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Meester
In Bruchterveld zijn ze nogal gek
met hun schoolmeesters m/v. Voor
het nieuwe bestemmingsplan De
Kuilen-3 moet een nieuwe straatnaam worden vastgesteld. Juffrouw
Scheffer en de meesters Holtrop en
Van Engbrink zijn al geëerd met een
straatnaam. Daar komt nu meester
Van der Meer bij. Hij was hoofd der
school van 1958 tot 1972.

Toilet
Het openbaar toilet in het centrum
van Hardenberg blijft nog zeker
twee jaar in tact. Eerder had de
raad besloten de voorziening weg
te bezuinigen, omdat hij veel kost
en vrijwel niks oplevert. Het was
de bedoeling dat mensen gebruik
zouden maken van toiletten in horeca in de buurt, maar die blijken
niet voor iedereen bereikbaar. De
kosten bedragen jaarlijks 11.500
euro, met een opbrengst van 500
euro. De middenstanders zijn bereid
2500 euro bij te dragen: 500 euro
voor het toilet en 2000 euro voor
borden die de weg moeten wijzen
naar het toilet.

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

Wie wordt De Gewoondoener van
2014? De gemeente Hardenberg
heeft weer wat bedacht om de
nieuwjaarsreceptie op te leuken. Alleen maar Rivella met bitterballen,
handjes schudden en een pianist op
de achtergrond is blijkbaar ook niet
alles. De combinatie met de sportverkiezing is weer geschrapt. “De
sportverkiezing van 2014 wordt in
een nieuw jasje gestoken”, meldt
de gemeente. “Hij wordt niet meer
gecombineerd met de nieuwjaarsreceptie. Hierdoor komt er meer
ruimte voor de sporters en hun
sportprestaties.”
Dat nieuwe jasje is trouwens een
tweedehandsje, maar dat weten ze

bij de gemeente niet. Jaren geleden
was de sportverkiezing altijd een
op zichzelf staand fenomeen. Dat
heb ik ooit nog eens mede mogen
organiseren, toen de Hardenbergse
Ziekenomroep in sportzaal De
Kamp in Baalder de presentatie
verzorgde en onder meer gasten
als Europees marathonkampioen
Gerard Nijboer mocht ontvangen.
Dit jaar wordt het dus de verkiezing
van de ‘gewone doener’, een inwoner of ondernemer die dit jaar een
bijzondere of opvallende prestatie
heeft geleverd. Iemand die een
handen-uit-de-mouwen-mentaliteit
bezit, puur en authentiek. Wie kunnen er meedoen? Een uitvinder bijvoorbeeld, een festivalorganisator,
muzikant, innovator, winkelier of
kunstenaar. Een politicus wordt niet
genoemd. En dat is niet zo vreemd.

Maar misschien wordt daar een
aparte verkiezing voor gehouden?
Iets van: wie heeft het meest sociale gezicht? En dan niet het echte,
maar het sociale gezicht voor de
bühne. Ik denk dat de ChristenUnie
hoge ogen gooit, vooral door de
actie van vorige week. Hardenberg
is net als elke andere gemeente
vanaf januari verantwoordelijk voor
mensen die zorg nodig hebben. Het
‘toverwoord’ daarbij is maatwerk.
Iedereen die zorg nodig heeft krijgt
een keukentafelgesprek waarbij
wordt gekeken welke zorg die persoon nodig heeft. Dat was voor de
ChristenUnie niet voldoende.
Een van de nieuwe fractieleden
meende dat er best situaties kunnen
ontstaan waardoor mensen met een
beperking tussen wal en schip vallen. Als dat gebeurt moeten B&W

los van alle regels kunnen ingrijpen
ten gunste van de cliënt, vond hij.
Zijn amendement werd gesteund
door CDA, PvdA en OpKoers. Niet
doen, adviseerde PvdA-wethouder
René de Vent. Wij leveren al maatwerk, dat is nou net de kern van het
hele nieuwe systeem: er kan geen
onredelijk besluit worden genomen.
En als een cliënt dat toch denkt kan
hij altijd in beroep gaan. Het CDA
begreep het uiteindelijk en trok de
steun in. De rest bleef halsstarrig
vasthouden aan het eigen ongelijk.
Uiteindelijk werd het amendement
met 15 tegen 13 aangenomen.
En wat verandert er door? Niets,
helemaal niets. “Behalve dat je
nu problemen kunt krijgen bij een
eventuele rechtszaak”, vertelde De
Vent. Maar ja, het sociale gezicht
staat zo goed in de nieuwsbrief aan
je achterban.

Derde lustrum Beroepen Doedagen

Fusie
De katholieke basisscholen Anton
Geerdes en Sint Jozef in Slagharen
gaan fuseren, honderd jaar na de
komst van de eerste katholieke
school in het dorp. Voorlopig blijven ze wel in twee gebouwen
werkzaam. Het Daltononderwijs
van de Sint Jozef blijft voorlopig
aangeboden. Na een jaar wordt
door het team van de nieuwe school
aangegeven of dat ze blijft.

