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Kortweg
Uitbreiding - Het Greijdanus College in Hardenberg mag in augustus
beginnen met een vwo-bovenbouw.
Hiervoor moesten leerlingen vanaf
klas vier naar andere scholen in de
regio om hun opleiding af te ronden.
Stank – Een stinkende mestsilo aan
de Tweede Blokweg in De Krim
heeft de afgelopen weken voor
druk belverkeer gezorgd tussen
inwoners en gemeente. Volgens de
brandweer zijn er geen gevaarlijke
stoffen vrijgekomen. De gemeente
heeft de eigenaar opdracht gegeven
het probleem op te lossen.
Winst - Dankzij twee doelpunten
van Hielke Penterman en eentje
van Dennis Krohne heeft HHC voor
het eerst in de topklasse gewonnen
van Excelsior’31 in Rijssen. De
Hardenbergers blijven op de derde
plaats staan. Zaterdag ontvangt
HHC koploper Kozakken Boys.

Er is grote onrust ontstaan in Hardenberg. En de veroorzaker van die
onrust is raadslid Petra Baarslag
van Liberaal Hardenberg. Ze heeft
namelijk voor de 33e keer vragen
gesteld aan B&W van Hardenberg
over betaald parkeren. Elke keer
als ze een reisje buiten de gemeentegrenzen maakt bekijkt ze het
lokale weekblad om te zien of die
over betaald parkeren schrijven.
Onlangs kreeg ze iets onder ogen
van de gemeente Stichtse Vecht,
waar maatregelen zijn genomen om
het betaald parkeren af te schaffen
en prompt is ze weer in de pen geklommen. Of B&W van plan zijn
de lokale economie aan te jagen
door opnieuw gratis parkeren in te
voeren in Hardenberg, schrijft ze in
een brief aan het gemeentebestuur.
Baarslag beweert dat ze al enige tijd

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

signalen ontvangt van ondernemers
die merken dat hun omzet daalt en
van inwoners die ergens anders hun
inkopen gaan doen. Niet alleen vanwege de economische crisis, maar
ook vanwege het betaald parkeren.
Dat lijkt natuurlijk erg onlogisch,
dat mensen bijvoorbeeld in Ommen, Dedemsvaart of Coevorden
inkopen gaan doen, daar twee liter
benzine voor verstoken om anderhalve euro parkeergeld uit te sparen,
maar goed, Petra Baarslag zal het
wel weten. Zou ze trouwens ook
juichende geluiden uit de ons omringende plaatsen hebben gehoord,
omdat al die Hardenbergers daar nu

inkopen doen?
Maar even terug naar de onrust
die het raadslid veroorzaakt. Er
zijn namelijk twee groepen Hardenbergers die met angst en beven
afwachten wat B&W gaan doen.
Als het college namelijk voorstelt
om geen parkeergeld meer te heffen en de gemeenteraad steunt dat
voorstel, dan verliest de gemeente
veel inkomsten terwijl er voor de
parkeervoorzieningen wel moet
worden betaald. De gemeenteraad
kan er dan voor kiezen minder geld
uit te geven, door bijvoorbeeld de
bijzondere bijstand af te schaffen,
of de zorghulp verder af te knijpen.
De gemeenteraad kan ook besluiten
om de uitgaven op hetzelfde peil te
houden maar ervoor te zorgen dat
er meer geld in de gemeentelijke

schatkist vloeit. Bijvoorbeeld door
de OZB te verhogen. En bezuinigen
dan, is dat misschien een optie? Nou
nee, dat lukt bijna niet meer, want
dat is de laatste twee jaar al volop
gebeurd, tot het minimum aan service zo’n beetje is bereikt.
Minder hulp krijgen of meer belasting betalen, wat heeft de raad voor
de burgers in petto? Maar misschien
besluiten B&W en de raad wel dat
er niets verandert, dat de parkeerder
gewoon parkeergeld moet blijven
betalen en keert de rust weer in
Hardenberg terug. Totdat Baarslag
brief nummer 34 stuurt om maar in
het nieuws te blijven en de regionale
media weer braaf melden dat er
opnieuw vragen zijn gesteld over
betaald parkeren. En zo kunnen we
nog wel even doorgaan.

