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Zelfs na twee keer uitleg snapte
VVD-raadslid Erik Back niet wat
Rein Jonkhans (PvdA) dinsdag
bezielde om een amendement in te
dienen om het toekomstige evenemententerrein bij de Voorstraatbrug
in Hardenberg te vergroten. “Twee
weken geleden wilde u het ballonnenfestival op het evenemententerrein nog verplaatsen of op een
andere datum houden vanwege de
verstoring van de natuur en nou wilt
u het evenemententerrein groter
maken ten koste van de natuur.”

Asielzoekers
Het toekomstig asielzoekerscentrum in Hardenberg wordt gebouwd
op een terrein tussen de Jachthuisweg en de Polendwarsweg in
Heemserveen. Dat hebben B&W
vorige week besloten nadat de
Klankbordgroep, bestaande uit omwonenden, geen keus wilde maken.
Het stuk grond is bijna 7 hectare
groot, meer dan voldoende voor het
Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) dat om 4 hectare had
gevraagd. De gemeente heeft het
COA gevraagd een inrichtingsplan
te maken met daarin verwerkt de
gebouwen, het groen en de wegen.
De klankbordgroep houdt zich
bezig met zaken als de wijze van
opvang, het aantal asielzoekers, de
veiligheid van zowel inwoners als
asielzoekers, infrastructuur, zorg,
onderwijs en integratie. Eind mei
wordt een advies uitgebracht aan
de gemeente en het COA.

Dat had Back helemaal verkeerd,
meende Jonkhans. Volgens hem
moest Back beter opletten tijdens de
vergadering en niet alleen achteraf
maar de krant lezen. Hij, Jonkhans,
had slechts informatief aan B&W
gevraagd om te onderzoeken of het
festival op een andere datum of plek
gehouden kon worden. Zijn opmerking over beter opletten tijdens een
vergadering geldt echter ook voor
hemzelf. Hij heeft namelijk wel
degelijk zelf aangegeven dat het
festival elders gehouden kan worden, namelijk op het parkeerterrein
van de Evenementenhal. “En dan
kan de zogenaamde afterparty mooi
in de hal gehouden worden”, waren
zijn woorden.

D66’er Jacco Rodermond begreep
er ook weinig van. Van B&W, wel
te verstaan. Het ging hem boven
de pet dat het college vanwege
financiële redenen en uit traditie
hardnekkig bleef vasthouden aan
het organiseren van een ballonnenfestival tijdens het broedseizoen.
Dat zowel vorige keer als nu was
verteld dat de gemeente geen ballonnenfestival organiseert maar de
stichting Hardenberg Promotie, is
waarschijnlijk het ene oor ingegaan
en het andere weer uit.
GroenLinks had bij monde van
Kees Slingerland ook nog wel een
leuk voorstel om de flora en fauna
een beetje te ontzien. Als je nou

de jaarlijkse drakenbootrace houdt
van de Voorstraatbrug naar de Prins
Bernhardbrug, dus de andere kant
op van wat gebruikelijk is, lijdt de
natuur geen schade, vertelde Slingerland. Helaas voor hem werd dat
idee niet omarmd, omdat nou net dat
stuk van de Vecht de functie natuur
heeft en op die plek veel minder
mensen de race kunnen volgen.
Afijn, een hoop gedoe om een paar
honderd meter gras waar een paar
vogeltjes moeten strijden met de
inwoners van Hardenberg om het
gebruik ervan. “Het schuurt”, vertelde wethouder Jannes Janssen,
“maar we kiezen daar nu in de eerste
plaats voor recreatie.” Dat vonden

de andere partijen een goed idee.
Zelfs de PvdA dus, die goed had
begrepen dat wanneer je iemand
niet kunt verslaan je beter aansluiting bij hem kunt zoeken. In dit
geval: als je het ballonnenfestival
en andere verstorende evenementen
niet kunt verplaatsen dan kun je
maar beter het evenemententerrein
vergroten. Met een bak zand voor
een stadstrandje, was het idee van
Jonkhans. Ook dat voorstel haalde
het niet. En dus werd het voorstel
van B&W, na uren debat tijdens
twee raadsvergaderingen, ongewijzigd aangenomen. Ach, een leuk
tijdverdrijf voor een groepje heren
en dames, die zo mooi van de straat
worden gehouden.

Hardenberg weer schoon

Zwembad
Na 44 jaar sluit zwembad De
Marsch in Hardenberg de deuren. Tot zaterdag 27 juni kan nog
gebruik worden gemaakt van het
bad, daarna kan men terecht in het
nieuwe bad op de sportboulevard
aan de Jan weitkamplaan. Het
buitenbad wordt dit seizoen niet in
gebruik genomen, omdat het gebruiksklaar maken voor zo’n korte
periode teveel geld kost.

