Woensdag 16 april 2014

Kortweg
Prijs - In de raadzaal van het gemeentehuis in Hardenberg worden
vrijdag 25 april, om 16.00 uur,
de winnaars bekendgemaakt van
de Frits de Zwerverprijzen 2014.
Voor deze prijsuitreiking is als
gastspreker uitgenodigd de heer
Dick Kaajan, archivaris bij het
Nationaal Archief. Hij houdt een
toespraak met de titel Lessen uit
de oorlog van Frits de Zwerver.
De voorzitter van de jury en zoon
van Frits de Zwerver, Jan Slomp,
leest het juryrapport voor, waarna
wethouder Jannes Janssen de prijzen 2014 uitreikt aan de winnaars.
Het programma wordt muzikaal
opgeluisterd door Kirsten en Elvira
Nijmeijer uit Bergentheim.
Ommerschans - De Historische
Vereniging Hardenberg heeft Ans
Esselink en Jannita Visscher van
de vereniging De Ommerschans
uitgenodigd voor de voorjaarslezing
op woensdag 16 april in het LOC in
Hardenberg. Zij vertellen over de
geschiedenis van de schans, maar
ook de toekomstpannen komen aan
de orde. De bijeenkomst begint om
20.00 uur. De toegang is gratis en
iedereen is welkom.

De eerste vergaderavond van de
nieuwe gemeenteraad vorige week
dinsdag was niet spectaculair,
maar in bepaalde opzichten wel
opvallend. Met de installatie van de
raadsleden Piet-Cees van der Wel
(CDA) en Rein Jonkhans (PvdA)
is de raad weer op volle sterkte
gekomen, een raad met veel nieuwelingen en een stel oudgedienden.
En juist bij die laatste groep ging
er wat mis.
Inspreker Gerrit Hartholt wilde de
raadsleden aan het werk zetten om
bij de regering in Den Haag flink te
lobbyen voor zijn parafrase van het
Feyenoord-motto: Geen woorden
maar banen. GroenLinks-raadslid
Kees Slingerland wilde daarna van
meneer Gerrits (!) iets horen over
zijn eigen werkverleden en zijn
huidige toestand van werkloosheid. Daar kwam nogal wat commentaar op, want het is uiteraard

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

nogal onkies om zoiets aan een
inspreker te vragen. Bovendien
niet ter zake doende omdat het
niks met de inspraak te maken had
maar alleen met de inspreker. Deze
uitglijer werd bijna geëvenaard door
de GroenLinks-reserve die vanaf
de publieke tribune commentaar
gaf via twitter, daarbij overdadig
gebruik makend van het woord ‘respect’ (zo van: D66, de kop is eraf,
respect! nadat de fractievoorzitter
voor het eerst iets had gezegd. Waar
je respect voor moet hebben werd
niet duidelijk gemaakt. Dat-ie iets
durft te zeggen misschien?) Ze had
het in haar tweets ook steeds over
oude politiek: wethouder Prinsse
gaf een college oude politiek. Dat
deed hij toen hij aan de VVD uitlegde hoe men tot nu toe in de raad

was omgegaan met het legaliseren
van bedrijfjes in het buitengebied
als dat mogelijk en toegestaan was.
Dat een ruime meerderheid van
de Hardenbergers daar tevreden
mee is plaatst zo’n loze kreet van
het reserve-raadslid een beetje in
het luchtledige. Tot begin maart
was 74% van de kiezers blij met
de coalitie CDA, CU en PvdA. Na
de raadsverkiezingen is dat 68%,
nog altijd een ruime tweederdemeerderheid. Politiek van vandaag,
derhalve, of je daar nu blij mee bent
of niet.
De VVD kreeg ook even een tikje
over de vingers. Nieuweling Back
wilde weten waarom een bedrijfje
aan de Hongerdijk in Bruchterveld
gelegaliseerd wordt. Daar steek
hopelijk wel iets meer achter dan
alleen maar een muntje opgooien
door de wethouder, merkte hij badinerend op. De uitleg van Prinsse

vond hij niet voldoende, want hij
wilde vervolgens weten aan welke
objectieve voorwaarden voldaan
moet worden om voor legalisering
in aanmerking te komen, waarop
Klaas Mulder (CU) vroeg of de
VVD misschien voorstanders was
van meer regels? Als u weet dat het
verminderen van regels een belangrijk punt is bij de VVD snapt u dat
Back lachte als een boer met kiespijn. En nog iets opvallends: Petra
Baarslag (Liberaal Hardenberg) was
het tot haar eigen verbazing helemaal eens met wethouder Douwe
Prinsse, zei ze. Dat de ondernemer
in Bruchterveld zo goed was geholpen door de gemeente verdiende
alle lof. Waarop de VVD’er de
mond hield en zich waarschijnlijk
eerst eens gaat verdiepen in het
handboek dat hij onlangs cadeau
heeft gekregen: “Gekozen. En nu?”.

