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Kortweg Het wordt tijd dat B&W van Har-
denberg tekst en uitleg geven over 
de begroting 2013. En niet via 
besloten bijeenkomsten aan raadsle-
den maar in het openbaar aan de in-
woners van Hardenberg. En niet via 
onbegrijpelijke persberichten met 
allerlei verhullende omschrijvin-
gen, maar in gewoon Nederlands. 
Want het is nogal wat als je door 
Gedeputeerde Staten van Overijssel 
op de vingers wordt getikt omdat je 
de zaak niet voor elkaar hebt. Een 
begroting die gebaseerd is op het 
verkopen van de berenhuid voordat 
het beest is geschoten. Hardenberg 
wil geld investeren dat er nog niet 
is, namelijk met mogelijke winst uit 
grondverkoop.

Dat zoiets niet erg realistisch is 
zoals GS schrijven mag duidelijk 
zijn. Eigenlijk had de raad dat 
ook niet moeten pikken. Maar 
nog erger is dat deze handelswijze 
verboden is. En dat hadden B&W 
als verantwoordelijke bestuurders 

en de ambtenaren als uitvoerders 
moeten weten, vinden ook GS. Ar-
rogantie? Je zou het bijna denken. 
In het voorjaar heeft de provincie 
al aangeboden op hoog ambtelijk 
niveau te komen praten over de 
begroting. Hardenberg heeft daar 
geen gebruik van gemaakt. En ook 
over de problemen van het grondbe-
drijf heeft Hardenberg geen contact 
gezocht met de provincie. Blijkbaar 
zit er ondanks allerlei ambtelijke 
fusies nog niet genoeg kennis en 
niet genoeg realiteitszin in het 
gemeentehuis om dit soort fouten 
te voorkomen. Fouten? Misschien 
wel blunders. Maar wat moet je als 
gewoon burger hiermee?

In de Verenigde Staten is het nog 
niet zo heel lang geleden dat de be-
volking het recht in eigen hand nam 
bij vermeende misstanden, hoewel 

dat meestal geen ambtenaren of be-
stuurders betrof maar zwarte Ameri-
kanen. Een vooraanstaand zuidelijk 
politicus zei zelfs ooit dat lynchen 
goed is, “want  het laat zien dat de 
bevolking nog een gevoel van recht-
vaardigheid kent.” Gelukkig vinden 
de meeste mensen tegenwoordig dat 
dit iets te ver gaat voor ambtenaren 
die blunders begaan, maar het ge-
voel van rechtvaardigheid vraagt 
wel om een reactie van de lokale 
overheid. Het is eigenlijk vreemd 
dat deze pr-tip nog gegeven moet 
worden. Ondanks het kerstreces had 
de gemeentelijke crisismanager dit 
zelf moeten bedenken.

Maar soms zijn mensen ook wel 
blij met ambtelijke fouten. Enkele 
inwoners van oud-Bergentheim 
bijvoorbeeld. Hun buurman, var-
kenshandelaar Herman Dijk aan de 
Brinkweg, was van plan een biover-
gistingsinstallatie te bouwen. De 
milieuvergunning was al verleend 
door de gemeente Hardenberg maar 

de gemeente is vorige week terug-
gefloten door de Raad van State. 
Het blijkt dat de gemeente fout 
zat omdat ze het ‘gewone’ bedrijf 
van Dijk en de nieuwe biovergister 
als één bedrijf zag en dus één mi-
lieuvergunning verleende, terwijl 
het eigenlijk twee zelfstandige 
bedrijven zijn. Zouden zijn, want 
de exploitant van de biovergister is 
inmiddels failliet.

Wellicht dat na deze uitspraak 
van de Raad van State bepaalde 
raadsleden een beetje voorzichtiger 
zijn met wat ze zeggen. Tijdens de 
oriënterende raadsvergaderingen 
van eind mei 2010 waren sommigen 
nogal ferm in hun bewoordingen 
aan het adres van het actiecomité 
dat tegen de komst van de biover-
gister was. Maar dankzij dat actie-
comité is nu gebleken dat je niet 
blind kunt vertrouwen op ambtelijk 
oordeel. Een meer kritische blik is 
misschien niet verkeerd.

BRUCHTERVELD - Waar een ge-
sprek van een zoon met zijn vader 
over de geschiedenis van Bruchter-
veld al toe kan leiden. Bijna 4 jaar 

Geschiedenis Bruchterveld op papier

geleden kwam bij voorzitter Gerrit 
Huisjes van Plaatselijk Belang 
Bruchterveld in zo’n gesprek de 
naam van de  vroegere dorpssmid 

Rieks Gansekoele ter sprake. Onbe-
kend bij de jeugd van Bruchterveld, 
zoals zoveel van de geschiedenis 
van het dorp. Vanaf dat moment be-
gon een zoektocht langs archieven, 
oude kranten, internetpagina’s, his-
torische verenigingen maar vooral 
langs de senioren van het dorp. 

