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Kortweg
Schouw - Waterschap Velt en
Vecht geeft extra tijd voor die eigenaren die hun schouwsloot nog
niet schoon hebben. Dit heeft te
maken met de weersomstandigheden van de afgelopen periode. De
herschouw start 13 januari. Als een
schouwsloot dan nog niet schoon
is, maakt het waterschap deze sloot
schoon op kosten van de eigenaar.
Kerstgedachte - De Voedselbank
Noordoost-Overijssel roept ook dit
jaar mensen op om hun kerstpakket
bij hen in te leveren. De inhoud van
deze pakketten wordt gesorteerd en
verdeeld over de ruim 200 pakketten die de leden van de Voedselbank
tweewekelijks halen in Ommen,
Hardenberg en Dedemsvaart. Inleveren kan in Hardenberg, de Brink
30, op maandag 23 en maandag 30
december tussen 19.00 en 20.00 uur.
Teleurgesteld - De VVD-Hardenberg is zwaar teleurgesteld in
de opstelling van de provinciale
VVD’ers, omdat die vorige week
kozen voor een sobere opwaardering van de weg Zwolle-Ommen.
“We strijden al jaren voor een betere
verbinding met de A28. Voor ons
als fractie is dit absoluut onacceptabel”, vertelde Lottie Verbraeken,
raadslid van de VVD-Hardenberg.

Soms word je door de werkelijkheid
ingehaald. Vorige week schreef ik
nog dat vervoerders niet zo moeten piepen, omdat ze over enige
tijd met een gangetje van 100 km
per uur naar Zwolle kunnen tuffen
om daarna via de A28 de wereld te
veroveren. Nog dezelfde dag kon
die opmerking in de prullenbak
verdwijnen. En dat dankzij een
suffige SGP’er.
De beste man had een week of vijf
geleden zitten te pitten toen er over
een motie werd gestemd waarin gevraagd werd niet zoveel geld uit te
trekken voor de verbetering van de
N340 (Zwolle-Ommen). Hij had als
lid van een provinciale regeringspartij gestemd vóór de motie van de
oppositie. De stemmen waren daardoor gestaakt bij 23-23. Volgens de
regels moet dan een volgende keer
opnieuw worden gestemd. Er leek
niks aan de hand maar nu stemde

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

opeens regeringspartij VVD vóór
de motie van de vijand. En tegen
hun eigen gedeputeerde, tegen hun
coalitiepartners, tegen hun eigen
besluit dat al eerder was genomen.

Nou, niet natuurlijk. Het beeld bij
de bevolking bestaat al jaren dat
politici niet te vertrouwen zijn en
wat de provinciale VVD’ers betreft hebben ze gelijk. Die hebben
een politiek spelletje gespeeld om
coalitiegenoot CDA een toontje
lager te laten zingen en dat hebben
ze gewonnen.

“Voortschrijdend inzicht”, loog
VVD-fractievoorzitter Herman
Pieper. Natuurlijk kletste deze
voorzitter uit zijn nek. Over de
verbetering van de weg wordt al 15
jaar gesproken, er is jaren onderhandeld, er zijn rechtszaken tot aan de
Raad van State gevoerd en dan zal
zo’n partij opeens in vier weken tijd
180 graden draaien. Bestuurders
en bedrijfsleven van Hardenberg
reageerden furieus. “Hoe kunnen
wij een thema als betrouwbaar
bestuur nog uitleggen”, schreven
ze in een brief aan de provincialen.

Het gekke is dat waarschijnlijk
niemand in Noordoost-Overijssel
zich deze zaak nog herinnert bij een
volgende verkiezing. De provinciale VVD’ers zijn onbetrouwbaar,
maar ze krijgen gewoon weer hun
duizenden stemmen. Hetzelfde valt
waarschijnlijk volgend voorjaar
op lokaal niveau te zien. OpKoers
is verdacht vanwege de banden
met giftige leliespuiters (handige
zet trouwens, om Hans Botter op
plek 1 te zetten in plaats van Annie
Kelder), bij de PvdA loopt de een
na de ander weg, GroenLinks is

door onderling gedoe een tweede
raadslid kwijt en welke prestaties
of wanprestaties de andere partijen
hebben geleverd is bij de meeste
mensen niet bekend. De landelijke
situatie is bepalend. Als Alexander
Pechtold nog steeds populair is
zal D66 in Hardenberg met een of
twee zetels de raad binnenvliegen.
Doet Rutte een paar goede dingen
dan wordt VVD-raadslid Lottie
Verbraeken niet door drie maar
door vier partijgenoten vergezeld
(handige zet trouwens, om publiekelijk afstand te nemen van je eigen
provinciale VVD’ers).
Misschien zou het wel aardig zijn
als de SGP in de gemeente Hardenberg meedoet. Van die raadsleden
heb je geen last, omdat ze niks van
de regels snappen en de meeste tijd
liggen te snurken. En dat is wel zo
veilig voor de burgers.

