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Kortweg
Brandweer – De gemeentelijke
brandweer van Hardenberg houdt
per 1 januari 2014 op te bestaan.
Dat wil niet zeggen dat er dan
geen brandweer meer is, maar dat
mensen, materieel en gebouwen
overgaan naar de veiligheidsregio IJsselland. Het doel van deze
operatie is het verhogen van de
kwaliteit en het verminderen van
veiligheidsrisico’s.
Sportclubs – Met geld dat nog
in een potje zat kunnen voetbalvereniging Mariënberg en ijsbaanverenging Nooitgedacht uit
Schuinesloot worden geholpen aan
een Pannaveld, opslagruimte voor
boardingvoetbal en aanpassing van
het clubgebouw bij de ijsbaan. De
gemeente Hardenberg betaalt 25%
van de kosten. Voor komend jaar
wordt geld uitgetrokken voor de
bouw van een machineruimte van
ijsverenging Sluis 6/7 Dedemsvaart,
een berging voor voetbalverenging
Bergentheim, een Pannaveld voor
Hardenberg’85, een invalidenlift
voor HHC en voor de verhuizing
van Kynologenclub Hardenberg.
Ook van deze kosten betaalt de
gemeente een kwart.

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

Het gaat niet goed met het CDA.
Landelijk heeft de partij de laatste
jaren een flinke veer moeten laten
en ook lokaal wordt sinds 1949
door de partij en haar voorgangers
bij vrijwel elke gemeenteraadsverkiezing verlies geleden wat stemmenaantal betreft. Die gang van
zaken moet omgebogen worden, zo
hebben de Hardenberger raadsfractie en het bestuur besloten. Met als
eerste tastbare resultaat het kapen
van de Oudejaarstoespraak tijdens
de raadsvergadering van dinsdag
17 december.

man van het CDA. Waarschijnlijk
is de PvdA’ers te verstaan gegeven
dat ze uit de coalitie geknikkerd
worden als ze geen plaats zouden
maken voor Breukelman. Na al het
gedoe dat de fractie van de socialisten de afgelopen maanden over zich
heen heeft gekregen met opgestapte
raadsleden kon dit er uiteraard niet
meer bij, zodat Breukelman zijn
gang mocht gaan.

Normaal gesproken is het zo dat het
oudste raadslid, de nestor, een toespraak houdt waarin een slaapverwekkend overzicht wordt gegeven
van wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd. Jaap Perlot (PvdA)
viel net als verleden jaar deze eer
te beurt, maar hij werd dinsdag na
enkele minuten vervangen door het
jongste raadslid, Martijn Breukel-

Die liet trouwens meteen zien dat de
coalitie niet zo hecht is als altijd was
gedacht. Hij had een onderzoekje
gedaan (dataresearch heet dat tegenwoordig) naar de ingediende
amendementen in het afgelopen
jaar. En uit dat onderzoekje was
gebleken dat de coalitiepartijen het
vaakst hun eigen college van B&W
voor de voeten hebben gelopen met

zogenaamde verbeteringen van
raadsvoorstellen. Breukelman had
ook ontdekt dat er twee partijen waren, Liberaal Hardenberg en DS’12,
die erg weinig van politiek snappen.
Dit tweetal heeft het afgelopen jaar
bijna twee keer zoveel vragen gesteld aan B&W als de overige zes
partijen samen. Het kan ook zijn dat
die eenmansfracties zelf vinden dat
zij de enige kritische raadsleden zijn
en dat de rest uit brave, volgzame
snurkers bestaat.
Hoe dan ook, het CDA en Breukelman kwamen met de actie weer
in het nieuws en dat was de opzet
geweest, vertelde CDA-raadslid
Henk Bosch: “Het maakt niet uit
hoe ze over ons schrijven, als ze
maar over ons schrijven.” Daar
zal hijzelf na de verkiezingen geen
bijdrage meer aan kunnen leveren,
want het CDA maakt een verjongingskuur door, met drie twintigers
op een verkiesbare plaats. Denken

ze. En jong is goed, is snel, is van
deze tijd, van sociale media, van facebook, twitter, websites, van likes
en retweets, vertelde Martijn Breukelman. En dan past het wel weer
bij jongeren dat ze veel geschreeuw
produceren maar weinig wol. Vier
jaar geleden heeft hij een website
gemaakt met de domeinnaam www.
martijnbreukelman.nl. Met zijn 19
jaar was hij het jongste raadslid
van de gemeente Hardenberg ooit,
via voorkeurstemmen vanaf plaats
13 toch in de raad beland. Nu, vier
jaar later, is hij volgens de site nog
steeds 19 jaar en staat hij nog steeds
op plaats 13. U begrijpt het al, er
is tijdens deze raadsperiode niets
aan de website gedaan. Als dat nou
symptomatisch is voor de bijdragen
van jongeren staat ons niet veel
goeds te wachten. Maar eigenlijk
denk ik dat het wel meevalt en dat
we nog veel plezier aan de nieuwe
lichting kunnen beleven. Misschien.

