Woensdag 2 juli 2014

Kortweg
Forest – Ook de 4e editie van
het openluchtfestival Night of the
Forest in Gramsbergen is afgelast.
Afgelopen vrijdag zouden zangers,
koren, muziekkorpsen, toneelspelers en verhalenvertellers optreden
in het Gramsberger bosje. Vanwege
de kans op regen durfde techniekleverancier Showtime het echter niet
aan de technische apparatuur op te
bouwen in de buitenlucht. Alleen
in 2010 kon het festival doorgang
vinden zoals het bedoeld was. Het
wachten is nu op een overdekt
theater in het bosje. De eerste tekeningen hiervoor zijn al gemaakt.
Score - Dit schooljaar hebben 465
leerlingen van het Vechtdal College
in Hardenberg deelgenomen aan de
examens vmbo, havo, atheneum en
gymnasium. Daarvan hebben 428
een examen behaald, een aantal
waar de school erg tevreden over
is. Met name het slagingspercentage van vmbo-tl geeft voldoening,
omdat veel energie is gestoken in
het verbeteren van de resultaten
van deze afdeling. Ook de cijfers
van havo zijn tegen de landelijke
tendens in beter dan verleden jaar.

De burgemeester met de meeste
dienstjaren in de naoorlogse gemeente Hardenberg is Leo van
Splunder. Dat wist trouwens bijna
niemand, dat hij Leo heette, want
in tegenstelling tot nu werd een
burgemeester nooit bij zijn voornaam genoemd. Misschien wel
door zijn vrouw, maar zelfs dat is
niet helemaal zeker. Burgemeester
Van Splunder heeft in de jaren dat
hij burgemeester was, van 1969 tot
1989, een groot stempel op de gemeentepolitiek gedrukt. Dat kwam
onder meer doordat de raadsleden
hem dat stempel lieten drukken:
Leo van Splunder was de baas. Dat
liet hij bijvoorbeeld blijken als de
media ter sprake kwamen. Of eigenlijk het enige regionale medium, de
Zwolse Courant. Als er al eens een
raadslid met de opmerking kwam
dat hij in de krant dit of dat had gelezen werd hij meteen terechtgewezen: het gemeentebestuur reageerde
niet op wat in de krant stond.
Hoe anders is dat nu. Bijna weke-

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

lijks worden vragen gesteld aan
B&W over iets dat een raadslid in
een krant heeft gelezen. En niet alleen regionale bladen, ook kranten
in andere provincies of landelijke
kranten dienen als bron van het
stellen van vragen. Zelfs raadsleden
die burgemeester Van Splunder nog
hebben meegemaakt maken zich er
nu schuldig aan.
Pas geleden heeft een vertegenwoordiger van OpKoers weer
wat gelezen op de gemeentelijke
pagina’s in de Dedemsvaartse
Courant, namelijk een oproep van
de medewerkers van het archief
om meer vrijwilligers. Er zijn al
20 vrijwilligers werkzaam met
het digitaliseren van foto’s en het
verwerken van oude kaarten uit
het bevolkingsregister, maar zij
kunnen nog wel wat extra handen

gebruiken. Die mensen moeten
begeleid worden door ambtenaren,
die daardoor hun eigenlijke werk
niet kunnen doen, denkt OpKoers.
Daarnaast haal je vrijwilligers ‘uit
de markt’ die andere verenigingen
goed zouden kunnen gebruiken. Het
gemeentelijk archief zou zich tot z’n
wettelijke taak moeten bepreken,
vindt OpKoers. Nu is er een website
terwijl de historische verenigingen
ook op internet zijn te vinden. Erg
verwarrend voor de burgers, veronderstelt de partij. En zo zijn er nog
wat vragen.
Je gelooft eigenlijk je ogen niet als
je zoiets leest. Niet gehinderd door
enige kennis strompelt OpKoers
als een olifant door de porseleinkast. Het Gemeentearchief beperkt
zich namelijk tot de kerntaken,
de vrijwilligers die er zijn hebben
nauwelijks ondersteuning nodig, zij
doen nu werk dat anders vanwege
de hoge kosten nooit gedaan zou
worden en de gemeente is wet-

