Woensdag 23 oktober 2013

Kortweg
Fietspad - Hardenberger Johan
Poffers is niet blij met de plannen
van de gemeente Hardenberg om
een fietspad aan te leggen tussen de
Willem-Alexanderbrug en de Loozensche Linie. De plannen moeten
het mogelijk maken dat fietsers over
en langs de Vechtdijk en via een nog
aan te leggen fietsbrug een ‘Rondje
Hardenberg’ kunnen maken. Poffers
vindt het gebied bij de Loozensche
Linie te kwetsbaar en heeft daarom
bezwaar gemaakt tegen het verlenen
van een omgevingsvergunning.
De provincie zou in zijn ogen de
toegezegde subsidie moeten intrekken, maar daar wil Overijssel niets
van weten. De provincie is hier als
bevoegd gezag niet bij betrokken
en aangezien de gemeente aan alle
voorwaarden voldoet is er geen
reden om de subsidie voor het
fietspad in te trekken, zo hebben
Gedeputeerde Staten laten weten.
Cultuurparels - In de week van
28 oktober t/m 1 november vindt
in het Vechtdal de Week van de
Amateurkunst plaats. Eén van de
cultuurparels in het Vechtdal, Erve
’t Hacht in Ane, opent dinsdag 29
oktober vanaf 10.00 uur haar deuren
voor een Open Atelier. Op woensdag 30 oktober is er daarnaast een
gratis workshop tekenen/schilderen
in het atelier van Joke Waterink,
van 13.00 tot 16.00 uur. Opgave via
info@ervehacht.nl.
Kandidaten – Voormalig notaris
Bert Gelling wordt de lijsttrekker
van de VVD in Hardenberg bij
de gemeenteraadsverkiezingen in
maart 2014. Zoals het er nu uitziet
zal van de huidige groep alleen
fractievoorzitter Lottie Verbraeken
opnieuw een plek op de kandidatenlijst krijgen, omdat de raadsleden
Rick Schutte en Fedde Zijlstra geen
nieuwe termijn ambiëren.
De lijst van de ChristenUnie telt
voornamelijk bekende namen.
Wethouder Jannes Janssen voert
de lijst aan, gevolgd door fractievoorzitter Wim Boersma. Opmerkelijk is dat Jenny Weitkamp na
één periode alweer stopt, omdat
het raadswerk haar teveel tijd kost.
Ook de onverkiesbare (?) plaats 8
van het raadslid Alie Willems is
opvallend, net als het ontbreken
van Mettina Grimmerink, maar dat
laatste is wel enigszins logisch, na
acht jaar schaduwfractie en twaalf
jaar raadslidmaatschap. Nieuw op
de lijst zijn Simone Hof op 6 en
voormalig bibliothecaris Erik van
de Grampel op 7.
Maaltijd – De Wereldmaaltijd in
het Alfa-college van 17 oktober,
om aandacht te vragen voor eerlijker delen van voedsel en geld in te
zamelen voor goede doelen, heeft
1.000 euro opgeleverd voor Out
of Area en 450 euro voor Home of
Hope and Dreams.
Snelheid - Op de wegen in het
buitengebied van de gemeente
Hardenberg mag binnenkort niet
harder dan 60 kilometer worden
gereden. Het doel is de wegen
verkeersveiliger te maken. Alleen
de wegen van Hardenberg naar
Mariënberg, van Hardenberg naar
Gramsbergen, van Hardenberg naar
de Duitse grens bij Venebrugge
en de weg van Gramsbergen naar
Lutten blijven 80-kilometerwegen.
Ook op de provinciale wegen die
binnen de gemeentegrenzen liggen,
zoals de N34, N36, N343 en N377,
mag harder worden gereden dan 60.
Alle voorrangskruisingen vervallen,
zodat overal verkeer van rechts
voorrang heeft. De veranderingen
moeten in 2015 zijn afgerond.

