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Kortweg
Lijstverbinding – Net als in 2010
gaan de PvdA en GroenLinks in
Hardenberg een lijstverbinding aan
bij de gemeenteraadsverkiezingen.
De partijen staan wel zelfstandig
op de kieslijsten. De lijstverbinding
betekent in de praktijk dat de partijen een grotere kans maken op een
restzetel. Vorige keer leverde deze
constructie een extra zetel op voor
GroenLinks, maar daar heeft de partij weinig plezier aan beleefd omdat
nummer 2 op de lijst halverwege
de rit ermee stopte en de volgende
op de lijst na enkele maanden voor
zichzelf begon.
Drukke trein - Het aantal treinreizigers op het traject Zwolle-Emmen
groeit zo sterk, dat de treinen ‘s
ochtends regelmatig overvol zijn.
Arriva beaamt dit maar ziet als één
van de oorzaken dat de passagiers
zich niet over de trein verdelen
waardoor nogal wat lege plekken
ontstaan. De gedeputeerden Brink
(Drenthe) en Kok (Overijssel) willen dat ook gekeken wordt naar het
vaker laten rijden van treinen na 9
uur en het verlengen van de treinen
op momenten dat het extra druk is.

Stop maar, de stemhokjes kunnen in
de opslag blijven, de rode potloden
hoeven niet geslepen te worden
en u hoeft geen enkele folder van
een politieke partij te lezen, want
de gemeenteraadsverkiezingen
van 19 maart kunnen beter niet
gehouden worden. Ze zijn namelijk
ondemocratisch. U leest het goed:
on-de-mo-cra-tisch. De lokale afdelingen van de VVD, GroenLinks
en D66 hebben het zelf gezegd.
Op de site van de groenen en in de
Dedemsvaartse Courant is het na te
lezen. Waarom het een ondemocratische activiteit is? Omdat de drie
wethouders van Hardenberg ook
aan de verkiezingen meedoen. Als
lijstrekker nog wel, van het CDA,
de ChristenUnie en de PvdA.
Hoe kan een wethouder die niet
van plan is zitting te nemen in de
gemeenteraad nou raadsdebatten

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

voeren? Dat is kiezersbedrog, zeggen de drie oppositiepartijen, die
inmiddels OpKoers en Liberaal
Hardenberg aan hun zijde hebben.
Het is tijd voor echt dualisme, vond
de VVD-secretaris. Maar hoe zat
dat nou ook alweer: was Rutte ook
geen premier toen hij eerst lijsttrekker van de VVD werd en daarna
weer premier? Ja maar, reageerde de
partijsecretaris, Rutte zou bij verlies
in de kamer komen. En willen onze
wethouders bij verlies in de raad?
Je zou denken dat de 3 partijen – en
dan met name Anne van den Hoek,
de nummer 2 van GroenLinks, die
het hele gedoe is begonnen – dat die
partijen dat dus wel even gevraagd
hebben. Maar dat was niet zo. Hier

ligt een journalistieke kans, was
de reactie van de GroenLinkstopkandidaat. Die benaming verzin
ik trouwens niet, zo noemt ze zichzelf. Maar goed, vreemd is het wel.
Anderen beschuldigen van ondemocratisch handelen terwijl je niet eens
onderzocht hebt of het klopt. Ook
de collega van de Dedemsvaartse
Courant had dat niet gedaan, hij
had kritiekloos de woorden van de
troika opgeschreven. Terwijl het
niet zo moeilijk is: gewoon even
aan de drie wethouders vragen of
ze ook in de raad gaan zitten als ze
geen wethouder worden.
Douwe Prinsse (CDA) reageerde
kort en krachtig: mocht er geen
wethouderspositie voor mij beschikbaar komen, dan neem ik
zitting in de raad. Ook René de
Vent (PvdA) had niet veel woorden nodig: ik ambieer een tweede

wethoudersperiode. Lukt dat niet
dan ben ik beschikbaar voor de
raad. Der Dritte im Bunde, Jannes
Janssen (CU), reageerde zoals altijd
een stuk uitgebreider, maar de kern
is: als de CU geen wethouder levert
neem ik plaats in de raad. Op de
achterste bankjes weliswaar, om
niemand voor de voeten te lopen
en waarschijnlijk niet voor de volle
periode, maar wel in de raad.
Drie wethouders die alle drie lijsttrekker zijn en raadslid worden als
er geen plek naast de burgemeester
voor hen inzit. Dus wat nou ondemocratisch? Het lijkt erop dat de
(mogelijke) nieuwkomers in de raad
zich naar voren proberen te schreeuwen terwijl ze eigenlijk nog een
heel leerproces moeten doorlopen.
Maar ach, dat komt vast wel goed,
want wijsheid komt met de jaren.
Tenminste, bij de meeste mensen.