telijk verplicht voor het archief te
zorgen, dat mag je een historische
vereniging niet laten doen. Trouwens, welke historische vereniging
in de gemeente Hardenberg is in
staat archiefmateriaal te bewaren
op plaatsen die wat klimaat betreft
aan de hoogste eisen voldoen? De
vraag stellen is hem beantwoorden.
De grappigste opmerking van OpKoers vind ik nog die over de websites die voor verwarring kunnen
zorgen. Kijk even op de site van de
historische vereniging Hardenberg
en je ziet meteen waarom. Al die
vragen, wat zou daar nou werkelijk
achter steken? Ooit ruzie gehad met
een archivaris? Een familielid dat
bij een historische vereniging werkt
en heeft geklaagd over een gebrek
aan vrijwilligers? Of toch gewoon
een houding van “laat ik de krant
naar eens pakken want ik moet weer
eens wat vragen”. Al is het postuum,
toch maar eens beter luisteren naar
mr. L. van Splunder.

Nieuwbouw - Beter Wonen Vechtdal is maandag 30 juni begonnen
met de bouw van 10 eengezinswoningen in nieuwbouwwijk Garstlanden fase III in Gramsbergen.
De woningen zijn opgedeeld in
twee blokken van vijf woningen.
Beide blokken hebben twee eindwoningen en drie tussenwoningen.
De verwachting is dat de woningen
eind dit jaar gereed zijn. Donderdag
21 augustus is er een informatiebijeenkomst over het nieuwbouwproject op het kantoor van Beter
Wonen Vechtdal aan de Stelling 7
in Hardenberg. Daarna worden ze
aangeboden voor verhuur.
Samen - Het Röpcke-Zweers
ziekenhuis in Hardenberg gaat
samenwerken met het Universitair Medisch Centrum Groningen
(UMCG). Het doel hiervan is de
continuïteit en kwaliteit te kunnen
waarborgen in de regio Vechtdal
en Coevorden van medische oncologie, dat is de niet-operatieve
zorg voor kankerpatiënten, zoals
chemokuren en hormoontherapie.
De samenwerking betekent dat
specialisten over en weer op locatie
komen voor kennisoverdracht en
behandeling van patiënten.
FC Twente – Voetbalvereniging
Bergentheim ontvangt donderdag
10 juli FC Twente op sportpark
Moscou. Voor Twente is het een
voorbereidingswedstrijd op het
nieuwe seizoen, voor Bergentheim
is het een afscheidswedstrijd van
Wilco Eggengoor, die veel seizoenen tot de eerste selectie behoorde.
Twente speelt tegen een Vechtdal
Selectie met o.m. spelers van Bergentheim, HHC, Vroomshoopse
Boys, Kloosterhaar, Mariënberg en
Bruchterveld. De wedstrijd begint
om 19.00 uur.
Wasdag - De stichting Klooster
Sibculo houdt zaterdag 5 juli de
jaarlijkse nostalgische wasdag.
Van 10.00 tot 16.00 uur wordt op
het plein voor museum Zichtbaar
Verleden gedemonstreerd hoe het
wassen vroeger in zijn werk ging.
Medewerking wordt verleend door
toneelspelers van Altied Wille en
accordeonvereniging De Kloosterspeulers. Er wordt een hoekje
ingericht waar bezoekers in oude
klederdracht een foto van zichzelf
kunnen laten maken.
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Donderdag 26 juni is het officiële startsein gegeven voor de bouw van het
nieuwe zwembad op de Sportboulevard in Hardenberg. Leerlingen van
basisschool De Bloemenhof speelden hierbij een rol. Zij hadden maanden
geleden wethouder Douwe Prinsse benaderd met wensen en tips voor de
bouw van het nieuwe zwembad. Joost Coolegem, directeur bij bouwbedrijf BAM, vertelde blij te zijn met de opdracht. En niet alleen omdat het