Succes kent vele vaders, mislukking
is een wees. Een spreekwoord dat
toepasbaar is op de verhalen over
De Redding Van Veldzicht. De tbskliniek in Balkbrug zou volgens de
bezuinigingsplannen van minister
Teeven sluiten, politici uit de gemeente Hardenberg, de provincie
Overijssel en de Tweede Kamer
spraken schande, maar uiteindelijk
werd zijn voorstel aangenomen
waarmee het eind van de kliniek in
zicht kwam. Twee weken geleden
werd echter opnieuw onderhandeld
en toen de kruitdampen waren
opgetrokken was Veldzicht nog
in leven. Dankzij onze Arie Slob,
jubelde de lokale ChristenUnie.
En ook de provinciale CU was aan
het opscheppen, hoewel ze daar
volgens eigen zeggen eigenlijk niet
zo van houdt. Lof ook van andere
partijen voor Zwollenaar Slob, die
zijn eigen regio niet in de steek liet.
Ja maar, reageerde de provinciale

ergee
.............

VVD-fractie, wij hebben ook geholpen, wij zijn op bezoek geweest,
hebben druk uitgeoefend en nu
heeft het kabinet onder leiding van
VVD-er Rutte 50 miljoen opgehoest
om de regio te helpen. Het is goed
te merken dat Den Haag oog heeft
voor de belangen van Overijssel,
al moeten we soms onze best doen
om ze daar op te wijzen, aldus de
VVD-fractie.
Dus nu heeft Den Haag dankzij
de provinciale VVD-ers opeens
oog voor Overijssel, terwijl ze de
afgelopen maanden het oosten met
de nek hebben aangekeken. Oog
voor Gelderland heeft Den Haag
nog steeds niet, want de kliniek
Oldenkotte in het Achterhoekse
plaatsje Rekken moet wèl dicht.

Tot verbazing van de burgemeesters
van Berkelland en Enschede, die
zich afvragen waarom ‘hun’ kliniek
dicht moet terwijl Veldzicht open
mag blijven. Zijn we soms niet
gereformeerd genoeg, vroeg de SP
in Hengelo zich af. Dat laatste is
natuurlijk juist, maar dat heeft er
weinig mee te maken. Ook de verbazing van de burgemeesters slaat
eigenlijk nergens op. Het is toch
niet zo dat het in deze zaak draait
om eerlijkheid, of om kwaliteit, of
om de plek in ons land waar werkgelegenheid meer telt dan op andere
plaatsen. Het is gewoon koehandel:
jij wilt wat van mij en dan wil ik
wat van jou. Als Arie Slob nou in
de buurt van Rekken had gewoond
hadden ze daar waarschijnlijk feest
kunnen vieren vanwege De Redding
Van Oldenkotte.
Opmerkelijk is ook de reactie van
de CU-fractievoorzitter in Harden-

berg, nadat de zondagse peiling van
Maurice de Hond bekend was geworden. Vergeleken met een week
daarvoor winst voor VVD, PvdA en
D66, terwijl de ChristenUnie gelijk
is gebleven. Heeft de kiezer het wel
begrepen? vraagt hij zich af. Wil
hij soms weten of de Nederlandse
kiezer heeft begrepen dat VVD en
PvdA kunnen doorregeren, dat D66
flink wat publiciteit heeft gekregen
terwijl Arie Slob zich heeft bezig
gehouden met ‘gerommel in de
marge’? Want dat is het openhouden
van Veldzicht natuurlijk wel voor de
rest van Nederland. Niet voor ons,
want burgemeester Peter Snijders
van Hardenberg heeft zich zelfs
midden in de nacht uit bed laten
trommelen tijdens de onderhandelingen, toen Slob informatie van
hem moest hebben. Succes heeft
dus misschien nog wel meer vaders
dan we denken.
ergee@sallander.nl

Nieuwe Veste viert opening nieuwbouw

HARDENBERG - De noodgebouwen zijn weg
en het gereis van de ene locatie naar de andere
is verleden tijd, want de openbare scholengemeenschap De Nieuwe Veste in Hardenberg is
vernieuwd. Dinsdag 14 mei werd symbolisch de
eerste schop de grond ingegaan en vijf maanden
later was al de officiële opening.

