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ergee
.............
Misschien weten de inwoners van
Hardenberg-Baalderveld het nog
wel: als ze van hun wijk naar het
dorpscentrum (oké, stadscentrum)
fietsten en ze namen niet netjes de
onlogische fietsroute langs de rechterkant van de weg maar langs de
linkerkant, om de verkeerslichten te
vermijden, dan liepen ze het risico
op de bon geslingerd te worden.
Menig Baaldervelder heeft de portemonnee moeten trekken om Oom
Agent legaal af te kopen. Tegenwoordig krijg je bijna een beloning

B&W leggen grens
bij 700 asielzoekers
HARDENBERG - Het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers
(COA) vroeg een plek voor 1000,
de bewoners van Heemserveen
boden 500 en B&W stellen nu
de raad voor 700 asielzoekers op
te vangen, met een uitloop naar
750. Het is de bedoeling dat ze
in een nieuw azc terecht komen
op toekomstig bedrijventerrein
Heemserpoort in Heemserveen.
Dat B&W precies tussen vraag en
aanbod zijn gaan zitten lijkt bijna
een koehandel, maar dat is het volgens het college zeker niet.
“Ons uitgangspunt is de kwaliteit
van het opvangcentrum”, zegt wethouder René de Vent. “Dat betekent
goede voorzieningen op het gebied
van onderwijs, medische voorzieningen en toezicht. En dat kan pas
bij een aantal van 700, zo heeft het
COA voorgerekend.” Twee leden
van de klankbordgroep, die zichzelf
bij de persbespreking van het voorstel hadden uitgenodigd, vertelden
dat ze andere geluiden van het COA
hadden gehoord.
Volgens Eddy Schottert en Willem
Boeke kan die kwaliteit ook bij
500 asielzoekers worden geleverd.
Zij denken dat de gemeente zich
door financiële motieven heeft
laten leiden. Bij 500 asielzoekers
kost het de gemeente geld, bij 600
asielzoekers wordt quitte gespeeld
en bij 700 asielzoekers wordt geld
verdiend. “Pertinent onwaar”, aldus
De Vent. “Ons uitgangspunt is vanaf
het begin geweest dat de opvang ons
geen geld moet kosten en dat we er
niet aan willen verdienen. In vijf
jaar tijd houden we zo’n 180.000
euro over en dat geld kan gebruikt
worden om te voldoen aan een motie van de gemeenteraad, namelijk
het verbeteren van het woongenot
in het gebied waar het azc komt en
de directe omgeving.”
De klankbordgroep is teleurgesteld
dat B&W niet haar hele advies heeft
opgevolgd. Dinsdag 29 september moet blijken of dat gevoel er
nog steeds is, want dan neemt de
gemeenteraad een besluit over de
mogelijke komst van AZC Heemserpoort.

Wilde zwijnen
Boeren in de omgeving van de
Engbertsdijksvenen hebben last
van wilde zwijnen. De beesten
horen niet thuis in Overijssel, zijn
er ook niet welkom maar trekken zich daar uiteraard niets van
aan. Dat kon hun wel eens de kop
kosten want als ze niet ‘gewoon’
verdwijnen mogen ze in het uiterste
geval worden afgeschoten, hebben
Staatsbosbeheer, de provincie en de
boeren afgesproken. De dieren zijn

als je de linkerkant neemt. Veel veiliger voor fietsers, met name voor
jonkies, heeft men bedacht. En dus
houdt niemand je tegen als je aan
de voorheen verkeerde kant fietst.
Kun je nu als ex-boetebetaler je
geld terug krijgen? Vroeger was
het fout en moest je betalen, nu is
het toegestaan en houdt niemand je
staande. En da’s niet eerlijk, toch?
Zoiets is vorige week dinsdag ook
in de gemeenteraad aan de orde gekomen, alleen ging het daar om het
bouwen van een woning. In 2011
wilde iemand aan de Parallelweg in
De Krim een woning bouwen maar
dat mocht niet vanwege de toen
geldende regels. Nu heeft iemand

anders ook zo’n verzoek ingediend
en mag het wel, omdat de gemeenteraad inmiddels de regels heeft
veranderd. Dit riekt naar willekeur,
zei VVD-raadslid Erik Back, een
opmerking die wethouder Douwe
Prinsse in het verkeerde keelgat
schoot. Niks willekeur, u hebt als
raad de regels veranderd omdat de
situatie op de woningmarkt ondertussen gewijzigd is. En wat volgens
oude regels niet mocht mag volgens de nieuwe regels wel, zei hij.
Waarop Back reageerde met: ik zeg
niet dat het willekeur is, maar er is
een gevoel van willekeur ontstaan.
Afijn, een Pinokkio was hij op die
manier niet, maar zijn woorden vielen niet bij iedereen in goede aarde.