Belasting
De verhoging van de toeristenbelasting is al een verkeerde keuze van de
gemeenteraad, maar het verhogen
van de forensenbelasting is helemaal niet te pruimen. Tenminste,
dat vinden de campingeigenaren.
Mensen met een stacaravan worden als het ware weggejaagd naar
gebieden rond Hardenberg omdat ze
elders goedkoper kunnen recreëren.
“Op de Veluwe hoeven ze helemaal
geen forensenbelasting te betalen”,
zei voorzitter Ronald Brinkman van
de stichting Recreatie en Toerisme
tijdens de raadsvergadering van 2
december. Daar vallen in sommige
gemeenten stacaravans onder de
toeristenbelasting, waardoor de eigenaren geen 240 euro betalen zoals
in Hardenberg maar bijvoorbeeld
165 zoals in Epe. Voor 2015 gaat
de verhoging in Hardenberg wel
gewoon door.

N34
Het verbreden en vernieuwen van
de N34 tussen de Witte Paal en de
Drentse grens is niet in 2017 klaar
maar pas begin 2019. Het onderzoek naar verkeersdruk moet over.
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Het doe-eiland van de kappers had zoals elk jaar over belangstelling niet te klagen.
HARDENBERG - Alle leerlingen
van de tweede klassen vmbo uit de
gemeente Hardenberg en ver daarbuiten hebben vorige week woensdag en donderdag deelgenomen
aan de 15e editie van de Beroepen
Doedagen. In de Evenementenhal
Hardenberg stonden ongeveer 35
doe-eilanden klaar, waar in die
twee dagen bijna 2600 leerlingen
aan allerlei activiteiten konden

deelnemen. Sommigen hadden
zich opgegeven voor de bakkerij
en mochten koekjes bakken, bij
de horeca werden mini-pizza’s
gemaakt en moesten de leerlingen
aan tafel bedienen, er kon worden
getimmerd, gezaagd, met senioren
worden gewandeld, bij de landmacht met volle bepakking door de
zaal worden gestruind en bij sport
& bewegen konden de leerlingen

springen op de tumblingbaan en
boksen.
Omdat het derde lustrum werd
gevierd hadden de organisatoren
bedacht dat de deelnemers een
selfie-met-tekst zouden maken
op een doe-eiland, waarmee een
iPad-mini was te winnen. Maar
veel reacties heeft dat idee nog niet
opgeleverd, omdat de scholieren

Volgende deel Vechtpark aan de beurt
HARDENBERG – ‘t Holt, de weg
over de Vechtdijk tussen de Kellerlaan en woonwijk De Heemsermars,
verliest op termijn zijn functie als
sluipweg. Nu gaat nog veel verkeer
van de N34 naar Heemse via deze
smalle weg, maar dat kan straks niet
meer. Het wordt namelijk een doodlopende weg voor auto’s, omdat het
gedeelte tussen de woonwijk en
de Amaliabrug wordt omgebouwd
naar een fietspad. Dit is één van de

onderdelen van het Vechtpark Hardenberg, dat tussen de Voorstraatbrug en de Willem-Alexanderbrug
wordt aangelegd. Dit deel van het
Vechtpark gaat dienst doen als
waterberging – vandaar dat waterschap Vechtstromen mee doet – en
het wordt gebruikt voor recreatie,
natuur, kunst en cultuur.
De Voorstraatbrug wordt zelf ook
aangepakt. Deze brug uit 1949

wordt niet vervangen, zoals velen
hadden gehoopt, maar hij wordt
zodanig gemaakt dat het lijkt alsof
het één lange brug is. Het is straks
mogelijk om van de brug via trappen naar het winterbed van de Vecht
af te dalen. Verder wordt vanaf de
brug een wandelpad aangelegd tot
aan een nieuwe installatie die ervoor
moet zorgen, dat het Heemsermarspark kan volstromen bij extreem
hoge waterstand van de Vecht. Die

installatie kan ook dienst doen als
tribune bij evenementen. Het bestaande evenemententerrein aan de
Heemser kant van de Vecht blijft
namelijk bestaan.
Waterberging
Het Heemsermarspark gaat dienst
doen als waterberging. Het park
wordt vergroot, er komen nieuwe
betonnen paden en bij de fietstunnel
komen betonschotten die bij hoog

drie rondes druk bezig waren met
datgene waarvoor ze waren gekomen: proeven van de wereld van
de beroepen.
Donderdagavond konden ouders
samen met hun zoon of dochter
een kijkje nemen op de Beroepen
Doedag. Hiervan hebben meer
dan duizend bezoekers gebruik
gemaakt.
water de tunnel kunnen afsluiten.
Het ontwerp voor de nieuwe inrichting van het gebied is tijdens vier
ontwerpsessies samen met zo’n 60
bewoners, ondernemers en andere
belanghebbenden gemaakt. Vorige
week woensdag zijn de plannen
voor het eerst gepresenteerd tijdens
een inloopbijeenkomst in theater De
Voorveghter. De verwachting is dat
komend voorjaar met de herinrichting van het gebied begonnen kan
worden. In december 2015 moeten
de werkzaamheden klaar zijn.
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