Woensdag 27 augustus 2014

Overname woningen
Woningcorporatie Beter Wonen in
Hardenberg heeft bijna 200 woningen overgenomen van Vestia, een
woningcorporatie in Zuid-Holland
die de laatste jaren door een slechte
bedrijfsvoering in de financiële problemen is gekomen. De overname
omvat het totale bezit van Vestia in
Hardenberg en Lutten: 191 woningen, drie bedrijfsruimtes, één recreatieruimte en 32 parkeerplaatsen.
In Hardenberg betreft het 32 eengezinswoningen aan Herderstasje/
Akkermunt en de vijf appartementencomplexen Markant, Havestaete,
De Spinde en Klepperstaete 1&2. In
Lutten gaat het om twaalf woningen
aan de Meidoornstraat.

Watergraaf benoemd
Commissaris van de Koning Ank
Bijleveld heeft woensdag 20 augustus Stefan Kuks geïnstalleerd als
watergraaf van waterschap Vechtstromen. Daarmee is hij de eerste
watergraaf van dit jonge waterschap. Tijdens een bijzondere vergadering van het algemeen bestuur
van het waterschap legde Kuks ten
overstaan van Bijleveld de belofte
af. Waterschap Vechtstromen is
vanaf 2014 verantwoordelijk voor
het waterbeheer voor circa 800.000
inwoners van Twente, NoordoostOverijssel en Zuidoost-Drenthe.

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

Hans Botter van OpKoers op een
eervolle tweede plaats. Als ook de
inhoud erbij wordt betrokken maakt
Gelling minder kans.

Vorige week was het tijdens de eerste vergadering na het zomerreces
weer raak. Terwijl de onderwerpen
zich wel leenden voor ernstige
blikken. En plechtstatige woorden.
Dat laatste is sommigen wèl gegeven. Als er ooit een prijs wordt
uitgeloofd voor welsprekendheid
wordt die zonder enige vorm van
tegenstand door Bert Gelling van
de VVD in de wacht gesleept, met

De PvdA vroeg dinsdag bij monde
van Ria Juurlink aan de andere
partijen of ze het onderwerp krimp
de komende jaren eens op de agenda
willen zetten. Dat vond Gelling
vreemd, want de coalitie heeft de
afgelopen 12 jaar veel gedaan, maar
geen rekening gehouden met mogelijke krimp. De regeringspartijen
hebben geen enkele visie getoond
en alleen maar naar de korte termijn
gekeken. Dertig procent leegstand
in het nieuwe winkelcentrum rond
de Markt in Hardenberg is natuurlijk slecht werk, vond hij. Juurlink
corrigeerde hem meteen door te
zeggen dat met krimp de demografische ontwikkeling wordt bedoeld,
dat wil zeggen de afname van het

Raadsleden zijn niet grappig. En
voorzitters van vergaderingen ook
niet. Dat denken sommigen wel.
Flauwe opmerkingen, zogenaamd
leuke reacties op elkaars versprekingen, kinderachtige tussenzinnetjes. Serieus vergaderen is blijkbaar
niet iedereen gegeven.

aantal geboorten. Gelling bleef echter doorgaan over de kortzichtigheid
van het college, de grote uitdagingen die er liggen op het terrein van
zorg en werk, het verminderen van
de schuld en – opnieuw – het gebrek
aan visie.
Daarna bleef het stil. De andere coalitiepartijen lieten Gelling zijn gang
gaan, terwijl zij en hun collegeleden
van broddelwerk werden beticht.
Uiteindelijk moest burgemeester
Peter Snijders hem van repliek dienen, terwijl dat eigenlijk de fractievoorzitters van de regeringspartijen
hadden moeten doen. Volgens Snijders is er nog helemaal geen sprake
van krimp want het eerste half jaar
van 2014 is het aantal inwoners van
de gemeente Hardenberg met 150
personen toegenomen. Wel treedt
er een verschuiving op: minder
jongeren en meer ouderen. En wat

de visie op de toekomst van Hardenberg betreft vertelde Snijders dat
de gemeente volop bezig is met het
omzetten van woorden in daden. En
trouwens, er wordt niet alleen aan
de korte termijn gedacht want men
is al bezig met de ontwikkeling in
het jaar 2020.
De fractievoorzitters hebben niet
alleen zichzelf niet altijd even goed
in de hand, ook hun fractiegenoten
doen soms maar wat. Anders is het
niet te verklaren dat er tientallen
minuten lang werd geëmmerd over
goothoogten, regeltjes uit de basisadministratie, het uitoefenen van
druk op kippenboeren en de breedte
van de wegen richting Stobbenplasweg. De raadsvergaderingen zijn na
de laatste verkiezingen misschien
wel interessanter geworden, maar
zeker niet beter.

Geen spectaculair jaar voor politie Hardenberg

Laatste Kleppertoer
De Kleppertoer 2014 loopt op zijn
eind. Alleen woensdag 27 augustus
is er nog een reguliere toer. Daarna
is het te vroeg donker om nog om
17.00 uur te vertrekken. Als extra
heeft de organisatie een rit ingepland op woensdag 3 september,
vertrek om 13.00 uur. Verder zijn
er de herfsttintentochten op 18 en
25 oktober, vertrek om 13.00 uur.

Autopuzzeltocht
Zondag 31 augustus houdt dorpshuis ‘t Haarschut in Kloosterhaar
een autopuzzeltocht. De start is om
13.00 uur bij het dorpshuis aan de
Dorpsstraat 17. Wie mee wil doen
kan zich t/m 27 augustus aanmelden bij de beheerster Jessica de
Jong, tel. 06-13505610.

