Woensdag 2 april 2014

Kortweg
Tuinen – De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed wil zes proeftuinen
van Mien Ruys in Dedemsvaart
aanwijzen als beschermd monument. De tuinen zijn in 1960
aangelegd. Tien jaar geleden, op de
100e geboortedag van de tuinarchitecte, hebben al drie oudere tuinen
de monumentenstatus gekregen.
De gemeente Hardenberg is om
advies gevraagd en heeft positief
gereageerd op het plan. Uiteindelijk beslist de minister of de tuinen
daadwerkelijk monument worden.
Zonnepanelen – De wijkvereniging Baalder houdt donderdag 3
april van 19.30 tot 21.30 uur een
infoavond over het gebruik van
zonnepanelen. Dat gebeurt in de
wijkboerderij aan de Beekberg.
Wijkvereniging Baalder wil samen
met de gemeente Hardenberg zoveel mogelijk woningen in deze
Hardenberger wijk energiezuiniger
maken. Onder de naam Baalder
heeft Energie is daarom een energiebesparingscampagne gestart.
Enkele tientallen huiseigenaren
hebben inmiddels maatregelen getroffen of hebben plannen hiervoor.

Even een meerkeuzevraag:
Hoe maak je grote kans om raadslid
te worden in Hardenberg?
A door in Kloosterhaar te wonen
B door veel voor je dorpsgenoten
te betekenen
C door ambtenaar van de burgerlijke stand te worden
D door klusjes te laten opknappen
door landelijke politici
E alle bovengenoemde antwoorden
zijn juist
Om met A te beginnen: Hans Botter
van OpKoers woont in Kloosterhaar en kreeg bijna 50% van alle
stemmen. En niet omdat OpKoers
zoveel beter heeft gepresteerd dan
andere partijen. Ook niet omdat de
partij meelift op landelijk succes
want het is een lokale partij. Maar
het is inmiddels wel een feit dat het
voormalige ‘rode dorp’ volkomen
OK-groen is geworden. Dat was
vroeger wel anders, met Kloosterhaarders als Berend Nijboer, Berend
Brink en Riekele Bron. Het maakt
weer eens duidelijk dat je nog zo’n

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

mooie campagne kunt voeren met
een rode bank, maar dat het om
mensen gaat, actievelingen in de
dorpen die af en toe iets voor hun
dorpsgenoten kunnen regelen. Kijk
naar B: Klaas Mulder uit De Krim
is makkelijk aanspreekbaar, zit in
enkele verenigingen en bereikt af
en toe iets voor ‘zijn’ dorp.
Vervolgens antwoord C.
Jenny Weitkamp, de CU-fractiegenoot van Klaas Mulder, is vier jaar
geleden in de raad gekozen, hoewel
ze toen eigenlijk nog niet wilde. Ze
kreeg echter zoveel voorkeurstemmen dat ze geen ‘nee’ kon zeggen
tegen het raadslidmaatschap. “Als
ambtenaar van de burgerlijke stand
was u een bekend persoon, wat bij
de verkiezingen vast en zeker heeft
meegespeeld”, zei burgemeester
Peter Snijders vorige week dinsdag
bij haar afscheid. Zij stopt er alweer

mee, omdat het raadslidmaatschap
niet echt iets voor haar is. Haar
partij, de ChristenUnie, heeft bij
de verkiezingen veel stemmen behaald. Maar in Balkbrug veel meer
dan je op historische gronden mocht
verwachten. Dat heeft natuurlijk alles te maken met Tweede Kamerlid
Arie Slob die er (mede) voor heeft
gezorgd dat tbs-kliniek Veldzicht
openblijft. Alleen: Arie woont in
Zwolle en werkt in Den Haag. De
lokale partij heeft net zoveel voor
het openhouden van de kliniek
gedaan als alle andere partijen in
de gemeenteraad van Hardenberg,
maar omdat ‘Den Haag’ de stem
van de CU nodig had kon Slob iets
voor elkaar krijgen wat hem anders
nooit was gelukt en daar profiteert
de lokale afdeling van. Antwoord D
is ook correct en dus is E het beste
antwoord.
Nog een vraag:
Hoe kom je in aanmerking voor een
koninklijke onderscheiding?
A door een gouden Olympische

