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De soap rond de tennisverenigingen
in Hardenberg blijft maar doorgaan.
Vorige week dinsdag was in de
raadsvergadering een nieuwe aflevering te zien, met een gastrol voor
de tennissers en een hoofdrol voor
VVD’er Bert Gelling. Aanleiding
voor dit vervolg was een brief van
de tennisverenigingen. Zij willen
zwart op wit van de raad dat de gemeente garant staat voor een bedrag
van 500.000 euro.
De tennisverenigingen denken dat
ze over twee jaar een half miljoen
euro krijgen van de gemeente om

hun tennispark op te knappen. Om
nu alvast met de vernieuwing te
kunnen beginnen willen ze dat half
miljoen lenen bij de bank, maar
die is Sinterklaas niet en wil zeker
weten dat de gemeente ook daadwerkelijk over de brug komt.
De brief is 21 mei verstuurd en zou
26 mei behandeld moeten worden,
vonden de tennisbestuurders, maar
dat zat er niet in. Het duurt namelijk
weken voordat een ingezonden brief
behandeld en beantwoord wordt.
Tenzij..... tenzij een politieke partij
de brief op de raadsagenda wil
plaatsen. Dat was aan de tennisverenigingen uitgelegd door de griffier.
En ook alle politieke partijen waren
daar nog eens op gewezen.

Je zou dus verwachten dat er wel
een partij zou opstaan die de agenda
wilde aanpassen. Helaas voor de
tennissers gebeurde dat niet. Pas
tijdens de rondvraag nam de VVD
het woord, toen een hele kluit tennisbestuurders de raadszaal had
verlaten.
Fractievoorzitter Bert Gelling zat
met de zaak in zijn maag, zei hij.
Toen tijdens de vorige vergadering
een investeringslijstje is aangenomen voor de sport heeft de VVD
tegen gestemd. Aan een lijstje heb je
niks als je niet zeker weet dat je ook
centen hebt, vonden de liberalen.
Maar nu moest er toch iets gebeuren. CDA-raadslid Piet-Cees van
der Wel en ChristenUnie-raadslid
Sake Stelpstra hadden namelijk

in hun overmoedige jonkheid geroepen dat de tennissers zich geen
zorgen hoefden te maken: dat geld
kwam er wel. (By the way: wanneer
grijpen fractievoorzitters eens in
wanneer hun partijgenoten zulke
onzin verkondigen?)
“Put your money where your mouth
is”, zei Gelling. “Jullie hebben een
morele verplichting nu iets te doen.
En als burgers naar de raad komen
kun je ze niet zomaar laten gaan.”
Dat schoot met name PvdA-fractievoorzitter Ria Juurlink in het verkeerde keelgat. Nota bene de VVD
zelf had de beurt voorbij hadden
laten gegaan. Toen daarna Stelpstra
wilde reageren greep burgemeester
Peter Snijders in. “Dit komt op de

lijst met ingekomen stukken. U
had dit kunnen agenderen maar dat
hebt u niet gedaan. Dan gaan we nu
de gebruikelijke weg volgen, wij
komen met een antwoord. En even
voor de duidelijkheid: een besluit
van de raad telt, niet wat individuele
leden roepen. Dat is ook uitgelegd
aan tennis, daar kan geen misverstand over bestaan.”
Daar hadden de VVD’ers geen
antwoord meer op, omdat ze waarschijnlijk ook wel begrepen dat ze
een unieke kans voorbij hadden
laten gaan om de CU en het CDA op
de blaren te laten zitten. Een beetje
slap einde van deze aflevering derhalve. Maar één ding is duidelijk:
To be continued....

Kortweg
* Voor de 3e keer wordt het RTV
Oost Oktoberfest in Evenementenhal Hardenberg gehouden. Net als
beide voorgaande keren wordt de
hal omgetoverd in Alpensfeer. Deze
derde editie vindt plaats op zaterdag
10 oktober.
* Het Vechtdal College in Hardenberg krijgt per 1 augustus een
nieuwe directeur. Het is de 44-jarige
mevrouw C. Rijgersberg uit Veeningen, gehuwd en moeder van een
dochter van 7 jaar. Zij wordt de opvolgster van mevrouw N. Gerritsma
die elders een baan heeft aanvaard.
Samen met de heer W. Boersma
gaat ze de tweehoofdige directie
vormen. Zij zal zich gaan richten
op de portefeuilles onderwijs en
personeel terwijl de heer Boersma
verantwoordelijk wordt voor de
portefeuille organisatie. Mevrouw
Rijgersberg is op dit moment rector
ad interim van het Luzac College
in Zwolle.
* De eigenaar van dagbesteding de
Kringloop, R. Lubbers uit Uelsen,
wil in het vroegere pand van aannemer Vosjan aan de Bruchterweg
85 in Hardenberg een kringloopwinkel beginnen. Tot voor kort was
hier een fietswinkel in gevestigd.
Het is de bedoeling dat er mensen
gaan werken met een verstandelijke
beperking. B&W gaan in principe
akkoord met het plan.
* Eigenaar Demajo Onroerend
Goed van het voormalige BP-tankstation aan De Brink in Hardenberg
wil de benzinepomp weer nieuw leven inblazen. Er is aan de gemeente
toestemming gevraagd hekwerk,
reclameborden en een bord met
prijslijst te plaatsen. Het moet een
onbemand tankstation worden.
LPG-verkoop keert niet terug. De
vroegere winkel achter de pomp
gaat dienst doen als opslagruimte.
* Het plan van raadslid Jonkhans
(PvdA) om een fietsstalling in de
parkeergarage onder het gemeentehuis te maken wordt volgens B&W
te duur en is vanwege de steile hellingen gevaarlijk. Er kan wel bij de
Spindeflat, vlakbij het gemeentehuis, een overkapte stalling worden
gemaakt met moderne beugels die
ook voor e-bikes geschikt zijn. Dit
plan gaat 30.000 euro kosten.
* Lieke Star, leerlinge van het
Greijdanus College in Hardenberg, is vorige week Nationaal
Voorleeskampioen geworden bij
de wedstrijd Read2Me. Dat is een
landelijke voorleeswedstrijd voor
leerlingen uit de eerste klas van het
voortgezet onderwijs. De finale was
in theater Tivoli in Utrecht.
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Klankrijk begin Week van de Amateurkunst
HARDENBERG – Nog t/m zaterdag 6 juni is er in de regio van alles te
beleven op cultureel gebied tijdens de Week van de Amateurkunst. Muziek,
dans en theater op verschillende tijden en plaatsen. Zaterdag 30 mei was
de aftrap. In het LOC aan de Sportlaan in Hardenberg kon overdag kennis
worden gemaakt met muziek, bijvoorbeeld tijdens de inlooplessen van
gitaardocent Mathijs van der Kolk en van Muziekschool Pianoforte. ‘s
Avonds was er in het LOC een optreden van het Mega Jeugdorkest. Dit is
een orkest dat is samen gesteld uit leden van muziekverenigingen uit het
gehele Vechtdal, onder leiding van hoofddirigent Hendry van Loo.

