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Er zijn nogal wat Hardenbergers die
geloven in hemel en hel. Maar van
die groep gelovigen kan een deel
het wel schudden: die bereikt het
christelijke walhalla niet. En dat
door eigen schuld.
Vorige week maandag, tijdens de
infoavond over de mogelijke komst
van asielzoekers naar HardenbergHeemserveen, liet een flinke groep
mensen zich negatief uit over de
komst van de vluchtelingen. Ook
mensen, die zich de afgelopen jaren volop gemanifesteerd hebben
als evangeliserende christenen, die

Woningen
De 30 woningen voor starters en
jongeren die gebouwd worden op
de hoek Oosteinde-Stationsstraat
in Hardenberg zijn in principe
koopappartementen, maar ze kunnen – afhankelijk van de belangstelling – ook aangeboden worden
als huurwoning. Begin mei worden
de bestaande panden gesloopt en
wordt van het terrein een tijdelijk
parkje gemaakt. Met de bouw van
de nieuwe woningen wordt begin
2016 begonnen.

in alle oprechtheid en met goede
bedoelingen hun geloof hebben
uitgedragen. Maar de komst van
vluchtelingen vinden ze een stap
te ver. “In landen als Syrië worden
christenen vervolgd en dan doet
niemand iets, terwijl wij meteen
klaar moeten staan voor moslims”,
zo lieten ze horen. Zij zouden nog
eens de rede van Willem Aantjes
moeten nalezen, de ARP-voorman
die aan de wieg van het CDA heeft
gestaan. Moest de partij een christelijke partij worden of een partij
voor christenen, was de vraag. En
dat verschil is groter dan het op het
eerste gezicht lijkt.
De katholieke KVP-ers wilden dat
het partijprogramma leidend zou

zijn voor de CDA-politici, maar
van Aantjes moest het evangelie dat
zijn. Dat liet hij duidelijk blijken
tijdens het debat over de grondslag
van het CDA. In zijn bijdrage, die
later de Bergrede werd genoemd,
verwees Willem Aantjes naar Mattheüs 25. Waarschijnlijk weet niet
iedereen meteen wat daar staat,
maar misschien komt het volgende
toch een beetje bekend voor: de
hongerigen voeden, dorstigen te
drinken geven, vreemdelingen
huisvesten, naakten kleden, zieken
en gevangenen bezoeken. En dat
toepassen op een manier die bij
de moderne tijd past. Uiteindelijk
wordt aan het eind van je leven niet
de vraag gesteld ‘Hoe goed heb je
verdiend?’, maar: ‘Hoe goed heb je

gediend?’, meende Aantjes. Geen
vrome praatjes, maar daden.
Dat geluid was tijdens de infoavond
en de raadsvergadering de volgende
dag amper te horen. Van de insprekers helemaal niet. Die hadden
het over vluchtelingen die dwars
door tuinen lopen omdat ze geen
erfafscheiding kennen, en mensen
die in winkels potjes openen om te
proeven wat er in zit. Vluchtelingen
uit Syrië, een land dat tot voor kort
vooral leefde van de olie-industrie,
landbouwexport en toerisme. Een
land met 22 universiteiten, een land
waar men al paleizen en tempels
bouwde toen men in Nederland nog
onder stenen en in grotten woonde.
Die praatjes maken vooral duidelijk

dat een deel van de Hardenbergers
bang is voor het vreemde, het
onbekende. Zelfs D66 heeft daar
last van. Die partij vroeg tijdens
de raadsvergadering of er wel voor
extra lantarenpalen wordt gezorgd.
Waarschijnlijk omdat anders die
getinte mensen niet genoeg opvallen in het donker.
De erfenis van Aantjes wordt amper
gehoord. Van de ChristenUnie wel,
maar dat kon je verwachten want
die partij had het in haar verkiezingsprogramma staan. En ook het
CDA en de PvdA lieten een wat
ander geluid horen dan de soms
felle tonen van de insprekers. Maar
uit de bevolking heeft niemand tegengas gegeven. Nog niet. Dinsdag
17 maart krijgen ze een herkansing.

Lutten klapt de pannen van het dak

Postzegels
Philatelistenvereniging CoevordenHardenberg houdt 28 februari een
postzegelbeurs in dorpshuis De
Schalm in Steenwijksmoer. Tussen
10.00 en 16.00 uur kunnen zo’n 15
handelaren worden bezocht. Verder
is er een aparte tafel waar de jeugd
naar hartenlust mag snuffelen in
de postzegelboeken. Om 14.00 uur
wordt er een veiling gehouden van
albums, postzegels en poststukken.
De beurs en de veiling zijn gratis
toegankelijk.

Techniek
De eiersnijder heeft het gewonnen
van de zoutstrooier en de krukhoes.
Het waren allemaal technische bedenksels van eerste klassers van voschool de Nieuwe Veste in Hardenberg. Zij hebben deelgenomen aan
het project Make the Match, waarbij
ze een product moesten maken van
hergebruikte materialen (categorie
Recycle) of een hulpmiddel voor
lichamelijk beperkten of ouderen
(categorie Zorg). Het project is bedoeld om jongeren en hun ouders te
laten zien dat techniek meer inhoudt
dan ze zelf denken.

