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Nieuwe
bestemming
HARDENBERG - De woning aan
de Heideweg 1 in Hoogenweg
wordt een ‘gewone’ woning en
geen plattelandswoning. Dat heeft
de gemeenteraad dinsdag 1 oktober besloten op initiatief van het
CDA. De huidige bewoner en een
agrarisch bedrijf zitten elkaar in
het vaarwater, omdat de een in de
vroegere bedrijfswoning wil wonen
ook nu er geen binding meer met
een bedrijf is en de ander vreest
dat zijn toekomstplannen in de war
worden geschopt als er zo dicht bij
zijn bedrijf een woning komt. Doordat de Raad van State de inruk heeft
gewekt dat de woning een gewone
burgerwoning is, zit er volgens de
raad niks anders op dan de bestemming te veranderen.
Ook een woning aan de Kanaalweg
West in Bergentheim krijgt een
andere bestemming. De gemeente
heeft per ongeluk de bestemming
woning aan een zomerhuis gegeven
en wilde dat terugdraaien, maar op
initiatief van de CU is het nu toch
een woning geworden, omdat dat de
feitelijk situatie het best weergeeft.

U hebt waarschijnlijk ondertussen wel meegekregen dat PvdAfractievoorzitter Andy de Vos is
opgestapt uit de gemeenteraad van
Hardenberg. Hij is het niet eens met
de PvdA-politici in Den Haag die
volgens hem alle beginselen verkwanselen waar hij voor staat. Met
als dieptepunt het Veldzicht-dossier,
toen Kamerleden die de instelling
bezochten bijna de handen stuk
klapten over wat in Balkbrug werd
gepresteerd, maar uiteindelijk de
boel lieten stikken. En dat terwijl
landelijk leider Samson momenteel
de mond vol heeft van werk, werk,
werk. In een emotioneel verhaal,
terug te zien op de internetpagina’s
van de gemeente, gooide hij vorige
week dinsdag de handdoek in de
ring. Tot bijna ieders verrassing. De
voorzitter van de raad, burgemeester Peter Snijders, was maandagavond op de hoogte gebracht en de
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fractiegenoten dinsdagmiddag, net
voor de raadsvergadering. Respect,
was het woord dat daarna het meest
viel te horen, een moedig besluit
wanneer je zó voor je principes
durft uit te komen en drommels
goed weet wat de consequenties van
je handelen zijn.
En toch kunnen er vraagtekens bij
het besluit worden genomen. Ten
eerste bij het tijdstip, zo’n half jaar
voor er een nieuwe raad wordt gekozen. Je laat de raad in de steek, die
jouw ervaring goed kan gebruiken
in de komende vergaderingen over
de begroting, waarin veel pijnlijke
keuzes worden gemaakt. Nou is de
opvolger - naar verwachting Dries
Kesselaar - niet onbekend met het

raadswerk, maar hij heeft tijd nodig
om zich opnieuw in te werken en op
het moment dat hij er klaar voor is
zit de raadsperiode er alweer op. En
je laat ook die kiezers in de steek die
op jou hebben gestemd om wie je
bent en niet omdat je een landelijke
partij vertegenwoordigt.
Aan de andere kant is het niet
denkbeeldig dat de inwoners van
Hardenberg het vertrek over een
half jaar alweer zijn vergeten, zodat zijn ex-partij er niet al teveel
last van heeft (en de kiezers zoals
gewoonlijk de partijen kiezen die ze
landelijk het beste vinden).
Het dreigt er trouwens niet beter
op te worden in die nieuwe raadsperiode. Het werk is nu al vaak
erg veel en erg ingewikkeld, zodat
alleen grotere partijen serieus kunnen meedoen met het college en de
ambtenaren, omdat zij taken kunnen

verdelen. Kleine partijen kunnen
dat niet en ze maken daarnaast de
fout dat ze overal een mening over
willen hebben, terwijl ze zich beter
op een paar hoofdpunten kunnen
concentreren. Nu D66 volgend jaar
mee gaat doen en deze partij waarschijnlijk ook een zetel haalt wordt
het aantal kleintjes weer groter.
Natuurlijk beweert Liberaal Hardenberg dat ze zetels zullen winnen,
denkt OpKoers dat de derde zetel
dit keer wel wordt binnengehaald
en hoopt GroenLinks de tweede
zetel die ze vorige keer wonnen te
kunnen behouden, maar reëel is dat
alles natuurlijk niet. Drie grotere
partijen en vier kleintjes terwijl er
veel nieuw beleid uit Den Haag op
je afkomt met minder geld, dat worden vast geen vier feestelijke jaren.
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De Vechtzompen komen eraan

