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U bent jaren succesvol winkeldief
geweest en hebt de spullen altijd
verdeeld onder armlastige familieleden. U bent daar een jaar geleden
mee geminderd, maar bent nu
toch opgepakt door de politie voor
een gevalletje uit 2013. Helemaal
fout natuurlijk, van de politie. U
had juist wat gas terug genomen
dus had u eigenlijk een medaille
verwacht. En helemaal fout van
die agenten dat ze u jarenlang niet
hebben gearresteerd en nu opeens
wel. Trouwens, dat ze u arresteren
maakt duidelijk dat ze geen hart
hebben, want nou moeten uw arm-

Buurtbussen
De buurtbusverenigingen uit Beerzerveld, Bruchterveld en De Krim
hebben dinsdag 4 augustus met
nog 23 andere verenigingen de
sleutel van hun nieuwe buurtbus
in ontvangst mogen nemen. Dat
gebeurde met een officieel tintje
op het terrein van vervoersbedrijf
Syntus in Zwolle, waar de nieuwe
Mercedesbussen stonden opgesteld.

lastige familieleden de normale weg
afleggen om hulp te krijgen, net als
ieder ander.
Dit verhaal gelooft u natuurlijk niet,
maar in een iets andere zetting is dit
wat een inwoner van Dedemsvaart
beweert. Hij heeft illegaal allerlei
gebouwtjes bij zijn woning gebouwd voor mensen met sociale en
maatschappelijke problemen, moet
dat spul afbreken, is daar voorzichtig mee begonnen maar moet nu
toch een dwangsom betalen omdat
niet alles is verdwenen. En uiteraard
is de gemeente fout want die heeft
jarenlang niets van zich laten horen
en laat nu die probleemgevallen aan
hun lot over, zegt de man die geen
enkele opleiding als hulpverlener

heeft gehad maar denkt dat-ie met
een beetje levenservaring een geweldige begeleider is. Niet de dief is
fout, maar degene die hem jarenlang
heeft laten begaan. Niet de illegale
bouwer is fout, maar degene die
daar nu tegen optreedt.
De gemeente als vijand, tegenstander, boeman. Ook de stichting
Authentiek Hardenberg vindt dat.
Die club – niet te verwarren met de
stichting Authentieke Rijtuigendag
- is bezig een optocht te organiseren
met oude rijtuigen, oude rijwielen, oude uniformen. Dat moet 5
september gebeuren, met als route
Hardenberg-Lutten-Slagharen. De
gehele opbrengst van die dag wordt
gedoneerd aan KiKa, hebben de

organisatoren laten zetten op de site
van Kinderen Kankervrij. Het evenement kost 16.000 euro en of de
gemeente 7.000 euro wil geven als
subsidie. Doen we niet, zei de gemeente, want we hebben alleen geld
gereserveerd voor evenementen die
- kort door de bocht geformuleerd toeristen trekken, geld voor de middenstand in het laatje brengen of de
naamsbekendheid van de gemeente
vergroten. En als je een tochtje door
een deel van de gemeente houdt
buiten het toeristenseizoen is dat
leuk voor jezelf, maar daar geven
wij geen geld voor. Prompt zetten
de organisatoren de Commissie
Bezwaarschriften aan het werk. Die
heeft gekeken of de gemeente volgens de regels heeft gehandeld en

dat bleek zo te zijn, dus het bezwaar
werd ongegrond verklaard. Heeft de
gemeente niet goed gedaan, want
nu kon de zaak wel eens afgeblazen
moeten worden, zei de voorzitter in
de Dedemsvaartse Courant.
Als het wel was gegaan zoals de
stichting had gedacht was dus (een
deel van) het subsidiegeld van de
gemeente doorgesluisd naar KiKa.
Mooi weer spelen met andermans
centen. Met onze centen, want de
gemeente dat zijn wij. En het geld
van de gemeente is ons geld. Dat
zouden die organisatoren met hun
wilde plannen eerst eens moeten
bedenken, voor ze weer de hand
ophouden.

Afval-muisje krijgt een staartje

Orgelconcert
Organisten van de Protestantse
gemeente Hardenberg - Jan Kamphuis, Barend Blekkenhorst, Hennie
Davenschot, Erik Nijzink en Jan
Broekroelofs - geven donderdag 6
augustus een gevarieerd orgelconcert in De Opgang in Radewijk.
De avond wordt afgesloten met het
zingen van een lied. Aanvang 20.00
uur. De toegang is gratis. Bij de
uitgang kan een vrijwillige bijdrage
worden geven ter bestrijding van de
onkosten.

Boerenmark
Zaterdag 8 augustus wordt van
10.00 tot 16.00 uur de jaarlijkse
boerenmarkt gehouden bij Erve
Schottinck aan de Mölinksweg 1 in
Oud-Bergentheim een markt met 35
kramen waar onder meer streekproducten, houtdecoraties en quilten
te koop zijn. Er zijn demonstraties
van oude ambachten en in de loop
van de middag zal het shantykoor
De Moscoufieten uit Bergentheim
enkele keren optreden. De toegang
is gratis. Parkeren kost een euro.

Stekkers
Het Repair Café van zaterdag 8
augustus in natuurcentrum De
Koppel in Hardenberg staat in het
teken van stekkers. Tussen 13.00 en
15.30 uur proberen de vrijwilligers
de draadjes op de juiste plek te
krijgen. Natuurlijk zijn alle andere
kapotte zaken ook welkom, van
schemerlampen tot hoeslakens,
van koffiezetapparaten tot wollen
vesten.