Raad wil meer
tijd om besluit te
nemen over AZC
HARDENBERG – Het gaat de
gemeenteraad allemaal een beetje
te snel. Net als buurtbewoners rond
het toekomstige bedrijventerrein de
Heemserpoort willen ze meer tijd
hebben om de voor- en nadelen te
bespreken van de komst van een
asielzoekerscentrum aan de rand
van Hardenberg. Op voorstel van de
ChristenUnie gaat de raad nu niet op
3 maart een principebesluit nemen
over het azc, maar twee weken later,
op dinsdag 17 maart.
In de tussentijd kunnen verenigingen voor Plaatselijk Belang
hun achterban raadplegen, kunnen politieke partijen overleggen
met buurtbewoners en hebben
omwonenden meer tijd om hun
vragen te stellen aan B&W en het
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HARDENBERG - Twee keer hebben de mensen op de volgepakte publieke tribune in het gemeentehuis van Hardenberg donderdagavond
ketelmuziek kunnen horen. De eerste keer was toen de vertegenwoordigers van Lutten Leeft hun verhaal over duurzame plannen voor
het dorp een beetje te lang maakten. De tweede keer was een half uur
later, toen de jury bekend maakte dat ze hadden gewonnen en hun
supporters bijkans de tribune afbraken van enthousiasme.
Samen met 5 andere deelnemers
hebben de Luttenaren meegedaan
met de wedstrijd Meest Duurzame
Kern van Hardenberg. De gemeente
had voor deze wedstrijd Jolanda
Kemna van Duurzaam Vasse inge-

schakeld (zie foto), die het proces
begeleidde en die voor de jury de
ingediende plannen inhoudelijk had
geanalyseerd. Die juryleden, bestaande uit vertegenwoordigers van
woningcorporaties Beter Wonen

Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Bovendien hebben de
juristen van de gemeente dan extra
tijd om te kijken of het wettelijk
wel is toegestaan op dit agrarisch
terrein – dat nog niet de status heeft
van een bedrijventerrein – een azc
te vestigen. Met die bedenkingen
kwam Bert Nijboer naar voren,
bekend als oud-voorzitter van voetbalvereniging HHC maar dinsdag
17 februari, tijdens de oriënterende
raadsvergadering, sprekend als
buurtbewoner. Hij was één van
de vijf insprekers die zich hadden

gemeld om de gemeenteraad toe te
spreken over de mogelijke komst
van een azc. Nijboer had het over
bestemmingsplannen, beplantingsplannen, onteigeningsprocedures
en bezoekjes aan zijn advocaat,
terwijl de anderen spraken over het
grote aantal, ze wilden snel de juiste
plek weten, van B&W horen welke
andere plekken ook waren bekeken
en waarom nou net voor Heemserpoort is gekozen. Verder hadden
ze de gebruikelijke vragen over
veiligheid, politie-inzet en scholing.
Inspreker Geertman had wel een

en De Veste, energieleveranciers
Rendo en Cogas, vuilverwerker
ROVA en de Rabobank, kregen
donderdag een presentatie te zien
van de ingediende duurzaamheidsplannen van Lutten, Kloosterhaar,
De Krim, tweemaal Bergentheim
en de Hardenberger wijk de Norden. In alle plannen zaten veel
energiebesparende maatregelen en
veel doe-het-zelf activiteiten door
dorpsbewoners, maar blijkbaar
waren de ideeën van Lutten Leeft
net iets beter uitgewerkt of was
de presentatie in de ogen van de

juryleden net iets beter dan die van
de anderen.

paar opmerkelijke vragen en suggesties. Hij wilde van de raad weten
of die niet een bindend referendum
wilde houden onder buurtbewoners.
En het leek hem ook wel een goed
idee de asielzoekers een papier te
laten ondertekenen waarin ze beloven dat ze zich aan de Nederlandse
gewoonten aanpassen.

Op 17 maart wordt een intentieverklaring gevraagd en in de drie
maanden daarna wordt het plan
uitgewerkt zodat duidelijk is waar
het azc precies komt te liggen en
hoe zaken worden geregeld als de
zorg, de scholing en de veiligheid.
Vervolgens worden die afspraken in
juni in een bestuursovereenkomst
vastgelegd en pas als de raad dan
groen licht geeft kan de eerste schop
in de grond.

De politieke partijen hadden dezelfde vragen als de insprekers,
maar kregen ook geen antwoorden
“Omdat wij die ook nog niet allemaal hebben”, gaven B&W aan.

Adoptie
Lutten Leeft krijgt een bedrag van
10.000 euro om een start te maken
met het duurzaamheidsplan voor
Lutten, Oud-Lutten en Keiendorp.
De andere deelnemers hebben 1.000
euro gewonnen als startbijdrage.
Maar misschien nog belangrijker
is de toezegging dat alle juryleden
een groep adopteren zodat de plannen niet onder een laag stof hun
einde vinden.

redactie@sallander.nl