werk en geld oplevert. “Maar het is ook een bijzondere opdracht, want
een zwembad is een bijzondere plek. De meeste mensen weten nog waar
ze hun zwemles kregen, of waar ze als jongere meer tijd besteedden aan
ontmoetingen dan aan zwemmen.”
De warmte voor het bad komt van buurman WAVIN, dat restwarmte genoeg
heeft voor zwembad, sporthal en zelfs voor het ziekenhuis.

CDA schiet bijna gat in de begroting
HARDENBERG – Het had niet
veel gescheeld of het CDA in
Hardenberg had het college van
B&W met een groot financieel
probleem opgezadeld. Oorzaak
was het voorstel van B&W om te
bezuinigen op de logopedie.

gemeente. Dat B&W nu met dit
voorstel komen en niet wachten tot
de behandeling van de begroting
in november heeft te maken met
het op tijd moeten regelen dat de
contracten met de logopedisten niet
worden verlengd.

Vorig jaar heeft de raad besloten
dat er de komende jaren 12 miljoen
euro bezuinigd moet worden. In het
bezuinigingsplan Tegen de stroom
in wordt een bedrag van 73.000
euro ingeboekt op onderwijsactiviteiten die de gemeente uitvoert,
maar die eigenlijk ‘de markt’ zou
moeten doen. Een deel hiervan,
43.000 euro, kan verdiend worden
door de gemeentelijke logopedie af
te schaffen. Scholen, centrum voor
Jeugd en Gezin en zorgverzekeraars
kunnen dit zelf wel doen, meent de

Appeltje, eitje, leek de behandeling
van dit voorstel. Totdat de VVD
met een motie kwam om nog eens
in gesprek te gaan met het veld en
tijdens de begrotingsvergadering te
melden wat die gesprekken hebben
opgeleverd. Want wij zijn al zo’n
taalarme regio, screening is erg
belangrijk en kost niet veel geld,
hadden de VVD’ers bedacht. Ook
het CDA, OpKoers en D66 vonden
het belangrijk dat er gepraat wordt
en als er geen oplossing komt dan
moet de raad zelf met geld over de

brug komen. Wethouder Janssen
vond de motie voorbarig, want
hij had al gezegd met ‘het veld’ in
gesprek te gaan “en als je nu al zegt
dat er een resultaat moet komen dan
kan de tegenpartij mooi achterover
leunen en niets doen, want de raad
pakt het toch wel op.”
De CU-fractie vond de houding
van met name coalitiegenoot CDA
opvallend. “We hebben besloten
te bezuinigen, we hebben besloten waar we het halen en nu het
voorstel er ligt zijn jullie tegen”,
verweet fractievoorzitter Boersma
het CDA. Fractievoorzitter Dirk
van der Valk van het CDA vond
eigenlijk dat er een nieuw voorstel
moest komen, want hij wilde het
liefst de bezuinigingen halen maar
ook de screening door logopedisten

in stand houden. De verwarring was
uiteindelijk zo groot dat de VVD
eerst schorsing aanvroeg en daarna
voorstelde het besluit met een
week uit te stellen. Zelfs de uitleg
van PvdA-fractievoorzitter Rita
Juurlink overtuigde niet. Zij stelde
dat nu een besluit tot bezuinigen
wordt genomen, dat daarna wordt
overlegd of de screening door de
logopedie door scholen, verzekering en centrum Jeugd en Gezin kan
worden geregeld en als de raad bij
de begroting toch geld hiervoor wil
uittrekken ergens anders op bezuinigd moet worden. Het CDA was
evenwel niet te vermurwen, zodat
het op een stemming aankwam.
Niet alle raadsleden waren dinsdag
aanwezig, zodat de 14 voorstemmers toch voldoende waren om de
13 tegenstemmers te verslaan.