medaille te behalen
B door 12 jaar raadslid te zijn
C door je als vrijwilliger langdurig
voor de gemeenschap in te zetten
D alle bovengenoemde antwoorden
zijn juist
En ook hier zijn alle antwoorden
goed. Terwijl het eigenlijk alleen
C zou moeten zijn. Een gouden
medaille wordt meestal gewonnen
door een jonkie, maar dat kan alleen
dankzij de hulp en met financiële
steun van velen. En op ander gebied kan een twintiger nog weinig
gepresteerd hebben. B is ook goed,
maar eigenlijk fout, als u begrijpt
wat ik bedoel. Tenminste, als 12
jaar blijven zitten de enige reden
is. Sommigen hebben wel meer
dan dat gedaan en hen is een lintje
gegund, maar eigenlijk zouden alle
raadsleden moeten afspreken dat ze
voortaan principieel weigeren een
onderscheiding voor het raadswerk
te aanvaarden. Misschien als bijlage
bij het nieuwe lokale regeerakkoord?

Nieuwe raad wil geen dichtgetimmerd regeerakkoord

Kraanwater – De gemeente Hardenberg schenkt voortaan alleen
nog kraanwater bij raadsvergaderingen, lunches, bijeenkomsten en
vergaderingen als om bronwater
wordt gevraagd. Kraanwater is gezond, kost niks en is veel beter voor
het milieu dan water uit flesjes,
beweert de gemeente. De milieubelasting van kraanwater is 400x
minder dan dat van flessenwater
Skatepark - Dinsdag 30 april
wordt het tweede gedeelte van de
skatebaan in Hardenberg met graffiti bewerkt. Onder begeleiding van
graffitikunstenaars en in samenwerking met een groep van de Jonge
Mantelzorgers van Carinova en
gebruikers van de skatebaan wordt
de skatebaan opgeknapt. Vorig
jaar is het eerste deel van de grijze
betonbaan onder handen genomen.
Jongeren die willen meehelpen met
het project of willen kijken hoe de
baan wordt opgeknapt zijn 30 april
ook welkom.
SDG - Zaterdag 5 april speelt Soli
Deo Gloria uit Ane in Zalencentrum
De Anerhof. Alle onderdelen van de
vereniging zullen optreden tijdens
deze jaarlijkse uitvoering: de gezamenlijke blokfluitgroep van SDG
Ane en Harmonie Crescendo uit
Gramsbergen, het opleidingsorkest,
de malletband en de fanfare. Het
thema van de uitvoering is SDG
Rocks. Het programma begint om
19.45 uur, de toegang is gratis.
Repareren – In natuurcentrum
De Koppel in Hardenberg wordt
zaterdag 5 april een Repair Café
gehouden. Van 13.00 tot 15.30 uur
kunnen kapotte spullen ter reparatie
aangeboden worden. Deze keer is er
speciale aandacht voor verstelwerk
van kleding, beddengoed, etc.
Hartweek - De week van 6 t/m 12
april staat landelijk in het teken van
hart- en vaatziekten. In het RöpckeZweers ziekenhuis wordt woensdag
9 april een voorlichtingsavond en
rondleiding gehouden. Cardioloog
Raymond Lionarons verzorgt een
presentatie over verschillende
hartaandoeningen en de behandelmogelijkheden in Hardenberg.
De ontvangst is om 17.00 uur, de
presentatie start om 17.30 uur en
rond 18.00 uur volgt de rondleiding.
Belangstellenden dienen zich van
tevoren aan te melden via e-mail:
g.verbree@sxb.nl

