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Deze week kwamen opeens twee
oud-gemeentewerkers voorbij,
mensen die je jaren zakelijk hebt
ontmoet, al jaren uit het gezichtsveld zijn verdwenen en nu binnen
één week terugkeerden. De een
virtueel, de ander live. Of eigenlijk
drie, maar de derde was aangedragen door oud-theaterdirecteur
Jan Kroesen die een herinnering
ophaalde aan de vroegere gemeentelijke kantinemedewerkster Bonny
Kleinebuul, die ervoor zorgde dat
de koffie nog naar koffie smaakte.

Woningbouw Sibculo
3 maanden uitgesteld
SIBCULO – Het duurt drie maanden langer dan gepland voordat
er in Sibculo huizen worden gebouwd. Dat is het gevolg van het
opschorten van een besluit door de
gemeenteraad over de plek waar die
woningen moeten komen. Op dit
moment is nog één kavel te koop
in het dorp. Om verder te kunnen
bouwen heeft de gemeente in 2004
grond aangekocht aan de Gemeenteweg voor het bouwplan Voor de
Akkers. De gemeente is echter sinds
2008 ook in gesprek met de heer
Dorrestijn, eigenaar van het kloosterterrein over een ontwikkeling
met woningbouw op die locatie.
Omdat er niet langer gewacht kan
worden en er voor het kloosterterrein een onvoldragen plan ligt, kiest
het college voor nieuwbouw aan de
Gemeenteweg.
Dinsdag 22 maart, tijdens de oriënterende raadsvergadering, kwamen
diverse insprekers uit Sibculo vertellen dat van het stuk van B&W
niets deugde, dat er onwaarheden
in stonden, dat ambtenaren verslagen van gesprekken hadden
achtergehouden en dat B&W alleen maar voor bouwen aan de
Gemeenteweg kiezen omdat dat
financieel beter uitkomt. De raad
zat hiermee in haar maag, omdat ze
beide verhalen moeilijk kon wegen.
Wel waren de raadsleden wat verbolgen over de zware aantijgingen
richting ambtenaren en college.
Dat schoot ook wethouder Douwe
Prinsse in het verkeerde keelgat. Hij
vond dat men de verantwoordelijk
wethouder moest aanspreken en
niet de ambtenaren die zich niet
konden verweren. Vervolgens gaf
hij een historisch overzicht over de
gesprekken die al sinds 2003 met
Dorrestijn worden gevoerd: eerst
over zorgwoningen maar dat plan
werd teruggetrokken, toen met
Beter Wonen als partner maar die
trok zich terug omdat men er geen
heil inzag en als nieuwste partner
werd de stichting Stuwend Sibculo
opgevoerd. Over bouwen op het
kloosterterrein (of eigenlijk: het
gebied naast het voormalig kloosterterrein) was hij niet positief. Te
rooskleurige aantallen daadwerkelijk geïnteresseerden, een moeilijke
plek om te bouwen en financieel
niet voldoende onderbouwd.
“In gelul kun je niet wonen”, haalde
PvdA-raadslid Gitta Luiten nog
eens de woorden van voormalig
staatssecretaris Jan Schaefer aan.
Met andere woorden, er was nu
genoeg gepraat en het werd tijd
voor daden. Begin alvast aan de
Gemeenteweg en laat het plan voor
het kloosterterrein verder uitwerken, vond ze. Het CDA wilde niet
zo ver gaan. Volgens Martijn Breukelman was het beter het voorstel 3

En er was zelfs een vierde, namelijk
mijn vader die op een filmpje te zien
was uit 1975, met een Palmpasenstok. Het filmpje was opgestuurd
door oud-badmeester Wim Eggengoor. Ik weet het, het begint nu wel
erg persoonlijk te worden met iets te
vaak de woorden oud en vroegere,
maar het verband wordt hopelijk
straks wel duidelijk.
De eerste die voorbij kwam was de
gemeenteman. Zo noemden mijn
gezinsleden hem. Jan Jonink in zijn
gele Volvo, die de raadsstukken
bracht of andere gemeentelijke post.
Die taak werd later door de PTT
en haar opvolgers overgenomen,

maar nu heeft de gemeente weer
iets nieuws bedacht: groene mannetjes. En ook vrouwtjes, die niet
in het groen maar in het rood zijn
gekleed. Cycloon Post bezorgt de
brieven op een duurzame manier in
de gemeenten Hardenberg en Ommen. Duurzaam wil in dit verband
zeggen dat de postbodes zoveel mogelijk de fiets gebruiken of auto’s
die op groen gas rijden. Omdat
de gemeente ook graag groen en
duurzaam bezig wil zijn is de verantwoordelijk wethouder uiteraard
trots op de nieuwe postbodes.
De tweede was een inwoonster van
Sibculo. Zij sprak over ambtelijke

molens die, zoals we allemaal weten, langzaam malen. En zij kan
het weten, want zij is zelf jarenlang ambtenaar van de (vorige)
gemeente Hardenberg geweest.
Een oud-voorlichtster die blijkbaar
uit eigen ervaring sprak. Ze had
trouwens nog zo’n fraaie uitspraak:
elk volk krijgt de overheid die het
verdient. Met die uitspraak was ze
het niet eens, want Sibculo heeft de
huidige gemeentelijke overheid niet
verdiend. Deze is onbetrouwbaar,
niet transparant, non-communicatief en er deugt nog veel meer niet.
De raad moest eigenlijk afstand
van B&W nemen en laten zien dat
zij wél democratisch is. “U bent er

