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Kortweg
Raadslid – Emiel Mulder (38) uit
Dedemsvaart wordt de opvolger
van Andy de Vos als raadslid voor
de PvdA in Hardenberg. De Vos
stapte vorige maand op omdat hij
zich niet meer kon verenigen met
het landelijk beleid van de Partij van
de Arbeid. Eigenlijk zou Dries Kesselaar uit Hardenberg de opvolger
moeten worden omdat hij een plekje
hoger op de kieslijst van 2010 stond,
maar die heeft om hem moverende
redenen moeten bedanken. Mulder
was de volgende op de lijst en hij
heeft de benoeming wel aanvaard.
Emiel Mulder is bekend met de
plaatselijke politiek, omdat hij enkele jaren voorzitter is geweest van
de lokale afdeling.
Bonnen – Leerlingen van het
Vechtdal College in Hardenberg
gaan deze dagen de gemeente door
om kortingsbonnen te verkopen.
Met de opbrengst wordt een nieuwe
stap gezet in het proces om in de
Roemeense plaats Siret een school
te bouwen voor leerlingen met een
beperking. Het is de bedoeling een
bedrag van 10.000 euro op te halen
om de benedenverdieping van de
school gebruiksklaar te maken. Eerder zijn een Twisteractie gehouden
(in 2008) en een Estafetteactie (in
2012), beide in de Evenementenhal
in Hardenberg. Met het geld van
die acties plus een schenking van
de Stichting 2015 zijn de muren
opgetrokken, is het dak geplaatst
en zijn kozijnen aangebracht. Door
de nieuwe activiteit moet op korte
termijn een begin worden gemaakt
met het geven van les.

Onbekend
Nog vijf maanden en dan zijn er
verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. De verliezers mogen
na 19 maart een week hun wonden
likken en de winnaars een week
feestvieren: de groenen met ranja
en de gereformeerde mannenbroeders met jenever. Tenminste, als
ze nog van de oude stempel zijn,
anders kan een modedrankje als
prosecco ook. Na die week krijgen
ze veertien dagen de tijd om de
namen van alle raadsleden te oefenen waarna overhoringen volgen,
zowel schriftelijk als mondeling.
Dan wordt misschien voorkomen
dat Anja van den Dolder mevrouw
Dolder wordt genoemd, of Lottie
Verbraeken mevrouw Ter Brake,
of Sake-Christiaan Stelpstra meneer Christiaan, zoals de afgelopen
weken is gebeurd. Bijna zitten de
vier jaar erop en dan nog zulk gepruts afleveren. Was het vanwege
nervositeit? Gebrek aan scherpte?

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

Onverschilligheid? Misschien dat
verplicht oefenen gecombineerd
met de druk van een examen dit
soort fouten kan voorkomen.
Verschil
Het grote verschil tussen de voetballers van Vroomshoopse Boys
en die van HHC uit Hardenberg is
natuurlijk de voetbalkwaliteit van
de spelers. Bij HHC meer techniek en tactiek, bij de Boys meer
inzet en teamwork. Maar tijdens
de bekerwedstrijd op 19 oktober
was er nog een opvallend verschil
te zien, namelijk de kapsels van
de spelers. De hoop der vromen is
geknipt zoals bijna alle voetballers
zijn geknipt, van de 4e klasse tot
de hoofdklasse. De topklassers uit
Hardenberg daarentegen kijken
wekelijks naar hoe de èchte profs

erbij lopen, bijvoorbeeld Lasse
Schöne van Ajax. Toen hij nog als
knaapje bij Heerenveen speelde
had hij een lange paardenstaart en
tatoeages en dat was natuurlijk not
done in Friesland. Na zijn transfer
naar de Achterhoek mocht het wat
uitbundiger, zelfs boerenrock, maar
wel aangepast aan de omgeving.
Nu, bij Ajax, mogen alle remmen
los, hoewel er af en toe toch wat
commentaar komt op zijn Hitlerjugendkapsel maar daar trekt
hij zich niets van aan. Zo’n jaren
‘30 haardos, nog korter dan Kort
Amerikaans, is je van het bij de
toppers, dus daar zullen straks nog
wel een paar Hardenbergers mee
gaan rondlopen.
Overeenkomst
Het zal niet lang meer duren of de
gemeenten Hardenberg en Ommen
zijn één geheel. Nu alleen nog
ambtelijk, met een samensmelting
van de ambtenarenclub van beide