Fietsverlichting moet beter

Mutaties – Bij HHC worden niet
alleen spelers gehaald voor volgend
seizoen (Willem Lanjouw van Genemuiden en Rob van der Leij van
Be Quick 1887), er vertrekken er
ook een paar. Middenvelder Lars
Offringa en spits Martijn Berger
stoppen met voetballen terwijl
Bjorn Zwikker en Frank Schijff op
zoek gaan naar een nieuwe club.
Of er nog meer mutaties komen is
nog niet bekend, maar supporters
hebben onlangs Almeloër Nick de
Graaf op sportpark De Boshoek
ontdekt. De 26-jarige verdediger
verlaat het Brabantse JVC Cuijk
(zondagtopklasse) en is op zoek
naar een club dichter in de buurt
van Almelo.
Voorlezen - De Nationale Voorleeswedstrijd is in volle gang. In de
gemeente Hardenberg kwamen uit
de voorrondes op de basisscholen
29 voorleeskampioenen voort. Deze
schoolkampioenen, afkomstig uit
groep 7 of 8, hebben vorige week
hun school vertegenwoordigd tijdens de drie gemeentelijke rondes.
Winnaars werden Sander Bosma
van De Morgenster in HardenbergBaalderveld, Verel Bahnan van
De Langewieke in Dedemsvaart
en Jurjan Altena van De Wiekslag
in Bruchterveld. De drie winnaars
gaan door naar de regioronde op
6 maart in de Carrousel in Ommen. Daar treffen de Hardenberger
kampioenen die van de gemeenten
Ommen, Dalfsen en Twenterand.

Moties VVD
afgeserveerd
HARDENBERG – In een poging
nog groener te zijn dan GroenLinks heeft de VVD tijdens de
raadsvergadering van 4 februari
een motie ingediend om energiebespaarders te belonen.
De gemeente kan nog meer doen om
duurzaamheid te stimuleren, meent
de VVD. Dat kan door woningbezitters die kunnen bewijzen dat ze
energiebesparende maatregelen
hebben genomen te belonen. Als
de woning van die eigenaar meer
waard is geworden door de maatregelen om energie te besparen,
zou hij eigenlijk meer belasting
moeten betalen. De WOZ-waarde
is dan namelijk gestegen. Als je nou
eens vijf jaar lang geen verhoging

HARDENBERG - Studenten in rood probeerden
vorige week maandag bij het station in Hardenberg zoveel mogelijk fietsers aan te houden.
Niet om ze te bestraffen, maar om ze te belonen.
Tenminste, als ze hun verlichting goed in orde
hadden want dan kregen ze een aardigheidje.
vraagt stimuleer je de bereidheid
om energie te besparen, vertelde
VVD-raadslid Fedde Zijlstra.
Sympathiek idee, maar hoe moet de
gemeente dit controleren (ChristenUnie), we hebben al een duurzaamheidslening tegen 1% rente dus dit
is overbodig (GroenLinks), alleen
voor woningbezitters en niet voor
huurders, bovendien mag het niet
(CDA). Er bleek geen enkele steun
van de overige partijen voor het idee
van de VVD. Volgens wethouder
Douwe Prinsse had verder praten
ook geen zin, omdat het volgens
hem een ‘kansloze missie’ is. Het
is namelijk wettelijk niet toegestaan
om voor elke woning een ander
belastingtarief te hanteren.
Ook een motie om grond in erfpacht
uit te geven voor starters op de
woningmarkt kon op weinig waar-

Maar ook als de verlichting niet deugde was er
een presentje, want in dat geval werden er door
de studenten lampjes op de fiets gemonteerd.
De actie was onderdeel van de fietslichtcampagne die ROVO, het regionaal orgaan voor de

dering rekenen. De VVD verwacht
dat banken sneller geld willen verstrekken voor een hypotheek als de
grond in erfpacht wordt uitgegeven,
maar dat was volgens wethouder
Prinsse niet zo. “We hebben daar
al een groot onderzoek naar laten
doen en het bleek dat hypotheekverstrekkers daar niet happig op
zijn. Uiteindelijk kon niemand door
zo’n constructie meer geld krijgen.
Bovendien is een woning met de
grond in erfpacht slechter verkoopbaar dan een woning met de grond
in eigendom”, aldus Prinsse.
De erfpachtkwestie wil de VVD
nu nog verder uitzoeken, zodat de
motie is aangehouden. De motie
over een beloning voor energiebesparende woningbezitters werd
ingetrokken, omdat die geen enkele
steun kreeg.

verkeersveiligheid in Overijssel, eind november
2013 is gestart. Hoewel ook ouderen werden aangesproken was het vooral de bedoeling jongeren
te bereiken, omdat van die groep het vaakst de
verlichting niet deugt.
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Openbaar toilet moet terug
HARDENBERG - CDA-raadslid
Henriette van Veldhuisen wil
dat de gemeente nog eens kijkt
of het mogelijk is een openbaar
toilet in Hardenberg-centrum te
plaatsen. Er was eentje tegenover
café Marktzicht, maar die is wegbezuinigd.
Volgens het raadslid hoort ze steeds
meer klachten van mensen die
een invalidentoilet missen en van
horecaondernemers die hun toilet
voor hun gasten willen reserveren
en niet voor het winkelend publiek.
Dat het toilet enkele jaren geleden
door de raad is wegbezuinigd komt
doordat er weinig gebruik van werd
gemaakt. Huur, schoonmaak, onderhoud en kapitaalslasten zorgden

voor een onkostenpost van 31.000
euro per jaar. Gemiddeld kwamen
er 200 bezoekers per jaar, zodat een
toiletbezoek de gemeente 155 euro
kostte. Van Veldhuisen denkt dat de
slechte bebording en daardoor onbekendheid met het bestaan van een
toilet de oorzaak van het geringe
aantal bezoekers is.
Verantwoordelijk wethouder Jannes
Janssen zegde toe de zaak nog eens
met de middenstanders te bespreken, omdat die nu hebben aangegeven dat ze willen meedenken om
een oplossing te vinden.
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