Nieuwe kunst gaat tegen de stroom in

Pissig op provincie
HARDENBERG - Gedeputeerde
Staten van Overijssel hebben vorige
week op een rij laten zetten hoe
er tussen de 120 en 150 miljoen
euro bespaard kan worden op de
opwaardering van de N340 tussen
Zwolle en Ommen en de N377
langs Balkbrug en Dedemsvaart.
Dat is gebeurd op verzoek van
een meerderheid van Provinciale
Staten. Een motie van de oppositie
om geld te besparen dat daarna
besteed zou kunnen worden aan
de N35 tussen Zwolle en Enschede
en het openbaar vervoer, werd ook
gesteund door regeringspartij VVD.
Die partij had na 15 jaar praten en
onderhandelen vier weken daarvoor
nog tegen de motie gestemd, maar
nadat een herstemming nodig was
omdat een SGP-er per vergissing
voor had gestemd in plaats van
tegen was de VVD opeens voor
de motie. Noordoost-Overijssel
spreekt van onbetrouwbare politici.
Als er werkelijk 150 miljoen euro
bespaard moet worden gaat vrijwel
geen enkel plan voor de N340 nog
door, behalve het aanleggen van een
viaduct over de spoorlijn Zwolle –
Meppel en een verbeterde aansluiting van de weg op het wegennet
rond Zwolle. Bij de N377 verandert
niets, ook de al toegezegde tunnel in
Balkbrug wordt dan niet aangelegd.
Om duidelijk te maken welke keuzes Provinciale Staten nog kunnen
maken hebben GS ook een lijstje
gemaakt van alle onderdelen van
het oorspronkelijke plan. Als bijvoorbeeld het knooppunt Varsen bij
Ommen toch wordt aangepakt kost
dat minimaal 25 miljoen euro. En
willen Provinciale Staten tocht dat
er een viaduct bij Drogteropslagen
komt dan moet er minstens 4 miljoen euro op tafel worden gelegd.
Verder hebben GS duidelijk gemaakt dat er al 6 miljoen euro aan
voorbereidingskosten zijn gemaakt
en dat voor een bedrag van bijna 17
miljoen euro aan grond is gekocht.
Ook aan de relatie met aanwonenden en betrokken gemeenten is in
de brief van GS aan PS aandacht
besteed. Volgens GS is die relatie
ernstig verstoord omdat niemand
de provincie nog vertrouwt. De
gemeente Hardenberg heeft dat
eind vorige week in een brief aan
de provinciale politici nog eens duidelijk gemaakt. Binnenkort zullen
Provinciale Staten zich uitspreken
over de brief van GS en de reactie
van de gemeente Hardenberg.
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HARDENBERG – Na drie keer organiseren moet het maar eens een
vast element op de jaarkalender worden met een gegarandeerd budget.
HardenbergArt heeft dit jaar opnieuw pas afgestuurde kunstenaars van de
ArtEZ-opleiding in Zwolle een expositie aangeboden met als titel Stroomopwaarts. Zaterdag 25 januari was de officiële opening in het LOC aan de
Parkweg, met daarbij een prachtig optreden van het Zwolse saxofoonorkest
For saxes only.
Stroomopwaarts heeft te maken met de rivier de Vecht, die Zwolle en
Hardenberg verbindt, maar ook met de instelling van de jonge kunstenaars:
tegen de stroom ingaan, op zoek naar het nieuwe. Zeven van hen zijn door

Ambtelijke top te zwaar
HARDENBERG - De ambtelijke
top van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg is te zwaar. Nu
bestaat die nog uit twee gemeentesecretarissen, een directeur en een
adjunct-directeur. Over een half
jaar blijven er nog twee functies
over: een gemeentesecretaris voor
Hardenberg die ook directielid is
en een gemeentesecretaris voor
Ommen die eveneens directielid
is. In onderling overleg worden
dan de directietaken verdeeld. Dat
is de aanbeveling van het bureau
BCM dat in opdracht van de beide
gemeentebesturen onderzoek heeft

gedaan naar het functioneren van de
topambtenaren. Uit het onderzoek is
gebleken dat het huidige systeem te
ingewikkeld is en dat niet duidelijk
is wie waarvoor verantwoordelijk
is. Dat moet eenvoudiger en duidelijker, vindt BCM en de colleges
van Hardenberg en Ommen hebben
die aanbeveling overgenomen.
Wie straks op de stoel van secretaris-directeur zit in nog niet bekend.
Dat kunnen twee van de huidige
vier functionarissen zijn, maar er
zouden ook twee nieuwen kunnen
komen. B&W hebben tot juni de tijd
om deze zaak te regelen.

een driekoppige jury geselecteerd voor de expositie: drie van de afstudeerrichting Fine Art, twee van Illustration Design, één van Comic Design en
één van Interieurarchitectuur. Hun werk is te zien in de ruimte van HardenbergArt in het LOC maar ook in de gang en de vitrines bij de bibliotheek.
Strips, composities van grillige metalen voorwerpen, boekillustraties, grote
kamelen van stof, siliconenkoppen en installaties van latten tonen dat de
nieuwste generatie kunstenaars over voldoende kwaliteit en originaliteit
beschikken om veel publiek te trekken. Hun werk is dankzij de inzet van
veel vrijwilligers en een financiële schenking van het Christelijk Cultureel
Studiecentrum in Kampen nog tot en met 15 maart te zien.

De bespreking over de ambtelijke top door de gemeenteraad
was onderdeel van een evaluatie
na anderhalf jaar van de ambtelijke
fusie tussen Ommen en Hardenberg.
De raadsleden wilden weten wat
er terecht is gekomen van de doelstellingen, namelijk meer kwaliteit
bieden, minder kwetsbaar zijn als
ambtenaren ziek zijn en minder
kosten maken.
OpKoers legde de nadruk vorige
week dinsdag tijdens de raadsvergadering op het kostenaspect. Volgens
B&W is het nog te vroeg om te zien
of de beoogde besparing wordt
gehaald, hoewel er al wel succesjes
zijn te melden. Over anderhalf jaar
moet dat wel duidelijk zijn.
De ChristenUnie had vooral oog

voor het onderdeel kwaliteitsverbetering. Levert de fusie betere
ambtelijke afdelingen op die meer
kennis van zaken hebben en grotere
klussen aankunnen, was de kern van
de vraag. Het schrappen van tientallen banen waar we nu mee bezig
zijn helpt niet echt om het doel te
bereiken, zo reageerden B&W, maar
met dat antwoord nam de CU geen
genoegen. Het college zal straks
moeten aantonen dat de fusie een
meerwaarde heeft gehad.
Overigens zal de komende maanden
niet alleen worden gesproken over
de ambtelijke fusie maar zal ook een
totale samenvoeging van Ommen
en Hardenberg ter sprake komen. In
veel verkiezingsprogramma’s wordt
dit namelijk uitdrukkelijk genoemd.

