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Het RTV Oost Oktoberfest dat
10 oktober in de Evenementenhal
in Hardenberg wordt gehouden
is een publiekstrekker. Er komen
veel mensen van verre die gek zijn
op bier, witte wijn, bratwurst en
Tiroler muziek, het evenement laat
zien dat Hardenberg een levendige
en aantrekkelijke gemeente is, de
tv-opnames zorgen voor promotie
van Hardenberg en er wordt door
de bezoekers een aardig geldbedrag
besteed in de gemeente Hardenberg.
Eigenlijk zou dit evenement in
aanmerking komen voor gemeen-

Voorkeur voor
10 windmolens,
135 meter hoog

telijke subsidie, ware het niet dat
het een commercieel product is. De
hossende, drinkende, etende en zingende massa (nee, geen zuipende,
vretende, lallende bende want het is
toch wel een beschaafd feestje), die
groep dus, moet gewoon geld in het
laadje brengen. Niks mis mee, maar
dat gaat de lokale overheid niet ook
nog eens financieel belonen. Wat
dan wel? Waar gaat het geld uit de
subsidiepot dan naar toe?
Wèl naar Gramsbergen, voor de
jaarlijkse feestweek, maar dat
kon dit jaar wel eens de laatste
keer zijn. Door een soort ‘vormfout’ is er achteraf toch nog wat
geld overgemaakt, maar het lijkt

erop dat dit niet nog eens gebeurt.
Elk dorp heeft zo rond deze tijd
een feestweek, feestdriedaagse of
feestweekend, als erfenis van de
Oranjefeesten toen Wilhelmina
nog koningin was. Dus zo uniek is
Gramsbergen nou ook weer niet.
Niet naar Dedemsvaart, waar ze
met de Dedemsvaria ook zo’n
week hebben. Onterecht, vond het
Dedemsvaria bestuur. Wij trekken
80.000 bezoekers, hebben sportieve
onderdelen, de talentenjacht en het
open podium versterken het culturele beleid en de mensen geven veel
geld uit bij de lokale middenstand.
Afijn, de Commissie Bezwaarschriften moest eraan te pas komen
om het bestuur duidelijk te maken

dat B&W toch echt volgens de regels hebben gehandeld.
Maar welk evenement krijgt dan
voor de onderdelen toerisme, geld
besteden, uitstraling, cultuur en
sport zoveel punten dat het wel in
aanmerking komt voor een subsidie? Het ballonnenfestival, riep
de een, maar buiten Hardenberg
kent niemand dat. Het ziet er wel
zwart van de mensen maar dat zijn
voornamelijk campinggasten. Het
pleinfeest op de Markt in Hardenberg, riep een ander, maar als je
naar de TROS op Nederland 1 kijkt
zie je dat bijna elke stad zo’n feest
heeft, voornamelijk voor de eigen
bevolking.

Oeverloos genieten aan de Vecht?
Grasbaanraces in Balkbrug? Dedemsvaart Natuurlijk? Allemaal
evenementen die voornamelijk eigen volk trekken, meer geld kosten
dan ze opleveren en zeker het toerisme niet bevorderen of vanwege
de uitstraling Hardenberg promoten. En toch hebben nou net die
evenementen subsidie ontvangen.
Het hangt blijkbaar van de vlotte
ambtelijke pen af of er voldoende
volzinnen geproduceerd kunnen
worden om subsidie te kunnen verstrekken of niet. Organisatoren van
evenementen doen er derhalve goed
aan zelf met woordkunstenaars voor
de dag te komen, want wie schrijft
die blijft.

Nieuw jasje voor kazerne Vroomshoop

HARDENBERG - Het is een langdurig proces, maar er begint nu
wat schot te komen in het project
Windpark De Veenwieken. Het
plaatsen van windmolens in een
gebied ten zuiden van Dedemsvaart, op de grens van de gemeenten Hardenberg en Ommen, heeft
nogal wat voeten in de aarde. Het
onderzoek naar het effect op het
milieu is achter de rug, zodat de
inspraakrondes kunnen beginnen
In Dedemsvaart-zuid zouden volgens het plan van de bedrijven De
Wieken bv en Raedthuys Windenergie bv tien windmolens komen:
vijf in Hardenberg en vijf in Ommen. De gemeente Ommen wilde
nergens aan meewerken, zodat de
provincie deze gemeente buitenspel heeft gezet en zelf de regie
in handen heeft genomen. Er is nu
onderzocht wat de gevolgen zijn
op de leefomgeving als de molens
worden geplaatst, wat de natuur te
duchten heeft en wat de invloed is
op de veiligheid voor de bewoners
en hun omgeving. Verder is gekeken
welke alternatieven er zijn voor de
oorspronkelijke plannen. De technische ontwikkeling van de laatste
jaren maakt het namelijk mogelijk
langere en stillere windmolens te
plaatsen.
Het blijkt dat de energieproductie
het geringst is als er 8 windmolens
worden geplaatst met een ashoogte
van 100 meter en het hoogst als er
16 windmolens komen van 135 meter hoog. Uit het milieuonderzoek
blijkt dat er vrijwel geen verschil
is tussen het effect op de omgeving
van een windmolen van 100 meter
hoog en eentje van 135 meter hoog.
De initiatiefnemers stellen daarom
voor 10 molens te plaatsen - meer
was voor de raad van Hardenberg
niet bespreekbaar - van 135 meter
hoog, met een rotordiameter van
maximaal 110 meter.
De uitkomsten van het milieuonderzoek worden nu beoordeeld door
de gemeenteraad van Hardenberg
(22 september en 6 oktober) en
Provinciale Staten. Als die met
de plannen instemmen start de inspraakprocedure.