Molengoot klaar voor kano’s en vissen

Uilenballen – Het IVN houdt vrijdag 27 december een middagje uilenballen pluizen bij natuurcentrum
De Koppel. Kinderen van 6 t/m 12
jaar zijn van harte welkom. Oude
tandenborstels en pincetten zijn
voldoende aanwezig. Aan de hand
van zoekkaarten wordt uitgezocht
van welke dieren botjes in de ballen
zitten. De activiteit begint om 14.00
uur en eindigt rond 16.00 uur.
Ziekenhuis - Wim de Bie is benoemd als interim-bestuurder van
de Saxenburgh Groep. Hij gaat samen met Pauline Terwijn de organisatie leiden. De nieuwe bestuurder
is de opvolger van Henk van der
Wal, die als financieel directeur niet
kon voorkomen dat het RöpckeZweers ziekenhuis verlies leed en
daarom onlangs moest vertrekken.
De Bie heeft 21 jaar gewerkt bij de
Sint Maartenskliniek in Nijmegen
voordat hij in 2009 voor zichzelf
begon als zorgadviseur.
Opbrengst - Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds
in november is een bedrag van ruim
4500 euro opgehaald in de gemeente Hardenberg. Met het geld dat
de collectanten hebben opgehaald
blijft het fonds zich inzetten voor
onderzoek naar Multiple Sclerose
en een betere kwaliteit van leven
voor patiënten.
Nieuwe koers - Annie Kelder, acht
jaar geleden de oprichtster van OpKoers.nu, is niet langer lijsttrekker
van deze lokale politieke partij. Ze
heeft van plaats geruild met Hans
Botter uit Kloosterhaar, nu nog de
tweede man binnen de partij. Het
onlangs opgestapte PvdA-raadslid
Wim Kloekhorst is terug te vinden
op plaats zes. Tussen Botter en
Kloekorst staan Annie Kelder uit
Radewijk (2), Gerrit Kelder uit
Holtheme (3), Gertie Botter uit
Sibculo (4) en Eddy Geesink uit
Hardenberg (5).
Blijvertje – Voetbalvereniging Hardenberg’85 en trainer Hans Pullen
hebben besloten dat ze de samenwerking nog een jaar voortzetten.
Pullen was sinds augustus 2013
trainer van ‘de blauwen’.
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HARDENBERG - De vistrap tussen de rivier
de Vecht in Hardenberg en de monding van
de Molengoot is de enige in Nederland waar
kanovaarders gebruik van mogen maken.
Vrijdag hebben ze dat laten zien tijdens de
officiële ingebruikname van dit deel van het
Vechtpark.
Het afgelopen jaar is volop gewerkt aan het
verleggen van de Molengoot, het verlagen van
het winterbed van de Vecht en het aanleggen
van een wildwaterkanobaan, vistrap, fiets- en
wandelpaden. Dit ruim 30 hectare grote gebied

tussen de Europaweg, Twenteweg en de bebouwing van de stad heeft een compleet nieuwe
inrichting gekregen. Nog niet af en zeker nog
niet fraai afgewerkt (gedeputeerde Boerman:
“Ik had eigenlijk een hark moeten meenemen.”)
maar de grote werkzaamheden zijn achter de
rug. Boerman was vrijdag present om samen
met wethouder Jannes Janssen van Hardenberg
en bestuurslid Jan Bosman van waterschap Velt
en Vecht de openingshandeling te verrichten.
Deze drie instanties hebben het geld geleverd
voor het project. Eerst werden enkele emmers
met paling in de vistrap geleegd waarna een ka-

Kunstwerk tegen waan van de dag
HARDENBERG – Op het podiumplein in het LOC-gebouw in
Hardenberg (bibliotheek, kunst, onderwijs) staat sinds 9 december een
kopie van een Amerikaans kunstwerk. In de stad New Orleans heeft
de street-art kunstenares Candy
Chang een muur van een huis zwart
geverfd waarop voorbijgangers met
een krijtje kunnen schrijven wat ze
willen doen voordat ze sterven. Het
kunstproject was een poging om
mensen te laten nadenken over het

leven en de dood en zich wat minder
te laten leiden door de waan van de
dag. Een geslaagde poging, want
er is volop gebruik van gemaakt en
daarnaast is het ook nog eens begeleidt door voornamelijk positieve
reacties. Het project is inmiddels zo
succesvol dat het al de hele wereld
over gegaan is.
Een docent van het Alfa-college
hoorde van het project en vond het
LOC een goede plek om ook zo’n

nopeddel werd overhandigd aan bestuurslid Cor
Blok van de plaatselijke kanovereniging, om aan
te geven dat het Vechtpark niet alleen bedoeld is
om ruimte te maken voor de rivier bij hoog water,
maar ook als extra attractie voor de bewoners en
de toeristen. Vooral de wildwaterbaan van 150
meter lang met een verval van 1,5 meter heeft
het in zich om voor ondernemers en recreanten
een trekpleister te worden.
De komende maanden worden gebruikt om het
terrein verder af te werken, zodat volgend jaar
zomer het gebied volop gebruikt kan worden
door recreanten.

wand te plaatsen. Samen met de
werkgroep Cultuurmix van het LOC
is een plan gemaakt voor het maken
van een dergelijke Before-I-diewand in het LOC-gebouw. Vorig
jaar december is deze wand voor
het eerst geplaatst. De werkgroep
Cultuurmix hoopt met het plaatsen van de wand de gebruikers en
bezoekers van het LOC te laten nadenken over de vraag wat nou ècht
belangrijk voor ze is in het leven en
met anderen in gesprek te komen
over dit onderwerp. De wand blijft
nog de hele maand december in het
gebouw staan.

Back Home is back
HARDENBERG – Twee jaar geleden leek er een einde te komen
aan Back Home, het nostalgische
muziekfestijn van de Hardenberger dj’s uit de jaren ’70. Eén van
de organisatoren van het eerste
uur, Herman Sibon, heeft de draad
weer opgepakt. Zaterdag 29 maart
2014 is het weer feest in de Evenementenhal, met muziek uit de
jaren ‘70 en ‘80, oude videoclips
en dit keer een optreden van Dizzy
Man’s Band. De voorverkoop start
in januari.