De nieuwbouw van zo’n 1400 m2 staat achter het
even grote oudere gedeelte, waarvan de oudste
stenen uit 1969 stammen. Vorige week woensdag was de dag voor genodigden, maar voor de
leerlingen was de dag ervoor veel interessanter.
Locatiedirecteur Tom Versteeg gaf om 9.00 uur
de aftrap voor een sportieve en vermakelijke

ochtend. De leerlingen konden in de naastgelegen sporthal De Meet en op het schoolterrein
meedoen met activiteiten zoals bungeerun, krattenrace, slingerbal en kamelenrace en ze konden
hun kwaliteiten tonen op de survivalbaan, het
vliegend tapijt en de rodeostier (foto).

Half miljoen vleeskuikens in Dedemsvaart
HARDENBERG - De weg is vrij voor de komst van een bedrijf met
ruim 550.000 vleeskuikens aan de Verlengde Elfde Wijk in Dedemsvaart. Als de plannen doorgaan wordt het de eerste megastal van zo’n
omvang in de gemeente Hardenberg. Het huidige bedrijf van eigenaar
Uit het Broek bestaat uit acht stallen met 180.00 kuikens. Daar kunnen
straks zes hypermoderne stallen bijkomen, met plek voor nog eens
375.000 kuikens. De weg hiernaar toe is vrijgemaakt door de gemeenteraad van Hardenberg, die vorige week dinsdag akkoord ging met de
procedure om het bestemmingsplan zodanig te wijzigen dat de stallen
gebouwd kunnen worden.
Voordat de raadleden dat besluit
konden nemen moesten ze wel eerst
de uitkomst van de MER accepteren, het onderzoek om te kijken
welk effect de bouw van de stallen
heeft op het milieu. De tegenstanders van de plannen zijn bang voor
de komst van allerlei ziektes, besmetting van het grondwater en la-

waaioverlast, wat een onderzoek in
de ogen van de raad rechtvaardigde.
Met de 22 stemmen van CDA, CU,
VVD, OpKoers en DS12 voor en de
5 stemmen van PvdA, GroenLinks
en Liberaal Hardenberg tegen werd
het voorstel van B&W uiteindelijk
aangenomen. Dat ging overigens
niet zonder slag of stoot. Petra

Baarslag van Liberaal Hardenberg
kwam met de beschuldiging dat het
MER-onderzoek niet volledig was
geweest en dat ze niet voor en niet
tegen kon stemmen. Toen Dirk van
der Valk (CDA) vroeg welke onderdelen ontbraken kon ze dat niet
aangeven omdat het stuk volgens
haar onoverzichtelijk was.
Kritisch
Het tegenstemmen van de PvdA
verbaasde Van der Valk ook. Als
je als raad de eigenaar van het kuikenbedrijf opdracht geeft een duur
MER-rapport te laten samenstellen
waar twee jaar aan is gewerkt, is het
vreemd dat je toch tegen stemt als
het rapport gunstig uitpakt, meende
hij. Rein Jonkhans (PvdA) vond
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dat niet zo vreemd, want volgens
hem stond zijn partij al vanaf het
begin kritisch tegenover de komst
van de megastal. Toen er gestemd
moest worden werd Baarslag duidelijk gemaakt dat ze zich niet van
stemming kon onthouden, omdat
een raadslid dat op zijn stoel blijft
zitten volgens de gemeentewet een
keus moet maken. Uit arren moede
stemde ze toen maar tegen, hoewel
ze het eigenlijk wel goed vond dat
de ondernemer zijn bedrijf wilde
uitbreiden. Veel maakte het niet
uit, want CDA en CU (goed voor
een raadsmeerderheid) waren van
mening dat de aanvraag van het bedrijf aan alle voorwaarden voldeed,
zodat ze de komst van de nieuwe
stallen niet wilden tegenhouden.

redactie@sallander.nl