Bij het afscheid van de raad was er een lintje voor v.l.n.r. Henk Steenbergen, Wim Kloekorst en Jaap Perlot.
HARDENBERG - Vorige week dinsdag is van veertien raadsleden in
de gemeente AHardenberg afscheid genomen. Vijf van hen hadden een
koninklijke onderscheiding kunnen krijgen omdat ze langer dan twaalf
jaar raadslid zijn geweest, maar Mettina Grimmerink (CU, 16 jaar
raadslid) en Miny Lohuis (CDA, 16 jaar raadslid) wilden geen lintje
omdat volgens hen andere vrijwilligers hiervoor meer in aanmerking
komen. Wèl onderscheiden werden Wim Kloekhorst (PvdA, 32 jaar
raadslid, eind vorig jaar opgestapt maar nu herkozen als raadslid
voor OpKoers), Jaap Perlot (PvdA, 16 jaar raadslid) en Henk Steenbergen (CDA, 16 jaar raadslid). Zij zijn benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau.
Twee dagen later, donderdag 27
maart, is de nieuwe gemeenteraad
geïnstalleerd. Daarvoor moest de
raadszaal een beetje anders worden
ingericht. Er is voor het eerst een
raadslid met rolstoel aanwezig,
zodat ruimte gezocht moest worden
om Rick Brink (CDA) een plek
aan de ronde tafel te geven. Verder
moest er een plek worden gezocht
voor nieuweling D66, die met twee
raadsleden is vertegenwoordigd.
De raad was nog niet compleet

want twee leden konden door hun
afwezigheid niet de eed of belofte
afleggen, zodat burgemeester Peter Snijders tijdens de volgende
vergadering nogmaals de teksten
moet voorlezen die horen bij het
installeren van raadsleden.
Tijdens die volgende raadsvergadering op 8 april is naar verwachting
nog geen nieuw college van B&W
present, hoewel de onderhandelaars wel erg opschieten. Vrijdag

28 maart was de eerste openbare
bijeenkomst in het gemeentehuis,
waar zo’n 25 geïnteresseerden op
waren afgekomen. Onafhankelijk
voorzitter René Paas (voormalig
CNV-voorzitter en wethouder in
Groningen) kon na de eerste sessie
van tweeënhalf uur concluderen dat
de acht partijen die zitting hebben
in de Hardenberger raad over veel
zaken hetzelfde denken. De fracties
hebben uitgesproken dat het nieuwe
collegeprogramma, voor de periode
2014 – 2018, een verhaal op hoofdlijnen moet zijn. In het programma
moet onder andere aandacht zijn
voor de financiële situatie van de
gemeente en de werkzaamheden op
het gebied van werk en zorg, die de
gemeenten straks moeten uitvoeren
in plaats van de rijksoverheid.
Geschilpunten zijn er ook, bijvoorbeeld over het beter bevaarbaar maken van de Vecht met bijbehorend
kostenplaatje, de koopzondag en

© Roel Gritter

het afschaffen van betaald parkeren
en de hondenbelasting. Wat nog
onduidelijk is, is het antwoord op
de vraag of 1-persoonsfracties als
GroenLinks en Liberaal Hardenberg
een vervanger naar een commissievergadering mogen sturen. Dat
zijn twee vergaderingen, officieel
oriënterende raadsvergaderingen
genoemd, die regelmatig gelijktijdig worden gehouden waardoor de
1-persoonsfracties niet alles kunnen
volgen. CU, OpKoers, D66, GroenLinks en Liberaal Hardenberg zijn
voor, CDA en PvdA tegen. De VVD
leek ook tegen maar dat kwam doordat de nieuwelingen van die partij
niet precies wisten wat zo’n vervanger wel en niet mag doen. Later
tijdens de onderhandelingen wordt
hierover een besluit genomen. De
eerstvolgende openbare onderhandelingsronde is vrijdag 4 april om
15.30 uur in het gemeentehuis.

redactie@sallander.nl