Ontvangst Vechtzomptoeristen
in historische vakwerkschuur

LAAR - Er wordt vooral achter
de schermen hard gewerkt aan
de plannen om over anderhalf
jaar toeristen in Vechtzompen te
vervoeren tussen Gramsbergen
(NL) en Laar (D). Zo is maandag
de notariële akte getekend voor
de Vechtzompstichting in Gramsbergen, maar iets van de randverschijnselen is nu al zichtbaar.

De Eik - B&W van Hardenberg
hebben aangegeven waar het voormalige AZC De Eik in Slagharen
voor gebruikt mag worden. Er is
overleg gevoerd met Plaatselijk
Belang om te voorkomen dat bij een
wijziging van een bestemmingsplan
veel bezwaren worden ingediend.
De Eik is eigendom van het Centraal orgaan opvang asielzoekers
(COA), dat het pand en omliggend
terrein te koop aanbiedt. Er is volgens B&W plaats voor horeca, zorg,
dagrecreatie, een museum en kantoren maar het vroegere klooster mag
niet voor wonen worden gebruikt.

De historische vereniging in het
Duitse dorp is onlangs begonnen
met de bouw van een historische
vakwerkschuur in de buurt van de
toekomstige aanlegsteiger. Vrijwilligers zijn bezig de meer dan
200 jaar oude eiken gebinten van
een voormalige schuur uit Ringe
op hun plaats te zetten. Iedere
woensdagmorgen zijn ze daar mee
bezig, terwijl anderen oude stenen
kalk- en cementvrij maken, zodat
die weer gebruikt kunnen worden.
De schuur kan straks dienst doen
als verkooppunt van koffie en thee,
wanneer de toeristen de Vechtzomp
in eindstation Laar verlaten.

redactie@sallander.nl
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Verhuizing van koeien
verdeelt gemeenteraad
HARDENBERG – “Is dit nog wel een gezinsbedrijf, of is het een
megastal?”, wilde Ria Juurlink (PvdA) vorige week dinsdag tijdens de raadsvergadering weten van wethouder Douwe Prinsse.
Haar vraag betrof de verhuizing van het melkveebedrijf van
Beren Jan Warmelink, voormalig VVD-wethouder van Ommen.
De provincie wil graag dat hij een natuurgebied in Stegeren verlaat en verhuist naar de Elfde Wijk in Rheezerveen. Warmelink
heeft een maatschap met zijn zoons en is van plan op een perceel
van ruim 38 hectare een ligboxenstal voor 250 melkkoeien, een
stal voor 233 stuks jongvee, een woning, werktuigberging en
mestbassin te bouwen. Dit alles op een bouwvlak van 3 hectare.
De rest van de grond moet gebruikt worden al weidegrond voor
het melkvee.
Als Juurlink even naar buurgemeente Coevorden had gekeken had
ze gezien wat een èchte megastal is.
Daar heeft de raad vorige week het
licht op groen gezet voor de bouw
van een ligboxenstal in Dalen

“Groot melkveebedrijf komt
dicht bij recreatiepark”

gemeenten, maar straks ook politiek. Daar wordt af en toe al een
voorschot op genomen. Een persbericht over veranderingen bij de
balie voor het publiek is in Ommen
gelijk aan dat van Hardenberg. Dat
is logisch, want het gaat over het
werk van ambtenaren. Maar dat
de woorden van wethouder René
de Vent van Hardenberg bijna
hetzelfde zijn als de woorden van
wethouder Ko Scheele van Ommen
in een persbericht over de Visie
sociaal domein is opmerkelijk (dat
bericht heb ik u trouwens bespaard,
want dat was door ambtelijk jargon
onleesbaar). De ambtenaren werken
voor beide gemeenten, de politici
zeggen vrijwel hetzelfde en dus
is alles en iedereen uitwisselbaar.
Eigenlijk kun je net zo goed de
beide gemeente samenvoegen, met
als naam Ommen-Hardenberg. De
vorige herindeling verliep nog met
horten en stoten, de volgende zal
geruisloos en soepel verlopen.