Sof in Werkendam
HARDENBERG - Twee wedstrijden gespeeld en nog maar een half
uur acceptabel voetbal laten zien:
het gaat met HHC nog niet zo
goed als in de voorbereiding op het
nieuwe seizoen. Tegen ON Sneek
konden anderhalve week geleden
met enig fortuin de punten in Hardenberg worden gehouden, maar

© Roel Gritter

Met fakkels, waterstralen en ballonnen werd de brandweerkazerne officieel geopend door brandweercommandant Wevers (l) en burgemeester Visser.
VROOMSHOOP - De brandweer in Vroomshoop heeft een
nieuwe start gemaakt. Eigenlijk
de tweede in bijna drie jaar tijd.
De eerste was in januari 2013,
toen alle 31 korpsen in Twente samengevoegd zijn tot een regionale
brandweerorganisatie. De tweede
was vrijdag 28 augustus, toen de
nieuwe brandweerkazerne aan
het Plantsoen officieel in gebruik
werd genomen.
Die opening werd voor de ogen
van tientallen brandweerlieden
en buurtbewoners verricht door
burgemeester Cornelis Visser van
Twenterand en Stephan Wevers,
commandant Brandweer Twente.
Op de plek waar eigenlijk de brandweer al jaren was gehuisvest, alleen
afgelopen zaterdag in Werkendam
tegen kampioen Kozakken Boys
werd kansloos met 3-1 verloren.
De Werkendammers speelden in
hoog tempo en wisten hun kansen te
benutten, terwijl de Hardenbergers
amper een kans creëerden. Pas toen
het al 3-0 stond kon HHC iets terug
doen, maar dat was niet meer dan
een eretreffer. Komende zaterdag
komt Katwijk op bezoek.

nu in een nieuw jasje. Aan het begin
van dit jaar stond er aan het Plantsoen in Vroomshoop alleen nog een
staalconstructie, de laatste resten
van wat ooit een brandweerkazerne
was. De staat van het gebouw was
zo slecht dat het niet meer voldeed
aan de eisen voor een goede brandweerkazerne. Er is toen besloten om
het pand helemaal te renoveren. De
brandweerlieden en hun materieel
kregen tijdelijk onderdak aan de
Sluiskil in Vroomshoop. “Deze
kazerne laat zien dat de brandweer
goed onderdak belangrijk vindt. Er
wordt niet alleen geïnvesteerd in
opleidingen en materieel maar ook
in gebouwen. In dit geval was het
vanwege de slechte staat van het
gebouw nodig, maar een kazerne is
meer dan een plek voor de brand-

weerwagens. Het is een ontmoetingsplek voor de brandweerlieden
waar lief en leed wordt gedeeld. En
het is voor de brandweerlieden in
Vroomshoop hun visitekaartje: een
oude kern met een moderne uitstraling”, vond burgemeester Visser.

bloed zou opleveren. “Eventuele
nieuwe brandweerlieden komen
in een goede organisatie terecht.
Ondanks de 6 miljoen euro die we
na de samenvoeging moesten bezuinigen is de Brandweer Twente goed
op orde”, aldus Wevers.

De bouw van de kazerne door het
lokale aannemersbedrijf Webbink is
in rap tempo gebeurd. In januari is
met de renovatie gestart, 10 april is
de eerste steen gelegd en eind juni
kon het pand al worden betrokken.
Sinds ze in de nieuwe kazerne zitten moesten de 16 vrijwilligers in
Vroomshoop al 13 keer uitrukken.
Dat is vaak voor een redelijk klein
team en brandweercommandant
Wevers hoopte dan ook dat de Open
Dag van zaterdag 29 augustus vers

Bij een officiële opening horen
cadeaus en burgemeester Visser
was dan ook niet met lege handen
gekomen. Hij had de vlag van de
gemeente Twenterand meegenomen
om te laten zien, zo zei hij, dat de
gemeente trots is op de brandweer.
Tot opluchting van het brandweerpersoneel dat verantwoordelijk is
voor de financiën vertelde hij even
later dat de bijbehorende vlaggenmast ook door de gemeente wordt
geschonken.

Onkruid bestrijden met minder chemische middelen
HARDENBERG – De gemeente
Hardenberg is van plan minder
chemische middelen te gebruiken
bij de bestrijding van onkruid op
klinkerwegen, fietspaden en trottoirs, de zogenoemde niet-gesloten
verhardingen. Tot nu toe werd daar
Glyfosaat voor gebruikt, maar dat
middel is vanaf volgend jaar buiten

de landbouw verboden. Helemaal
zonder chemische middelen lukt
nog niet, volgens de gemeente,
maar een combinatie van laag-risico
middelen, niet-chemische middelen
en afmaaien, vegen en branden is al
een stuk duurzamer. De bedoeling
is op den duur helemaal geen chemische middelen meer te gebruiken.

Het nadeel van deze nieuwe manier
van werken is een hoger prijskaartje. Tot nu toe kostte de onkruidbestrijding zo’n 65.000 euro per jaar.
Dat wordt straks ongeveer 180.000
euro per jaar.
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