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Gewoon langskomen en de situatie
bekijken. Dat moet de gemeente
Tynaarlo doen volgens een inwoonster van Zuidlaren. Zij heeft
een aangepaste woning, maar die
is niet aangepast aan haar situatie.
De gemeente wil bijvoorbeeld een
deur plaatsen die elektrisch open
kan, maar dat heeft geen zin want
de deur is niet breed genoeg voor
haar rolstoel. Bellen helpt niet,

Kortweg

schrijven helpt niet en de wethouder
antwoordt dat er voor 2.000 mensen gezorgd moet worden in zijn
gemeente en dat er dan wel eens
een keer iets misgaat. “Maar we
blijven naar een oplossing zoeken”,
is zijn reactie. Terwijl die oplossing
volgens de inwoonster van Zuidlaren zo simpel is: kom langs en kijk
met eigen ogen hoe het zit in plaats
van achter je computer in je kantoor
te blijven hangen. De ambtenaren
doen dat echter niet. Ten einde
raad heeft ze de gesprekken met
de zorgambtenaren opgenomen en

op internet geplaatst, maar dat viel
niet in goede aarde. Voor straf mag
ze niet meer bellen en nog maar één
keer per week schrijven of mailen.
Kafka? Bureaucratie waar je niet
tegen opgewassen bent? In Drenthe
misschien, maar niet in Hardenberg.
Vorige week hoorde ik echter uit
eigen mond het verhaal van iemand
die drie maanden in een zorginstelling heeft gewerkt en daar flink
voor moest betalen, maar na die
drie maanden nog acht keer zijn
rekening geplunderd zag door de

gemeente, ondanks telefoontjes
en schrijven dat de zorginstelling
niet meer werd bezocht. Diezelfde
Hardenberger stond bij de gemeente
te boek voor enkele uren hulp per
week, terwijl dat helemaal niet het
geval was. De mensen van het Samen Doen-team zijn ingeschakeld
maar die lopen ook steeds tegen
een muur, zeggen ze zelf. En de
ingeschakelde ambtenaar wil niet
meewerken want haar collega’s
maken geen fouten. Ondertussen
zit de Samen Doen-functionaris
met de handen in het haar en de

gedupeerde Hardenberger weet niet
waar het nou mis is gegaan en wat
er moet gebeuren. Kafkaiaans heet
dat, wanneer een mens het slachtoffer is van ondoorzichtige krachten.
Overwogen wordt juridische bijstand aan te vragen om de onwillige
ambtenarij op zijn fouten te wijzen.
Terwijl net als in het geval van de
inwoonster van Zuidlaren de oplossing zo simpel is: kom langs en
bespreek de zaak aan de keukentafel
in plaats van achter je computer in
je kantoor te blijven hangen.

Muzikaal toneelstuk over Clara Feyoena

Politiek - De gemeente Hardenberg
ontvangt 1, 2 en 4 februari ruim
vijfhonderd leerlingen van het
Alfa-college. Zij gaan met elkaar
in debat, nemen standpunten in om
die vervolgens te onderbouwen
met overtuigende argumenten. De
scholieren worden begeleid en
beoordeeld door de raadsleden van
de Hardenberger gemeenteraad. Het
bezoek aan het gemeentehuis is onderdeel van een politieke week over
landelijk en lokaal bestuur.
Voorlezen - De Nationale Voorleeswedstrijd is in volle gang. Ook in de
gemeente Hardenberg kwamen uit
de voorrondes op de basisscholen
maar liefst 28 voorleeskampioenen voort. Zij doen mee aan de
gemeentelijke rondes, die op 1 en
2 februari worden gehouden in de
Balletzaal in het LOC in Hardenberg, en op 3 februari in De Baron
in Dedemsvaart. Bij iedere ronde
beoordeelt een jury de kandidaten
volgens landelijk geldende criteria.
Er wordt gelet op o.a. tekstbegrip,
tempo, stemgebruik en contact met
het publiek. De winnaars van de gemeentelijke rondes gaan door naar
de regioronde in Ommen.
Station – Plaatselijk Belang Bergentheim is ongerust over het
uitblijven van gesprekken over
heropening van station Bergentheim. De plannen om de lijn vanuit Almelo door te trekken naar
Hardenberg vorderen gestadig,
de werkzaamheden die daar voor
nodig zijn, zijn aanbesteed en
regelmatig wordt over de vorderingen gepubliceerd in de pers. Maar
over Bergentheim praat niemand.
Volgens wethouder Jannes Janssen, woensdag 13 januari te gast
bij PB, gebeurt de besluitvorming
in fasen: eerst de lijn elektrificeren
zodat de snelheid omhoog kan van
80 naar 120, dan kleine haltes zoals Geerdijk sluiten en vervolgens
kijken of grotere plaatsen een halte
kunnen krijgen. PB vraagt nadrukkelijk van de gemeente om hierin
ook haar invloed uit te oefenen:
Bergentheim mag de trein niet weer
missen, meent het bestuur.
Spelers - Bij HHHC vertrekken
na dit seizoen Philip Ties, Dennis
Krohne, Melvin Koetsier en Stijn
Pol. Nieuw in de selectie is Ramon
Nijland, keeper van zondag tweedeklasser VKW uit Westerbork. De
22-jarige doelman begon opmerkelijk genoeg zijn sportieve loopbaan
als veldspeler bij vv Beilen.