waar plaats is voor 1900 koeien.
Wethouder Douwe Prinsse vond
het bedrijf in Rheezerveen dan ook
niet te fors. Alleen zijn eigen partij,
het CDA, is het tot nu toe met hem
eens. De PvdA vond de stal te groot
en coalitiegenoot ChristenUnie was
geïrriteerd dat onlangs is afgesproken dat geen megabedrijven uit
andere gemeenten naar Hardenberg
mogen verhuizen en de inkt van

die afspraak is nog niet droog of
Prinsse komt alweer met een uitzondering. “Ommen is ook Vechtdal
en dus is een verhuizing geen groot
probleem”, liet Prinsse weten. “Bovendien is de aanvraag al in 2010
ingediend toen de oude regels nog
golden.” Klaas Mulder (CU) vond
dat Prinsse bij het vaststellen van het
bestemmingsplan buitengebied had
moeten melden welke aanvragen er
nog lagen. “Ja, dat had ik kunnen
doen”, was de reactie van Prinsse.
Positief effect
Tijdens de oriënterende ronde van
29 oktober waren opmerkingen te
horen als het bedrijf is te groot, er
komen teveel dieren, er moet veel
bos worden gekapt, het bedrijf komt
te dicht bij recreatiepark het Stoetenslagh en we zetten vraagtekens
bij het mestoverschot. CDA’er Dirk
van der Valk noemde ook de andere
kant van het verhaal, zoals het positieve effect van de verplaatsing op
de natuur in Stegeren. Dinsdag 19
november moet de raad besluiten
over een onderzoek naar de gevolgen die de verhuizing van het
melkveebedrijf heeft op het milieu.
Dan zal ook blijken of Van der Valk
meer medestanders heeft gekregen.

Nieuwe manier van tellen
niet met gejuich ontvangen
HARDENBERG - Het leek appeltje-eitje voor B&W van Hardenberg
vorige week dinsdag. De gemeente heeft zich aangemeld om op een
nieuwe manier de stemmen te tellen bij de raadsverkiezingen in 2014
en samen met 4 andere gemeenten in Nederland is Hardenberg uitgekozen om aan het experiment deel te nemen. De stemmen worden
eerst per partij geteld op de stembureaus waarna de biljetten naar een
centrale plek gaan om de stemmen per persoon te tellen. De raad liep
echter niet blindelings achter het college aan.
“Hardenberg doet mee aan experiment ministerie BZK”, liet de
gemeente weten. Maar dat was
een beetje tegen het zere been van
enkele raadsleden, want uiteindelijk
moet de raad daar in november nog
over besluiten. Ook de opgesomde
voordelen – beter telproces, minder
fouten, transparanter en betere controle – vielen niet in goede aarde.
“Ik wil toch graag de indruk wegnemen dat we in het verleden maar
zo’n beetje een schatting hebben
gemaakt”, liet PvdA-raadslid Wim
Kloekhorst met een knipoog weten,
maar Miny Lohuis (CDA) voelde
zich echt een beetje ongemakkelijk

bij het verhaal van portefeuillehouder burgemeester Peter Snijders.
Die haastte zich te verklaren dat
Hardenberg zich niet had aangemeld omdat in het verleden slecht
werk was geleverd en ook niet om
het eigen ego te strelen maar vooral
om met dit experiment je verantwoordelijkheid te nemen voor een
betere en snellere telling van de
stemmen. Of Hardenberg echt mee
gaat doen moet nog besloten worden, maar de raadsleden zagen geen
verbeteringen in vergelijking met
het huidige systeem. Waarschijnlijk
zullen ze toch akkoord gaan met het
voorstel, omdat er ook geen bloed
uit vloeit.