Enig hoofdschudden was ook merkbaar toen het kakelverse GroenLinks-raadslid Anne van den Hoek
het woord nam. Het ging over de
nieuwe stichting Ondernemershuis,
waarin de gemeente een rol van
kartrekker heeft en een klein deel
van de kosten voor haar rekening
neemt. De gemeente is gevraagd
om de eerste aanzet te geven omdat
ondernemers daar geen tijd voor
hebben of er geen kaas van hebben
gegeten. “Mij bekruipt het gevoel
dat ondernemers niet kunnen ondernemen”, zei mevrouw Van den
Hoek. Gelukkig kunnen de meesten
dat wel, anders waren hun bedrijven binnen de kortste keren op de
fles gegaan. Maar een stichting op

poten zetten die de economie moet
opjutten, die een verbinding moet
vormen tussen ondernemers en
overheid en ondernemers onderling,
dàt kunnen ze misschien nog niet
zo goed. Wat de precieze rol van de
gemeente wordt, welk meetbaar resultaat wordt behaald en wanneer de
gemeente zich terugtrekt, wilde de
raad weten. Met name VVD-er Bert
Gelling was scherp. Mede door zijn
inbreng kon de portefeuillehouder
Economische zaken – in dit geval
burgemeester Peter Snijders – weer
terug naar de tekentafel om een
beter voorstel te maken. Tja, het
begint erop te lijken dat Gelling het
raadswerk een beetje onder de knie
begint te krijgen.

Gemeenteraad heeft grote twijfels
over bouwplan Lage Gaardenstraat
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Het houten kantoor moet plaatsmaken voor een pand van drie verdiepingen hoog.
HARDENBERG - Hebt u geen alternatief plan voor nieuwbouw op
de hoek Lage Gaardenstraat-Gramsbergerweg in het centrum van
Hardenberg, wilden vorige week veel raadsleden weten. Wethouder
Douwe Prinsse had daarop een duidelijk antwoord: “Wij stellen dit
plan voor. En u bepaalt of het voorstel wordt aangenomen, wordt
verworpen of dat het plan aangepast moet worden.”
Eigenlijk kan de raad volgende
week niet anders besluiten dan
het plan uit te stellen, gezien de
massale tegenstand van de buurt
maar ook om zelf geloofwaardig te
blijven, nadat de raadsleden zoveel
vraagtekens bij het nieuwbouwplan
afkomstig uit Duitsland. Doordat de
Engbertsdijksvenen niet voldoende
voedsel leveren struinen de dieren
de omgeving af op zoek naar eten.

Willem Snel
De stichting Historische Projecten
Hardenberg heeft bij het bestuur
van waterschap Vechtstromen gevraagd het gemaal Willem Snel bij
Gramsbergen weer zijn naam terug
te geven. De letters zijn namelijk al
enige tijd verdwenen. De stichting

hebben geplaatst.
Breukelman (CDA), Luiten (PvdA),
Back (VVD) en Rodermond (D66)
vonden allemaal dat een kwaliteitsimpuls voor die plek niet verkeerd
is, en tegen het gebouw dat er moet
komen – kantoorruimte op de
vraagt op haar Facebookpagina
om actie, omdat het donderdag 20
augustus een halve eeuw geleden
was dat het gemaal met de naam
Willem Snel werd opgeleverd.
Snel was onder meer secretaris van
waterschap De Bovenvecht, een van
de voorlopers van Vechtstromen, hij
was journalist van de Vechtstreek en
eigenaar van Snel’s Boekhandel aan
de Voorstraat.

redactie@sallander.nl

begane grond en twee woonlagen
erboven – hadden zo ook niet veel
bedenkingen. Maar het massale
blok op dié plek, dat zagen ze niet
zitten. Daarmee vonden ze zo’n
beetje de hele publieke tribune
aan hun zijde. Meer dan twintig
buurtbewoners waren naar de
raadsvergadering gekomen om hun
ongenoegen te laten horen. Ongeveer de enige straat in Hardenberg
met nog een beetje fraaie aanblik
zou door de nieuwbouw verpest
worden, vonden ze.
Blijkbaar zijn er maar weinig
mensen die het plan wèl zien zitten, en die werken allemaal op het
gemeentehuis zoals de in Scheveningen woonachtige stadsarchitect
Chris Zwiers of ze zijn eigenaar van
het terrein. Die laatste, makelaar
Danes, wil het vijftig jaar oude
kantoorpand van Provinciale Waterstaat slopen en er kantoorruimte
en appartementen voor in de plaats
zetten. Dat vindt het kwaliteitsteam
voor het centrum van Hardenberg
eigenlijk wel een goed idee. De plek
krijgt meer uitstraling, vinden ze, en
het gebied krijgt een kwaliteitsim-

puls. Dat er behalve kantoorruimte
5 appartementen moeten komen
snappen ze, want dan wordt het
bouwplan betaalbaar.
D66’er Rodermond vond dat het
massale bouwblok niet in die buurt
past: “Je doet de omgeving teveel
geweld aan”, meende hij. Wethouder Prinsse dacht daar anders over,
volgens hem doet het plan wel recht
aan de omgeving. De omgeving zelf
begreep niet waarom het belang
van één persoon voorrang heeft
boven het belang van de buurt. De
bewoners maakten in hun verhaal
met foto’s en tekeningen duidelijk
dat er teveel functies op een klein
oppervlak komen, dat vergeleken
met de omgeving het beoogde pand
te groot en te massief wordt, dat de
architectuur vloekt met de omgeving en dat het plan in strijd is met
de criteria die in de Welstandsnota
van de gemeente staan vermeld.
Dinsdag 1 september neemt de
gemeenteraad een besluit over
het voorstel van B&W en dan zal
duidelijk worden welke van de drie
opties de raad kiest: wel bouwen,
niet bouwen of anders bouwen.

