hij zal het ook niet zo bedoeld
hebben, maar eigenlijk had dit
vorige week dinsdag tijdens de
oriënterende raadsvergadering
de oproep moeten zijn.
Voorafgaand aan de bespreking
over het nieuwe bestemmingsplan
voor het buitengebied werd door
maar liefst 10 burgers ingesproken,
waarvan 7 over bollen. Om precies
te zijn: over bloembollen. En om
nog duidelijker te zijn: over de teelt
van lelies. Namens groepen die al
lang aan de weg timmeren zoals

de stichting Bollenboos uit Diever,
Natuur en Milieu Overijssel en de
Bijenvereniging Hardenberg, maar
er kwamen ook pas opgerichte groepen aan het woord waaronder de
Werkgroep Bollenteelt Hardenberg.
Allemaal met dezelfde boodschap:
stop met het spuiten van gif in de
buurt van woningen, campings,
recreatiegebieden. De een wilde
een afstand van 100 meter tussen
gifspuiters en bewoning, de andere
wilde helemaal geen gif in kwetsbare gebieden maar ze waren het
erover eens dat lelietelers veel gif
spuiten (tot 35 keer per jaar, hoewel
de telers zelf dat aantal overdreven
vinden), dat allerlei ziektes kan
veroorzaken bij mens, bij dier maar
vooral bij kleine kinderen. Overigens is de gifsoort of de combinatie
van soorten niet verboden, zodat de

bollentelers wettelijk gezien niets
verkeerds doen.
Wachten op Gezondheidsraad
In het nieuwe bestemmingsplan
hadden B&W eerst staan dat de afstand tussen gifspuiters en kwetsbare gebieden minstens 50 meter moet
zijn, maar in het definitieve plan
geldt dat alleen nog voor boom- en
fruitteelt. Volgens B&W kunnen
ze geen voorwaarden aan de bollenteelt stellen, omdat ze wettelijk
geen been hebben om op te staan.
De meeste partijen onderschreven
dat standpunt, maar GroenLinks
wilde het risico van een gang naar
de rechter wel wagen, omdat de
gemeente ook een zorgplicht heeft
voor de gezondheid van haar inwoners. Uiteindelijk is afgesproken dat

gewacht wordt op de Gezondheidsraad. Die zal waarschijnlijk binnenkort in een rapport aanbevelen om
grootschalig onderzoek te doen naar
de gevolgen van het spuiten met
bestrijdingsmiddelen. Zo’n onderzoek kan jaren duren maar volgens
Rodina Fournell van de stichting
Bollenboos kan een urineonderzoek
snel worden uitgevoerd en dat weet
je of de concentratie gif in het lijf
van mensen die dicht bij lelievelden
wonen laag, hoog of te hoog is.
Eén inspreker vertelde dat zijn tuin
aan een lelieveld grenst en dat de
teler zo vaak spuit dat hij zijn 4
maanden oude baby de hele zomer
moest binnenhouden. Dat was
nou een geval om met de teler te
bespreken met eventueel een bemiddelende rol voor de gemeente,
vond wethouder Prinsse, want dit
kon natuurlijk niet. Mensen met
dezelfde problemen weten nu bij
wie ze zich kunnen melden.