Laatste keer prijs
Vrijdag 24 april, om 16.00 uur,
worden in de raadzaal van het gemeentehuis van Hardenberg de winnaars bekendgemaakt van de Frits
de Zwerverprijzen 2015. Omdat na
vijftien jaar deze prijsuitreiking de
laatste is, zal Jan Slomp, juryvoorzitter en zoon van Frits de Zwerver,
zelf de feestelijke rede houden. Zijn
onderwerp is Helden. Na het voorlezen van het juryrapport reikt burgemeester Peter Snijders de prijzen
uit aan de winnaars. Het programma
wordt muzikaal opgeluisterd door
een blazersensemble van Soli Deo
Gloria uit Ane.

Instrumenten
De piano’s, gitaren, blokfluiten,
drumstellen, kasten, stoelen en andere materialen die de afgelopen jaren door Kunstencentrum Muzerie
zijn gebruikt voor muzieklessen in
het LOC worden door de eigenaar –
de gemeente Hardenberg – te koop
gezet. Eerst wordt alles aangeboden
aan de opvolgers van de Muzerie,
vervolgens aan andere gesubsidieerde culturele instellingen en als
er dan nog iets overblijft mogen
particulieren een bod doen.
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HARDENBERG - Voor de laatste keer hebben
de leerlingen van De Kastanjehof in Hardenberg
vorige week meegedaan met de actie Natuurlijk
Schoon van vuilverwerker ROVA. De school
sluit na 145 jaar christelijk lager- en basisonderwijs aan de Lage Doelen begin juli de deuren.

Voor de leerlingen van de groepen 3, 4 en 5
speelt dat vertrek nu nog niet, de dagelijkse
schoolpraktijk slurpt alle aandacht op. Voorzien
van opvallende hesjes en handschoenen en gewapend met knijpertjes en vuilniszakken hebben
de kinderen vrijdag 17 april in de omgeving van

de school zwerfafval opgeruimd. In totaal hebben vorige week meer dan 13.000 scholieren uit
16 Overijsselse gemeenten straten, parkjes en
perkjes gezuiverd van onder meer blikjes, lege
chipszakken en glasscherven. Het ingezamelde
zwerfafval is na afloop door ROVA opgehaald.

Meer windmolens mogelijk

Volgens stap omgekeerd inzamelen

HARDENBERG - De vijf windmolens die volgens plan in Dedemsvaartzuid worden geplaatst zijn misschien toch niet de laatste die op het
grondgebied van de gemeente Hardenberg verschijnen. Hoewel de
gemeenteraad in oktober 2014 duidelijk heeft aangegeven dat vijf het
maximum is laten B&W de mogelijkheid open dat er meer komen.

HARDENBERG – Het college van
B&W is van plan de volgende stap
te zetten in het omgekeerd inzamelen, oftewel het scheiden van afval
door de burger in plaats van door de
vuilverwerker. Die volgende stap
moet zijn dat de grijze container
voor het restafval verdwijnt en dat
er overal ondergrondse containers
komen waar de inwoners zelf het
afval naar toe moeten brengen.
De grijze containers krijgen een
oranje deksel en worden gebruikt
voor het inzamelen van plastic.
In het ‘stedelijk gebied’ haalt de
ROVA dan straks alleen nog het
gft-afval op en het plastic afval. In
het buitengebied wordt het restafval
nog wel gewoon opgehaald. In veel
gemeenten wordt op deze manier

In de nieuwe ideeën is het uitgangspunt echter wel anders. De vijf die
waarschijnlijk in Dedemsvaart-zuid
komen, worden geplaatst omdat de
provincie Overijssel een bepaalde
hoeveelheid windenergie moet leveren en Hardenberg daarvan een
deel voor zijn rekening wil nemen.
Niet alleen wil nemen , maar ook
moet nemen, want als de gemeente
net als Ommen ‘nee’ had gezegd,
had de provincie de plaatsing afgedwongen. De mogelijk nieuwe
windmolens komen er alleen als de

bevolking dat zelf wil en zelf met
plannen komt. Als bijvoorbeeld
een dorp als Bergentheim graag
windmolens wil hebben die geld
opleveren om het dorp leefbaar
te houden, dan zal de gemeente
daar serieus naar kijken, was de
strekking van de reactie van wethouder René de Vent op verbaasde
opmerkingen van onder meer CDAfractievoorzitter Dirk van der Valk.
Eind dit jaar komen B&W met de
uitkomsten van een onderzoek naar
extra energieopwekking.

al gewerkt en volgens ROVA vrij
succesvol. Ook Hardenberg wist dat
dit de volgende stap zou zijn maar
tijdens de oriënterende raad van vorige week dinsdag bleken de raadsleden opeens veel vragen te hebben.
Over de stijging van het vastrecht
bijvoorbeeld, over het ophalen van
gft-afval in het buitengebied, de
afschrijving van containers, het toegankelijk maken van plekken waar
de ondergrondse containers komen
en of er wel lokale bedrijven worden ingeschakeld bij het plaatsen
van die ondergrondse containers.
Omdat het meest technische en geen
politieke vragen zijn is besloten de
antwoorden schriftelijk te verstrekken. Dinsdag 28 april neemt de raad
hierover een besluit.