Muzikaal afscheid theaterdirecteur

ATB - Toerclub HWV houdt 27
december een veldtourtocht in en
rondom Hardenberg. Er kan gekozen worden voor een tocht van 35
en 50 kilometer. Voor de geoefende
fietsers is een extra uitdaging opgenomen, namelijk een fietsroute van
70 kilometer. De tocht begint bij de
kantine van tennishal de Match op
sportpark de Boshoek in Hardenberg. Er kan gestart worden tussen
9.30 en 10.30 uur.
Papier - Het papierloos vergaderen
door de Hardenberger gemeenteraad voldoet ruimschoots aan de
verwachtingen, beweert de gemeente. Niet alleen zijn de meeste
raadsleden tevreden, het gebruik
van een iPad in plaats van papier
heeft sinds 2011 bijna 35.000 euro
aan kosten bespaard. Dat blijkt uit
een onderzoekje van de gemeentelijke rekenkamercommissie.
Moderna - De rotondes op de
Duitslandweg in Hardenberg krijgen een vierde aftakking. Dat is nodig omdat Moderna Textielservice
gaat bouwen op bedrijventerrein
Broeklanden Zuid. De nieuwbouw komt in de plaats van het
bedrijfspand in Gramsbergen, dat
begin oktober in de as is gelegd.
Met de bouw van een bedrijfshal
en kantoorpanden wordt vooruitgelopen op de ontwikkeling van
Broeklanden Zuid. Het terrein heeft
nu nog een agrarische bestemming,
maar B&W kunnen een vergunning
geven om hiervan af te wijken.
Veldslag – Er komt een kunstwerk
op de hoek van de Stobbenhaarweg
en de Hoogenweg, waar nu een
informatiebord staat. Onder de noemer Canonkunst heeft de provincie
Overijssel geld beschikbaar gesteld
om kunstwerken te plaatsen die te
maken hebben met de historische
canon van de provincie. Martijn
Schoots, die ook het kunstwerk
Vechtpark bij het haventje van
Hardenberg heeft gemaakt, is uitgekozen om een creatie te maken
die herinnert aan de Slag op de Hardenberger heide in 1580, waarbij
de Staatse troepen van Oranje een
smadelijke nederlaag leden tegen
de Spaanse overheersers. De plattegrond van de omgeving tijdens de
veldslag is door Schoots ingebrand
in houten panelen.

redactie@sallander.nl
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Jan Kroesen (m) werd bij zijn afscheid benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

HARDENBERG - Je boft
maar als je directeur van
theater De Voorveghter in
Hardenberg bent, want dan
krijg je bij je afscheid nog eens
een leuke avond cadeau met
cabaretiers, zangers en muzikanten. Tenminste, als je het
werk heel lang hebt gedaan, je
personeel tevreden over je is,
de artiesten ook niet te beroerd
zijn om naar Hardenberg te
komen en er een paar centen
zijn om een feestje te geven.
Maandag 16 december kwam
dat allemaal bij elkaar tijdens
het afscheid van Jan Kroesen.

en aan het eind van de avond de hyperactieve Groninger Bert Visscher:
een groep artiesten bijeen waar je
normaal gesproken zes keer voor
naar het theater moet komen. Dat
Bert Visscher de slotact mocht uitvoeren was niet verwonderlijk, hij
heeft namelijk goede telefonische
connecties met het Koninklijk Huis
(eigenlijk met elk huis) zodat hij de
aangewezen persoon was om een
lintje te ritselen voor Jan Kroesen.
Die kreeg door burgemeester Peter
Snijders de versierselen opgespeld
die horen bij de onderscheiding
Ridder in de Orde van OranjeNassau.

Cabaretier Mark van de Veerdonk,
de Twent Herman Finkers, Limburger Gé Reinders die samen met
Crescendo Gramsbergen optrad,
zanger Stef Bos vanuit Brugge,
de virtuoze instrumentalisten van
Flairck, Edwin Evers die Ajaxtrainer Frank de Boer ten tonele voerde

Dat lintje kreeg hij onder meer voor
zijn kerkelijk werk en zijn werk als
promotor van Hardenberg, maar
vooral omdat hij afscheid nam na
zich 32 jaar te hebben ingezet voor
de ontwikkeling van kunst en cultuur in Hardenberg. Hij was degene
die politici zover kreeg dat ze veel
geld beschikbaar stelden voor de

bouw van een theater en de latere
uitbouw van De Voorveghter. Hij
was ook degene die altijd mooie
cijfers kon laten zien over bezoekersaantallen. Vorige week werd
trouwens duidelijk welke ‘truc’
hij daarvoor had gebruikt. Als hij
vertelde dat de bezetting 90 procent was geweest bedoelde hij 90
procent van de prognose en niet
van het aantal stoelen. Het afscheid
van Kroesen wil niet zeggen dat hij

met pensioen gaat, want daarvoor is
hij nog te jong. Hij heeft echter een
heel nieuw team ingewerkt dat nu
zover is dat het zonder begeleiding
het theater draaiende moet kunnen
houden. De komende jaren zal Jan
nauw betrokken worden bij het
uitbouwen van het Informatiepunt
Hardenberg, de opvolger van de
VVV, zodat zijn marketingkennis
en promotie-ervaring nog even voor
Hardenberg behouden blijven.

Provincie fluit gemeenteraad terug
BERGENTHEIM – De recreatiewoning aan de Kanaalweg West
21A in Bergentheim mag van de
provincie toch geen andere bestemming krijgen.
Bij het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg begin oktober wilden B&W
dat de woning een recreatiewoning
bleef, maar de ChristenUnie diende
een amendement in om het mogelijk
te maken dat het pand een gewone

woning zou worden. Deze motie is
op 1 oktober unaniem aangenomen.
Gedeputeerde Staten vinden de
verandering van recreatiebestemming in woonbestemming in strijd
met het provinciaal beleid. Om die
reden krijgt de gemeenteraad de
opdracht het bestemmingsplan te
wijzigen, zodat de woning weer een
recreatiewoning wordt. Of de raad
zich hierbij neerlegt was begin deze
week nog niet bekend.