Pleinfestijn
Zaterdag 30 augustus wordt in het
centrum van Hardenberg de slotact
gehouden van het zomerfestival:
het Pleinfestijn. Er wordt op de
Markt opgetreden door Xander
de Buisonjé, Edsilia Rombley,
Erwin Nijhoff, Glennis Grace en
Showband Beethoven. Het feest
is ook bedoeld voor inwoners van
Balkbrug, Gramsbergen, Kloosterhaar, Slagharen, Dedemsvaart en
de andere dorpen in de gemeente
Hardenberg. Het Pleinfestijn begint
om 19.30 uur, de toegang is gratis.

Botulisme
In de sloot aan de Hardenbergerweg
vlakbij het gemaal Willem Snel in
Gramsbergen zijn onlangs twee
dode eenden gevonden. Waterschap
Vechtstromen heeft de eenden laten
onderzoeken. Uit dit onderzoek is
gebleken dat het gaat om botulisme
type C. Dit type is niet schadelijk
voor mensen, maar kan wel schadelijk zijn voor dieren. Het waterschap
heeft een informatiebord geplaatst
en adviseert om uit voorzorg elk
contact met het water op deze locatie te vermijden.

redactie@sallander.nl
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Eén van de speerpunten van gemeente en politie is de verkeersveiligheid. Op plaatsen waar regelmatig (bijna) ongelukken gebeuren worden regelmatig
snelheidscontroles uitgevoerd, zoals hier op de N34 tussen de Witte Paal en de afslag De Boshoek. Dat blijft ook in 2014 nodig.
HARDENBERG - Het jaar 2013
was volgens de Gebiedsscan van de
Politie IJsselland een jaar als veel
andere. De meeste vormen van criminaliteit in de gemeente Hardenberg zijn vrijwel gelijk gebleven.
Alleen is het aantal misdrijven behoorlijk gedaald, van 6475 misdrij-

ven in 2012 naar 5875 misdrijven in
2013. De belangrijkste dalers over
2013 en de voorgaande jaren zijn
voertuigencriminaliteit (diefstal
van fietsen, inbraak in auto’s e.d.),
aantasting openbare orde en ruimte
(vernielingen van gemeentelijke
eigendommen bijvoorbeeld), illegale handel en overige misdrijven

(onder meer verkeersongevallen
door alcoholmisbruik).
Wat wèl anders is, is de manier van
werken: niet alleen vóór de burgers
maar ook mèt de burgers. Dat heet
in politiejargon ‘contextgedreven
werken’. Daartoe hoort ook de
terugkeer van de wijkagent. In de

Nieuw bestemmingsplan maakt
woning vrijwel onverkoopbaar
HARDENBERG - Dat is even schrikken als je het nieuwe
bestemmingsplan Bruchterweg-Nieuwe Haven onder ogen
krijgt en ziet dat jouw huis eigenlijk op industriegrond
staat. Met als gevolg dat je eigenlijk niet mag wonen waar
je woont. Dat overkwam Hardenberger Jan Nieuwenhuis
die op de hoek Bruchterweg/Vechtstraat woont.

geleden kocht, stelt de gemeente.
Volgens Nieuwenhuis hebben verkopers, makelaar en taxateur gezegd dat er niets bijzonders met de
woning aan de hand was. Hij denkt
dat bij een vorige vaststelling van
het bestemmingsplan een fout is
gemaakt.

Nieuwenhuis heeft de gemeente gevraagd de industriebestemming van
de woning te halen, maar dat wil
de gemeente niet. Als dat namelijk
gebeurt gelden opeens heel andere
regels voor lawaai en stank voor de
bedrijven in de omgeving van de
woning, die dan in een soort bunker veranderd zou moeten worden

Onderzoek in het archief van de
gemeente Hardenberg lijkt hem in
het gelijk te stellen. In het bestemmingsplan van 1951 viel zijn woning – die uit 1939 stamt – buiten
de industriezone. In het herziene
plan van 1960 staat het perceel wel
binnen de industriezone, samen
met het achterliggend gebied aan

om er volgens de regels te mogen
wonen. Wel wil de gemeente de
situatie gedogen. Zolang de woning
geen anderhalf jaar leeg staat mag
er gewoond worden, anders zouden
de grond en het huis onverkoopbaar
zijn. Nieuwenhuis had maar moeten
kijken welke bestemming de grond
had toen hij de woning 20 jaar

gemeente Hardenberg zijn nu 5 actief, dat moeten er 12 worden. Geen
extra agenten overigens, maar een
taakverandering. Zij moeten samen
met de wijkbewoners de omgeving veilig houden. Daartoe wordt
met wijk- en buurtverenigingen
overlegd en steeds meer gebruik
gemaakt van WhatsApp en Twitter.
de Vechtstraat waar onder meer
de tankwagenfabriek van J & J ten
Cate was gevestigd. Opvallens is
echter dat de woning niet is ingetekend op de kaart die bij het bestemmingsplan hoort. Dat toont aan dat
de kaartmaker waarschijnlijk heeft
gedacht dat het perceel op de hoek
Bruchterweg/Vechtstraat en de industriegrond één terrein zijn. Mocht
de gemeente de bestemming van de
grond niet willen veranderen dan
verwacht Nieuwenhuis een betere
oplossing van de lokale overheid
voor het probleem dan de nu voorgestelde uitsterfregeling, bijvoorbeeld de aankoop van zijn woning
zodra hij ooit gaat verhuizen.
Afgelopen maandag heeft er over
deze zaak een gesprek plaatsgevonden tussen de juridische vertegenwoordiger van Nieuwenhuis
en verantwoordelijk wethouder
Douwe Prinsse. De uitkomst van dat
gesprek is nog niet bekend gemaakt.

