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Het bestuur van Plaatselijk Belang
Marslanden is niet al te snugger.
Mag ik dat zeggen? Nou, beter van
niet. Die mensen doen hun best,
proberen het beste voor hun wijk
te bereiken en verdienen ons respect. Nou, anders dan: Het bestuur
van Plaatselijk Belang Marslanden
bestaat uit gewetensvolle, hardwerkende, toffe peren. Mag ik dat
zeggen? Ja, dat mag ik wel maar
het klopt niet, vinden veel van hun
wijkgenoten.
Het bestuur heeft vorige week een

Plantpaal
Waterschap Vechtstromen heeft
samen met twee andere waterschappen en het bedrijfsleven een oplossing gevonden om bermmaaisel
te gebruiken: het wordt verwerkt
in palen die als oeverbescherming
dienst gaan doen. De drie waterschappen maaien ieder jaar 800.000
kilo gras langs de walkanten. Voorheen bleef het maaisel liggen en
kregen de waterschappen er niets
voor terug. Nu worden er palen van
gemaakt die een levensduur van 25
jaar hebben, zo is de verwachting.
Woensdag 4 maart worden in het
Oranjekanaal bij het Drentse Orvelte de eerste palen geplaatst, ter
vervanging van hardhouten oeverbescherming.

persbericht gestuurd met daarin de
mededeling dat de wijk tegen de
komst van een asielzoekerscentrum
is op een stuk grond tegenover de
wijk, aan de overkant van de Jachthuisweg. De meeste media hebben
dit klakkeloos overgenomen, maar
op de Facebookpagina van Plaatselijk Belang waren heel wat tegengeluiden te horen. Contact maken met
de vereniging is moeilijk, zes keer
bellen en vragen stellen per email
heeft nog geen resultaat gehad.
In die mail is bijvoorbeeld gevraagd
waarom PB vindt dat het proces
ondemocratisch verloopt. Als je
vroeger hebt opgelet op school tij-

dens de lessen staatsinrichting zou
je juist moeten weten dat alles via
de regels van de democratie verloopt. We hebben een gemeenteraad
gekozen, die maakt een afweging
en neemt uiteindelijk een besluit.
Dat je niet altijd je zin krijgt is een
ander verhaal, maar wat er nou ondemocratisch aan het proces is, is
nog niet duidelijk. Vanuit eigen wijk
krijgt de voorzitter er trouwens van
langs omdat hij zelf ondemocratisch
bezig is. “Wij zijn nooit gehoord,
er is geen enquête of iets dergelijks
geweest, de voorzitter spreekt op
persoonlijke titel”, is de reactie. Uit
arren moede heeft een wijkbewoner
zelf maar een enquête opgesteld en

daaruit bleek dat zo’n beetje de helft
van de wijk het niet eens is met het
bestuur van Plaatselijk Belang. Er
is ook aan PB gevraagd waarom het
bestuur het Centraal orgaan Opvang
asielzoekers (COA) onbetrouwbaar
vindt, hoewel de bestuursleden
nog nooit met die instantie zaken
hebben gedaan. Verder is gevraagd
waarom ze op geen enkele van de
acht plekken die de gemeente Hardenberg heeft bekeken een azc willen hebben. Is het zo dat ze gewoon
tegen de komst van asielzoekers
zijn? Waar dan ook? PB geeft ook
aan dat de wijkbewoners tegen zijn
omdat er nog teveel onduidelijkheden liggen. Nou heeft de gemeente

al drie keer uitgelegd waarom er
pas duidelijkheid kan komen nadat
de gemeenteraad heeft besloten
dat B&W mogen beginnen met
onderhandelen. Waarom gebruiken
jullie dan toch dit argument, was
de vraag.
Afijn, het bericht is blijkbaar toch
niet namens de inwoners van de
wijk de Marslanden gestuurd en
het roept meer vragen op dan het
beantwoordt. Eigenlijk mag je
dan gerust spreken van een dikke
onvoldoende voor het bestuur van
Plaatselijk Belang Marslanden, dat
op deze manier de eenheid in de
wijk niet erg dient.

Geen extra maatregelen voor N36

Vertrek
Het bestuur van voetbalvereniging HHC was ‘not amused’ met
de mededeling van selectiespeler
Patrick Jurgens dat hij na acht jaar
de Hardenbergers verlaat. De verdediger stapt na dit seizoen over naar
Excelsior’31 uit Rijssen. Volgens
het bestuur had Jurgens mondeling toegezegd dat hij zou blijven.
Patrick heeft een eenjarig contract
getekend bij de hoofdklasser. Rob
van der Leij, Tiemen van Hezel
en Ashwin Manuhutu hebben wel
besloten hun contract met HHC te
verlengen.

Seksueel geweld
Op 1 maart is het Centrum Seksueel Geweld Twente geopend. Dit
centrum biedt dag en nacht hulp
aan iedereen die kort geleden een
aanranding of verkrachting heeft
meegemaakt. Artsen, verpleegkundigen, psychologen en politie
werken hierin samen om overlap
en gaten in de zorg te voorkomen.
Het doel van het CSG Twente is
slachtoffers van seksueel geweld zo
snel mogelijk na het geweld goede
en gerichte zorg te beiden.
Het CSG Twente is 24 uur per dag,
7 dagen in de week bereikbaar via
06 – 212 40 110.