Yad Vashem onderscheiding
voor Tjaltje en Frits Slomp

Kastanjehof - Leerlingen van
basisschool De Kastanjehof in Hardenberg hebben maandagmiddag
samen met enkele ouders het resultaat van een handtekeningenactie
aan burgemeester Peter Snijders
aangeboden. Hiermee protesteert
de laatste centrumschool van Hardenberg tegen de dreigende sluiting.
Voorafgaand aan het aanbieden van
de handtekeningen zijn 140 ballonnen opgelaten, het aantal dat staat
voor de jaren dat de Kastanjehof
bestaat. De handtekeningenactie is
een initiatief van de kinderen van
de school en is gehouden onder de
inwoners van Hardenberg. Zij zijn
benaderd met de vraag: “Vindt u
dat De Kastanjehof in het centrum
van Hardenberg moet blijven?”.
Ruim 6000 respondenten hebben
deze vraag beantwoord met ‘ja’ en
bekrachtigd met een handtekening.
Kleppertoer - De eerste rit van het
Kleppertoerseizoen 2014 wordt
verreden op woensdag 7 mei. De
toer gaat dit keer via Balkbrug en
het Reestdal naar de omgeving van
Staphorst.
Gedenkplaat - De mislukte plaatsing van een plaquette in Nordhorn
om de vele dwangarbeiders in de
Tweede Wereldoorlog te gedenken
krijgt nu toch een vervolg. Vorig
jaar september zou in de Zwarte
Tuin een gedenkplaat komen met
daarop de naam van Seine Prins uit
Almelo, een Nederlandse dwangarbeider die in Nordhorn te werk was
gesteld en in 1944 in Auschwitz is
gestorven. Hij staat als voorbeeld
van duizenden, waaronder veel bewoners van de grensstreek. Omdat
het aanbrengen van de bronzen plaat
nog niet door de gemeenteraad was
goedgekeurd kon de plaatsing toen
niet doorgaan. Op 8 mei, de Duitse
gedenkdag van het einde van de
oorlog en de bevrijding van het
fascisme, zal de gedenkplaat alsnog
worden aangebracht.
Voetbal – HHC heeft zaterdag
goede zaken gedaan door met 1-3
te winnen van Excelsior Maassluis. Alle doelpunten kwamen op
naam van Sargon Gouriye. Door de
overwinning zijn de Hardenbergers
gestegen naar de tweede plaats in de
Topklasse. Zaterdag komt Scheveningen op bezoek.

redactie@sallander.nl
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HEEMSE – Het was de tweede keer
in 19 jaar dat dominee Jan Slomp
achter de microfoon ging staan
bij de jaarlijkse herdenking van
de bevrijding van het toenmalige
dorp Heemse op 11 april 1945. De
eerste keer was in 1995, toen het
borstbeeld van zijn vader, dominee
Frits Slomp alias Frits de Zwerver,

werd onthuld op het plantsoen aan
de Brandweg. Die tweede keer was
afgelopen vrijdag, toen hij bekend
maakte dat zijn ouders postuum een
onderscheiding krijgen.
Frits Slomp heeft tijdens de Tweede
Wereldoorlog heel wat Nederlanders laten onderduiken en daarnaast

Onderhandelaars raken twee partijen kwijt
HARDENBERG – De politieke
partij OpKoers heeft zichzelf voor
de komende vier jaren buitenspel
gezet. De partij, bij de afgelopen raadsverkiezingen gestegen
van 2 naar 3 zetels, had volgens
fractievoorzitter Hans Botter het
gevoel dat andere partijen wilden
regeren zonder OpKoers. Botter
komt zelfs met beschuldigingen
van achterkamertjespolitiek, maar
kan daarvoor desgevraagd geen
concrete aanwijzingen noemen.

Eerder gaf Petra Baarslag al aan
dat Liberaal Hardenberg niet meer
meedoet. Officieel omdat geen van
de speerpunten van LH gerealiseerd
kan worden. Of dat de werkelijke
reden is, is niet duidelijk. Eén van
de punten, het mogelijk maken dat
eenpersoons partijen met plaatsvervangers kunnen werken, wordt
namelijk pas aan het eind van de
onderhandelingen afgewerkt zodat
het afhaken van Liberaal Hardenberg in feite te vroeg was.

met anderen een organisatie op
poten gezet om hulp te bieden aan
die onderduikers, die geen bonnen
hadden en dus geen eten en kleding
konden kopen. Daarnaast hebben
hij en zijn vrouw Tjaltje ten Kate
zelf ook onderduikers in de pastorie
in Heemse verborgen gehouden.
Eén van hen was Doortje Berner,

die eigenlijk Rachel de Leeuw
heette, een joodse kleuterjuf uit
Winterswijk. Deze thans 96-jarige
vrouw heeft een aanvraag ingediend
bij het Yad Vashem instituut in Jeruzalem om de ouders van Jan Slomp
te eren met een onderscheiding.
Dat gebeurt maandag 28 april in
het Verzetsmuseum in Amsterdam.

Waar OpKoers en Liberaal Hardenberg tijdens de rit zijn uitgestapt
blijft nieuweling D66 proberen in
de onderhandelingen zoveel mogelijk van de eigen standpunten in
het coalitieakkoord te krijgen. Tot
nu toe lukt dat aardig, want ook afgelopen donderdag, tijdens de derde
ronde van de onderhandelingen,
werden D66-accenten aangebracht
in de paragrafen onderwijs, controle
door de rekenkamer en samenstelling van het bestuur. Lijsttrekker
Jacco Rodermond stelde voor
om tijdelijk een 4e wethouder te
benoemen, eventueel gedeeld met

Ommen, om de vernieuwingen op
het gebied van zorg, jeugdzorg en
werkloosheid in goede banen te leiden. Dat zou dan voor een periode
van vier jaar moeten gelden, waarna
weer teruggekeerd wordt naar
het systeem met drie wethouders.
Tijdens de vierde ronde op Goede
Vrijdag komt dit punt opnieuw aan
de orde. Dan is ook bekend welke
prijskaartjes aan de wensen van de
diverse partijen hangen. Dat niet
alles gerealiseerd kan worden is
al wel duidelijk geworden, omdat
anders geen sluitende begroting
meer is te maken.