Glutenvrij bakken
HARDENBERG - In de tweede
week van juni is erop het Alfacollege in Hardenberg speciale
aandacht voor glutenvrije producten. Eerstejaarsstudenten van de
opleiding Facilitair Leidinggevende
houden donderdag 11 juni van
18.30 tot 21.30 uur een glutenvrije
bakavond in het LOC-gebouw aan
de sportlaan. Belangstellenden
krijgen de gelegenheid om kennis te
maken met glutenvrije producten en
recepten. Vrijdag 12 juni is er van
13.00 tot 18.30 uur een glutenvrije
markt. Verschillende leveranciers,
waaronder Eat Natural, Brooderij
Glutenvrij en VA-foods presenteren
hun glutenvrije producten. Verder
is er een diëtiste aanwezig die gespecialiseerd is in glutenvrij eten.
Aanmelden kan via 088-3341955.

De komende dagen staan nog enkele bijzondere evenementen op het programma. Vrijdag 5 juni wordt in Drenth Dance Centers in Dedemsvaart
vanaf 20.00 uur een moderne dansvoorstelling gegeven getiteld Art of
Movies, waarin de Shoah en de Tweede Wereldoorlog centraal staan.
Zaterdag vindt de derde editie plaats van het Vechtival bij natuurcentrum
De Koppel, bij de Gashouder in Dedemsvaart wordt vanaf 13.00 uur een
kunstmarkt gehouden met daarnaast workshops op het gebied van dans,
theater en kunst en Hardenberg Art houdt die dag van 11.00 tot 13.00 uur
een workshop Mixed Media door het Mobiele Atelier van Erna Nonkes
met als thema Mijn vrijheid.

Cleanteam bedient sluizen in de Vecht
HARDENBERG - Van eind mei
tot begin november wordt de sluis
in de Vecht bij natuurcentrum De
Koppel bediend door medewerkers
van het gemeentelijk Cleanteam.
Dat zijn waterschap Vechtstromen

en de gemeente Hardenberg overeengekomen. De medewerkers
zijn de afgelopen weken opgeleid
tot sluiswachter. Vanaf eind juni
zullen ze ook de opgeknapte sluis
bij De Haandrik, tussen Grams-

Oude broodfabriek Bergentheim tegen de vlakte
BERGENTHEIM - Op de plek van de voormalige broodfabriek van Bakkersland aan de Kanaalweg Oost in Bergentheim kunnen op termijn 4 woonkavels en 4 bedrijfskavels met woning worden aangelegd. Vastgoedbedrijf
Explorius heeft de gemeente Hardenberg om een planologische principeuitspraak gevraagd. Samen hebben ze een tekening gemaakt met daarop
een tweekapper, twee vrijstaande woningen en vier bedrijfswoningen.
Volgens de gemeente juicht Plaatselijk Belang het bouwplan toe, omdat er
geen beweging zit in nieuwbouwplan Möllinksvaart. Explorius is nu aan
zet om investeerders te vinden.

bergen en Coevorden, bedienen.
Hoewel de sluizen onbemand
kunnen functioneren, kiest waterschap Vechtstromen ervoor om dit
vaarseizoen toch sluiswachters in
te zetten. De medewerkers van het
Cleanteam bedienen de sluis op het
moment dat een boot de sluis passeert en treden op als gastheer in
het gebied rond de Vecht. Mensen
zonder baan doen in het Cleanteam
werkervaring op met behoud van
hun uitkering. Hierdoor hebben zij
naar verwachting meer kans op het
vinden van een baan. Na afloop van
het vaarseizoen wordt de inzet van
de sluiswachters door de gemeente
en het waterschap geëvalueerd en
wordt bekeken of de sluiswachters
ook in 2016 worden ingezet.