Streektaalavond
Onder de uitnodigende titel “Kom
Kieken, Kom Luustern” verzorgt
Stichting Twentaal op 20 maart
in samenwerking met theater Het
Punt in Vroomshoop een bijzondere
avond in streektaal. Vanaf 20.00 uur
een avondvullend programma met
afwisselend verhalen en muziek en
met een speciale gast: Herman Finkers. Andere gasten zijn de Twentse
muziekgroep Algerak, de Drentse
schrijfster Marga Kool, schrijver
Gerrit Kraa en Jan Riesewiek, bekend van de tv-serie Van Jonge Leu
en Oalde groond.
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Zelfs twee plakken krentenwegge konden minister Schultz niet vermurwen om meer toezeggingen te doen.
MARIËNBERG/TWENTE – Er
komt voorlopig geen viaduct bij
de kruising van de N36 met de
weg van Mariënberg naar Beerze.
Wel worden er eerder dan de
bedoeling was verkeerslichten
geplaatst. Dat is duidelijk geworden tijdens het bliksembezoek
van minister Melanie Schultz van
Haegen donderdag 26 februari
aan de gemeente Twenterand.
De minister werd ontvangen door
locoburgemeester Ben Engberts,
maar zag in het gemeentehuis in
Vriezenveen een hele rij burgemeesters, wethouders en raadsleden
tegenover zich, want de N36 is
een belangrijke verkeersader voor
Hardenberg, Ommen, Twenterand,
Wierden en Almelo. En dat wilden

de bestuurders met hun aanwezigheid wel even onderstrepen. De
weg is meer dan een halve eeuw
oud, maar ziet er voor een deel nog
net zo uit als toen hij in 1959 werd
aangelegd. Doordat er nu veel meer
verkeer van de weg gebruik maakt
is de veiligheid een stuk minder
geworden. Jaarlijks ontstaan veel
ongelukken, regelmatig met dodelijke afloop. De weg moet veiliger,
vinden bewoners en bestuurders
en om de minister dat duidelijk
te maken is onder aanvoering van
VVD-raadslid Chris Walraven in
Twenterand een petitie opgesteld
waarin de minister van Infrastructuur en Milieu wordt gevraagd om
maatregelen te nemen. De autoweg
kent een gevaarlijke kruising bij
Beerze, een gevaarlijke oversteek

bij Sibculo (Tachtig Bunderweg),
op sommige plaatsen korte in- en
uitvoegstroken, grillige belijning en
onoverzichtelijke bochten. “Het is
een weg die niet erg vergevingsgezind is, elke kleine fout kan fataal
zijn”, zei Engberts.
Schultz kon de oostelijke bestuurders echter niet veel bieden. Wel
gaf ze aan dat de 6,5 miljoen euro
die al beschikbaar zijn gesteld voor
het verbeteren van de weg eerder
worden vrijgemaakt. De kruising
bij Beerze wordt niet ongelijkvloers
maar wordt met verkeerslichten
geregeld. “Daarbij hoeft het niet te
blijven”, vertelde Schultz, “maar
dan moeten andere partijen wel
meebetalen. De 10 miljoen euro
extra voor een robuustere oplossing

Hulp van De Stuw om vrijwilligers te vinden
HARDENBERG – De meeste organisaties in de gemeente Hardenberg
die met vrijwilligers werken hebben
hun zaakjes goed op orde. Dat blijkt
uit een zogenoemde vitaliteitsscan
van welzijnsorganisatie De Stuw.
Vorige week is het resultaat van de
scan gepresenteerd.

Van de 600 organisaties die Hardenberg telt heeft zo’n 35% meegedaan.
Landelijk gezien een goede respons,
meent De Stuw. Uit de scan blijkt
dat de meeste organisaties over een
volwaardig bestuur beschikken, dat
de financiën op orde zijn, de accommodatie voldoet aan de eisen en er is

sprake van betrokken vrijwilligers.
In de gemeente Hardenberg, met
bijna 60.000 inwoners, worden
15.000 vrijwilligersplekken bezet.
Het aantal vrijwilligers is iets lager, omdat sommigen bij meerdere
organisaties vrijwilliger zijn. Toch
kunnen de clubs, verenigingen en

hebben we niet klaarliggen.” Ze beloofde met de provincie Overijssel
en de betrokken gemeenten in gesprek te gaan over co-financiering,
“en dan spreken we ook een tijdstip
af waarop dit overleg klaar moet
zijn”, zei Schultz, om aan te geven
dat er wel doorgepakt moet worden.
Lange adem
Op korte termijn ziet ze wel mogelijkheden om eenduidige belijning
te krijgen, langere in- en uitvoegstroken, verkeerslichten bij Beerze
en misschien op sommige plekken
middengeleiders. Bovendien wil
ze aandacht besteden aan het verbeteren van het rijgedrag van de
weggebruikers. De weg verbreden
en overal voorzien van veilige kruisingen is iets van de lange adem.
instellingen nog wel meer vrijwilligers gebruiken. Ze hebben echter
moeite met het vinden en begeleiden van vrijwilligers. Het Servicepunt Vrijwilligerspunt van De Stuw
gaat ze daarmee helpen, onder meer
door trainingen te geven.
Andere zaken die het Servicepunt
opgepakt zijn fondswerving en PR,
met name het gebruik van digitale
media.