voor ons en niet omgekeerd”, hield
ze de raadsleden voor. Waarop een
collega zei: “Had ze daar vroeger
ook maar zo over gedacht toen ze
zelf nog bij de gemeente werkte,
dan had ik niet zo lang op antwoorden hoeven te wachten als ik
vragen voor de gemeente had.” Het
motto van dit verhaal: schakel geen
oud-gemeenteambtenaren in als je
tegen gemeentelijke schenen wilt
schoppen, want in deze omgeving
van langdurig trouwe arbeiders zijn
er altijd mensen die nog weten hoe
je vroeger zelf was. En dat maakt je
verhaal opeens een stuk ongeloofwaardiger.

Raad ongerust over geluidsoverlast
Marslanden door vernieuwde N34
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HARDENBERG – Alle partijen
in de gemeenteraad van Hardenberg hebben zich vorige week
dinsdag blij getoond met de opwaardering van de N34 tussen de
Witte Paal en de Drentse grens.
Het wordt een 100 km-weg en gevaarlijke oversteken verdwijnen.
Maar helemaal tevreden waren ze
nog niet. Er moesten zelfs twee
moties aan te pas komen om de
raadsleden wat gelukkiger te
maken.
De eerste motie handelde over een
geluidsonderzoek. Er is een inwomaanden in de ijskast te zetten en
ondertussen een nieuw plan uit te
werken waarin beide bouwterreinen
een plek hebben. Dat voorstel kon
op een ruime raadsmeerderheid
rekenen, zo bleek bij stemming.
Wethouder Prinsse beloofde dat hij
een laatste poging zou doen om te
kijken of de gemeente beide partijen zou kunnen faciliteren: jonge
eigenbouwers aan de Gemeenteweg
en oudere kopers op het kloosterterrein. Rond de zomervakantie zal
het voorstel opnieuw besproken
worden, zo is de bedoeling.

ner van de wijk Marslanden, grenzend aan de N34, die al enkele keren
heeft ingesproken en de uitkomsten
van geluidsonderzoeken betwist.
Hoewel B&W beweren dat alles
volgens de wettelijke regels is afgewerkt, heeft de inspreker toch voor
zoveel twijfel bij de raad gezorgd
dat CDA-fractievoorzitter Martijn
Breukelman met een motie kwam
om een jaar na de opwaardering te
meten of het geluidsniveau daadwerkelijk binnen de normen valt.
Niet uit wantrouwen, maar voor de
zekerheid, zei PvdA-raadslid Gitta
Luiten.

Verantwoordelijk wethouder Jannes
Janssen voelde daar niet veel voor,
omdat de onderzoeken van de gemeente door een tweede partij zijn
nagerekend die exact dezelfde cijfers lieten zien. Bovendien zouden
andere woonwijken langs de N34
zoals het Heemserbos nu ook om
een meting kunnen vragen. Allen
de ChristenUnie volgde zijn redenering, de andere partijen stemden
voor de motie.
De tweede motie was afkomstig
van D66-fractievoorzitter Jacco
Rodermond. Langs een deel van de

Nieuwe lunchroom aan de Voorstraat

HARDENBERG - Het pand dat de
joodse slager Leman in 1910 liet
bouwen aan de Voorstraat en waar
na de oorlog jarenlang de melkhandel van Eggengoor was gevestigd
voordat het een chinees restaurant
was, gaat waarschijnlijk tegen de
vlakte. De huidige eigenaar wil het
in slechte staat verkerende gebouw,
dat al meer dan een jaar leeg staat,
vervangen door een nieuw pand
met een nieuwe invulling. Op de
begane grond wil hij een lunchroom

vestigen, daarboven twee bouwlagen met ruimte voor vier kleine
appartementen voor starters of alleenstaanden. Als aan een hele rij
voorwaarden wordt voldaan willen
B&W aan zijn plan meewerken.

Burgernet groeit
BERGENTHEIM – Mevrouw
Pouwels in Bergentheim is de
100.000ste inwoner van Overijssel die zich heeft aangemeld voor

N34 komen geluidsschermen. Die
kunnen bekleed worden met zonnepanelen, waardoor ze duurzame
energie opleveren. Deze motie
werd breed gesteund en ook B&W
zeiden dat ze willen onderzoeken
of het kan. “Alleen zitten er een
paar haken en ogen aan”, vertelde
wethouder Janssen. “Ten eerste
staan de schermen op grond van de
provincie en ten tweede moet je kijken of de kosten niet hoger zijn dan
de opbrengsten.” Als de provincie
niet wil investeren gaat Hardenberg
kijken of het zonder de provincie
kan, zegde Janssen toe.
Burgernet. Dat is een telefonisch
netwerk van bewoners, werknemers
en ondernemers in een bepaalde
buurt. De politie vraagt deelnemers
via sms of een gesproken bericht
te helpen bij een zoekactie in die
buurt. Als alles volgens plan is
verlopen hebben burgemeester
Peter Snijders en teamchef Freek
Lans van politieteam Vechtdal haar
dinsdagmiddag persoonlijk bedankt
voor haar aanmelding.
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