Benefietconcert
De 5e editie van het Benefietconcert
voor de Bultje Foundation heeft
woensdag 29 juli ruim €11.500
opgebracht. Op camping De Beerze
Bulten werd onder meer opgetreden door zanger Thomas Berge
en vertelster Gerda Havertong.
De opbrengst komt ten goede aan
kinderen die net iets extra’s nodig
hebben. Tijdens het concert heeft de
Bultje Foundation een cheque uitgereikt van €2500 aan de stichting
Lach voor een dag. Deze stichting
verzorgt een complete dag uit naar
het theater, waardoor kinderen even
alle zorgen vergeten.
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Nadat het afval op industrieterrein De Nieuwe Haven in Hardenberg was verwijderd is een juridische strijd losgebarsten.
HARDENBERG - Eindelijk is
begin vorige week het stinkende
huisvuil uit Ierland opgeruimd,
dat twee maanden lag opgeslagen
op het terrein van voorheen Inter
Baarslag aan de Handelsstraat in
Hardenberg. Eind goed al goed,
lijkt het. Maar met het verwijderen van de balen vuil zijn nog
niet alle vragen beantwoord. Ook
politie en justitie hebben zich er
inmiddels mee bemoeid.
Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
Waarom heeft het zo lang geduurd
voor het afval is verdwenen? Wat
kost het opruimen en wie betaalt
het? De buurt - voornamelijk bedrijven op industrieterrein De Nieuwe
Haven - wil nog wel graag wat
antwoorden op die vragen.
De gemeente Hardenberg heeft
vorige maandag, enkele uren nadat
met het opruimen was begonnen,
via een persbijeenkomst opening
van zaken gegeven.
De laatste vraag, over het opruimen,
kan maar voor een deel beantwoord
worden. In opdracht van de rijksdienst Inspectie Leefomgeving en
Transport heeft DTC uit Surhuister-

veen vorige week maandag en dinsdag 800 balen afval vervoerd naar
verbrandingsovens in Amsterdam.
De kosten bedragen ongeveer
100.000 euro. Maar wie dat betaalt
is nog maar de vraag, want het bedrijf dat het afval had opgeslagen
in Hardenberg, Thedos uit Emmen,
is dinsdag op verzoek van eigenaar
Jozef Wolters door de rechtbank
in Drenthe failliet verklaard. Van
een kale kip kun je niets plukken
en dus zal de belastingbetaler wel
voor de schade moeten opdraaien,
is de algemene opinie. De waarde
van Thedos is echter niet plotsklaps
verdampt, zodat verkoop van het
bedrijf of onderdelen ervan wellicht
nog wat kan opbrengen.
Hoe het heeft kunnen gebeuren is
nu ook wel een beetje duidelijker
geworden. Wolters zou het afval
aanbieden bij verwerkingsbedrijf
Wigink in Heeten. Daar is het vuil
nooit aangekomen, want Thedos
verkeerde blijkbaar al in zwaar
weer. Dat hij vervolgens het afval
op een gehuurd terrein in Hardenberg heeft opgeslagen met toestemming van de gemeente is volgens
burgemeester Peter Snijders onjuist.

“Er is wel een vergunning voor de
opslag aangevraagd maar niet afgegeven”, zo vertelde hij desgevraagd.
Politie en justitie zijn dan ook een
onderzoek gestart naar deze illegale
praktijken.
Dat het opruimen van het afval
lang heeft geduurd beaamt de
burgemeester, “maar we zijn ook
gebonden aan de wet. We zijn zelfs
door de rechter teruggefloten omdat
we te snel wilden handelen. De veroorzaker van de problemen moet de
kans krijgen de zaak te herstellen,
en daar heeft hij van de rechter tijd
voor gekregen. Als de volksgezondheid in het geding was geweest hadden we wèl eerder kunnen optreden,
maar de GGD en de Inspectie voor
de Gezondheidszorg zagen hiertoe
geen aanleiding. Stankoverlast was
er wel, maar dat betekende niet dat
we mochten ingrijpen.”
Volgens Snijders heeft druk van
gemeente en gemeenschap er wel
voor gezorgd dat het verwijderen
niet nóg langer heeft geduurd. “De
Inspectie Leefomgeving en Transport heeft regelmatig zo’n klus en
stond niet bepaald in de startblokken om in Hardenberg aan de slag te
gaan. We zijn blij dat het nu toch is

gelukt om de rommel weg te halen.”
De zaak krijgt niet alleen een justitieel staartje maar ook een financieel.
In de eerste plaats door het faillissement van Thedos, maar ook door
de opgelegde dwangsommen. “We
gaan niet zomaar die dwangsommen kwijtschelden, de gemeente
heeft juridische kosten gemaakt, er
is tijd door ambtenaren in gestoken.
Hier zijn we zeker nog niet mee
klaar”, antwoordde burgemeester
Snijders op vragen tijdens de persbijeenkomst.
Ondertussen beweert milieujurist
Marcel Middelkamp op RTV Oost
dat afvalverwerker Wigink de
zaak expres via Thedos in de soep
heeft laten lopen. Middelkamp is
ingehuurd door bedrijven op het
industrieterrein in Hardenberg.
Volgens hem moet justitie ook de
afvalverwerker uit Heeten bij de
zaak betrekken. Wigink is daar zo
kwaad over dat hij een rectificatie
van Middelkamp eist of anders
zal hij een aangifte wegens smaad
indienen.
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