Meer subsidie voor
kleine evenementen
HARDENBERG - B&W gaan de
nieuwe regels voor evenementensubsidie toch nog wat aanpassen.
Eind vorig jaar was bedacht dat
er 50.000 euro in een potje komt
voor grootschalige evenementen,
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HEEMSE - Een jaar of drie geleden heeft Zwollenaar Theo van de Vliet
(oud-docent klassieke talen, schrijver en dichter) samen met Albert Corporaal uit Hasselt (milieuonderzoeker) een boek geschreven over de Vecht en
het Vechtdal. Om preciezer te zijn: een cultuurhistorische reisgids van de
bronnen van de Vecht tot aan de monding bij Zwolle. Tijdens die literaire
tocht stuitte Van de Vliet op de 18e eeuwse dichteres Clara Feyoena van
Raesfelt-van Sytzama, de vrouwe van Heemse. Hij heeft zich in haar leven
en werk verdiept en besloot een boek over haar te schrijven dat binnenkort
uitkomt. Maar daar bleef het niet bij: hij kwam met het idee op de proppen haar leven en de tijd waarin ze leefde te verwerken in een muzikaal
toneelstuk. Vrijdag 19 en zaterdag 20 februari wordt het opgevoerd, in de
Witte of St. Lambertuskerk in Heemse, de kerk waar Clara vaak kwam en
die ze een orgel schonk, “uit liefde voor den godsdienst”.
Het stuk kent twee hoofdpersonen: Clara Feyoena, gespeeld door de Heemser zangeres Gea Gijsbertsen, en de jager van het huis, een rol van cabaretier
Bertus Grotenhuis uit Oudleusen. Hij vertegenwoordigt de mensen uit de
streek en zal zijn tekst dan ook in het dialect spreken.
Gea heeft acht gedichten van Clara Feyoena op muziek gezet, onder meer
het bekende gedicht Aan mijn dorp- en veldgenoten, waarin ze de Heem-

met daarbij de regel dat minimaal
25.000 euro wordt gegeven voor
een grootschalig evenement met
regionale of landelijke uitstraling.
Verder wilden B&W dat er een
potje zou komen met 25.000 euro
voor kleinschalige evenementen.
Niet bedoeld voor feestweken en
evenmin voor commerciële evenementen, tenzij het een duidelijk
economisch of publicitair voordeel
voor de gemeente Hardenberg
oplevert. In het nieuwe voorstel,
waarover de raad in februari moet
besluiten, zijn de bedragen aangepast: maximaal 40.000 in het grote
potje en 35.000 in het kleine.

senaren bedankt voor hun harde zwoegen op het land:
Denk niet, veldbewoners, dat ik jullie achteloos vergeet
of met onverschillige ogen zie … jullie warm en druipend zweet;
zweet dat naast de hemeldauw ook dag aan dag onze akkers voedt
en ten koste van jullie krachten mijn behoeften mild voldoet
Tijdens de uitvoering worden foto’s en filmbeelden op de achtergrond
geprojecteerd, om de omgeving waarin het stuk speelt directer bij de voorstelling te betrekken. Daarvoor zijn onder meer Hardenberger fotografen en
filmers in de weer geweest. Op muzikaal gebied is er naast Gea Gijsbertsen
nog een rol weggelegd voor mensen uit de regio, want de Heemser cantorij
onder leiding van Dick Huijser levert eveneens een bijdrage.
Al medewerkers samen zorgen ervoor dat er niet veel ruimte over is
voor bezoekers van de voorstelling. “Er zijn maximaal 160 plekken per
keer beschikbaar”, vertelt Theo van de Vliet, die nog niet weet of er ook
voorstellingen buiten Heemse gegeven worden. “We zijn blij als we deze
twee avonden genoeg belangstelling trekken. Over voorstellingen elders
of heroptredens in de Witte Kerk hebben we nog niet nagedacht. Dat hangt
mede af van de reacties van het publiek.”

Verbetering N340 niet goed genoeg
HARDENBERG – De provincie
Overijssel ziet Hardenberg als
een logistieke hotspot, maar moet
dan ook wat doen om dat waar te
maken.
De vier N340-gemeenten Hardenberg, Ommen, Dalfsen en Zwolle
vinden dat de manier waarop de
provincie de N340 wil opknappen
voor een groot deel tegemoet komt
aan de wensen voor doorstroming,
verkeersveiligheid en leefbaarheid,
maar dat is niet genoeg. Het knel-

punt bij Varsen, waar de N340 en
de N48 bij elkaar komen, wordt niet
aangepakt. En daarmee verdwijnt
bijna al het voordeel dat de verbetering en verbreding van de weg van
Zwolle naar het oosten oplevert.
In een brief aan Provinciale Staten
schrijven de vier gemeenten dat er
meer geld op tafel moet komen dan
de 191 miljoen euro die nu is gereserveerd. “Voor Varsen is een aanvullende investering nodig voor een
bereikbare regio. Hiermee wordt

een verbetering van de verbinding
Zwolle-Hardenberg gerealiseerd”,
schrijven ze aan de leden van PS.
Die moeten binnenkort een besluit
nemen over onder meer de aanleg
van het knooppunt A28/N340 bij
Zwolle en een viaduct om geen
last meer te hebben van de spoorlijn Zwolle-Groningen. En over
Varsen, is de wens van de lokale
bestuurders.
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