Sluitende
begroting
HARDENBERG – “We waren er
toen het goed ging, we willen er
ook zijn als het slecht gaat”. De
woorden van wethouder Douwe
Prinsse afgelopen woensdag bij de
toelichting van de begroting waren
enigszins schertsend geuit, maar ze
geven wel de huidige situatie weer.
B&W van Hardenberg hebben de
afgelopen vier jaren veel geïnvesteerd - onder meer in een nieuw
centrum in Hardenberg en Dedemsvaart, vernieuwingen in de dorpen,
in sportvoorzieningen - maar de tijd
van ‘stilstand’ komt eraan. Dat wil
zeggen dat de grotere projecten die
op stapel staan nog wel doorgaan
zoals het werk aan de N377, de
N34, de spoorlijn naar Almelo en
het zwembad in Hardenberg, maar
dat er op dit moment geen geld is
voor nieuwe grote investeringen.
De begroting voor volgend jaar is
sluitend en ook de financiën voor
de volgende jaren zijn op orde,
wat vooral komt door de afspraken
die in het voorjaar zijn gemaakt:
minder uitgeven, zorgen voor meer
inkomsten en fors snijden in het
gemeentelijk apparaat. Het totaal
bedrag aan ombuigingen bedraagt
zo’n 12 miljoen euro. De burgers
zullen dat zeker merken, want zowel de subsidies als de service worden minder. In de ogen van Prinsse
is dit het dan ook. Als er nog meer
bezuinigd moet worden doordat
‘Den Haag’ steeds meer taken naar
de gemeenten overhevelt maar niet
het bijbehorende geld levert, dan
kan niet meer met de kaasschaaf of
de stofkam worden gewerkt maar
moet rigoureus gesneden worden
in voorzieningen. De raad mag eerst
op 5 november en definitief op 12
november aangeven wat zij van de
plannen vindt.

Grote opbrengst Pink Ribbon
HARDENBERG – Een lang roze
lint van fietsende vrouwen heeft
zaterdag een bedrag van 16.000
euro opgehaald voor de strijd tegen
borstkanker. Aan deze derde editie
van de 25-kilometer lange fietstocht
voor Pink Ribbon deden ruim 150
vrouwen mee.
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Bij de molen in Laar was een kleine replica van een Vechtzom geplaatst.
HARDENBERG – Meer dan
150 jaar waren ze niet te zien
op de rivier de Vecht, maar over
twee jaar moeten er weer twee
houten platbodems varen: eentje van Gramsbergen naar het
Duitse dorpje Laar en eentje die
de omgekeerde route vaart, een
afstand van 6,5 kilometer. Niet
zoals vroeger met vracht, maar
met toeristen.
Het Vechtzompenplan is namelijk
een toeristisch product, van zowel
Nederlandse als Duitse zijde. Met
name de burgemeester van de
Samtgemeinde Emlichheim, Daniela Kösters, heeft zich hiervoor
sterk gemaakt. Volgens de Duitse
collega’s heeft ze er een Chefsache
van gemaakt, wat wil zeggen dat
het voor haar zo belangrijk is dat
ze zich er persoonlijk mee bemoeit.
Zij wil het toerisme in de grensstreek op een hoger plan brengen
en daarmee heeft ze zielsverwanten
aan de Nederlandse kant, want ook
Hardenberg probeert met vernieu-

wende toeristische producten meer
mensen aan het Vechtdal te binden.
Het plan om elektrisch aangedreven
Vechtzompen te laten varen met
plaats voor 25 passagiers past prima
in dit plan, vindt verantwoordelijk
wethouder René de Vent van de gemeente Hardenberg. Samen met de
Duitse burgemeester presenteerde
hij vorige week in de molen van
Laar de uitkomst van een haalbaarheidsonderzoek.
Omdat nog niet alle vergunningen
binnen zijn en het benodigde geld
nog niet op de bankrekening staat
moet nog een slag om de arm
worden gehouden, maar het project is haalbaar. Dat hebben twee
onderzoeken uitgewezen: één van
de Grontmij voor de Nederlandse
kant en de ander van BTE voor de
Duitse kant van het project. Er moet
echter wel stevig in het zompenplan
worden geïnvesteerd: 250.00 euro
in Nederland en 350.00 euro in
Duitsland. Voor dat geld worden
twee handgemaakte boten van

125.000 euro aangeschaft, twee
botenhuizen en in Laar nieuwe
infrastructuur zoals een haventje.
Vanwege dat laatste aspect wordt
het Duitse deel ook duurder. Het is
de bedoeling dat geen geld wordt
geleend maar dat met subsidies en
schenkingen de investeringen kunnen worden betaald. Alleen op die
manier is een gezonde exploitatie
mogelijk, omdat dan geen rente en
aflossing betaald hoeft te worden.
Er zijn inmiddels toezeggingen van
Nederlandse en Duitse overheden
voor subsidie en Nederlandse en
Duitse banken voor schenkingen.
De boot in de gemeente Hardenberg wordt geëxploreerd door een
nieuw op te richten stichting, met
grote inbreng van de historische
vereniging Gramsbergen. De boot
in Laar wordt eigendom van de
Samtgemeinde Emlichheim maar
de uitvoering komt in handen van de
molenvereniging Laar. De verwachting is dat de Gramsberger zompe
3000 passagiers per jaar zal vervoe-

ren in de periode begin mei tot eind
oktober en de Emlichheimer zompe
1800 passagiers. Met de verhuur
van de boten en de bijbehorende
verkoop van souvenirs moet voldoende geld worden opgehaald om
de exploitatie sluitend te krijgen.
Behalve dat de boten verhuurd
worden (per stuk of gezamenlijk)
zullen er ook tochten via een dienstregeling worden gehouden, bijvoorbeeld iedere tweede zondag van de
maand. De tocht over de Vecht duurt
anderhalf uur, maar het is daarnaast
mogelijk de tochten te verlengen
naar Coevorden of Hardenberg en
op den duur naar Emlichheim.
In verband met de regels voor subsidie moeten de boothuizen vóór
mei 2014 zijn gebouwd. De zompen
zijn dan nog niet klaar omdat voor
de handgemaakte schepen meer
tijd nodig is, maar de verwachting
is dat in mei 2015 de eerste tochten
gemaakt kunnen worden.
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