Net voor kerst werd die zoektocht 
bekroond met de presentatie van het 
boek Van Hooimaatsbelt tot Broek. 
In dorpshuis de Heujmansbelt werd 
donderdag 20 december het eerste 
exemplaar overhandigd aan Janny 
Zandman van Plaatselijk Belang.
Huisjes vroeg voor zijn zoektocht 
hulp bij mensen met veel vrije tijd 

en veel interesse 
in de dorpshis-
torie. Die hulp 
kreeg hij van 
Hotze Corporaal 
en Herm Altena. 
Zij probeerden 
niet alleen de 
gesch i eden i s 

van Bruchterveld boven water te 
krijgen maar ook van het aangren-
zende Ebbenbroek. De zoektocht 
begon bij de oorsprong van beide 
plaatsen. Ebbenbroek komt men 
tegen in geschriften uit 1500, toen 
nog met de naam Eemptenbroeck. 
Voor Bruchterveld wordt 1874 
als geboortejaar genomen, omdat 
toen voor het eerst melding werd 
gemaakt van Bruchterveld zonder 
het lidwoord ‘het’.

In het boek komen onderwerpen 
aan bod als het onderwijs, de 
middenstanders, de kerken, het 
verenigingsleven, de Tweede We-
reldoorlog en de vooruitgang van 
het dorp. Dat alles beschreven en 
getoond op meer dan 250 pagina’s. 
De samenstellers meenden dat ze 
met een oplage van 400 exemplaren 
in de eerste druk wel wat aan de 
hoge kant zouden zitten, maar op de 
dag van de presentatie was al meer 
dan 80 procent verkocht.

Meteen na de presentatie van het boek begon de discussie over wie nou waar had gewoond en wat hij had gedaan. © Roel Gritter

Opknappen - Gedeputeerde Ineke 
Bakker van de provincie Overijssel 
heeft woensdag 19 december het 
startsein gegeven voor sloop en re-
novatie van de verpauperde panden 
op de hoek van de Van Roijensweg 
en Kanaalweg‐oost in Bergentheim. 
Op de hoek wordt door ontwik-
kelaar AA Company een blok met 
14 starterwoningen gebouwd. Het 
project draagt de naam De Bijen-
korf. De gedeputeerde is gevraagd 
de officiële handeling te verrichten 
omdat de sloop en renovatie mede 
mogelijk zijn gemaakt dankzij een 
provinciale subsidie van twee ton.

Hulp voor kerk - De Protestantse 
gemeente Oud Avereest krijgt 
100.000 euro van de gemeente 
Hardenberg om de Reestkerk aan 
te passen. Dit rijksmonument wordt 
niet alleen gebruikt voor kerkdien-
sten, maar ook voor concerten, 
uitvoeringen en exposities. Om die 
laatste activiteiten goed te kunnen 
uitvoeren is er geld nodig. Dankzij 
de subsidie van de gemeente kan 
de kerk, of eigenlijk de stichting 
Vrienden van de Reestkerk, bij 
andere fondsen geld lospeuteren.

Vet in riool - De kans is groot dat 
dit bericht u te laat bereikt, maar 
voor degene die zijn oude frituur- of 
oliebollenvet nog niet heeft doen 
verdwijnen is de boodschap van 
de waterschappen nog van belang, 
namelijk dat dit vet niet thuis hoort 
in het riool. Het oude vet zorgt voor 
veel overlast in de riolen en in de 
zuiveringinstallaties. Daarnaast is 
het kostbaar om de verstoppingen te 
verhelpen en de vastgelopen pom-
pen schoon te maken. Jaarlijks is het 
waterschap hier zo’n 75.000 euro 
aan kwijt. Vet kan ingeleverd wor-
den in de gele kliko’s die vooral bij 
supermarkten staan. Dit vet wordt 
hergebruikt voor biobrandstof en 
het opwekken van groene stroom.

Raadslid overleden – Voorzitter 
Albert Schipper van de Hardenber-
ger VVD-fractie is dinsdag 18 de-
cember in zijn woonplaats Balkbrug 
overleden. Het 58-jarige raadslid 
leed al geruime tijd aan kanker maar 
bezocht nog tot eind november de 
raadsvergaderingen. Schipper was 
van 1994 tot 2001 raadslid van 
Avereest en na de gemeentelijke 
herindeling van Hardenberg. 

Inleveren kerstboom - Dinsdag 
8, woensdag 9 en donderdag 10 
januari kunnen inwoners van de 
gemeente Hardenberg gratis hun 
kerstboom inleveren. De ingeza-
melde kerstbomen worden ver-
snipperd en als biomassa gebruikt 
voor de toepassing van duurzame 
energie. Op de website van de 
gemeente staan de inlevertijden en 
locaties genoemd.

Verwarmen met gratis energie uit uw tuin?

Advies, engineering & service
WWW.ENERSO.NL

HR warmtepompen & zonne-energie

HARDENBERG - Het Duitse 
bedrijf LimnoTec wil zich op het 
Hardenberger bedrijventerrein 
Broeklanden vestigen. Het bedrijf 
is gespecialiseerd in de productie 
van duurzame energie en heeft 
plannen om een energiecentrale te 
bouwen die jaarlijks groen gas pro-
duceert. Zo’n centrale biedt werk 
aan ongeveer 50 werknemers. Vlak 
voor kerst zijn de handtekeningen 
gezet onder een koopcontract voor 
6 hectare grond op Broeklanden. 
De grondoverdracht vindt plaats 
op het moment dat LimnoTec alle 
benodigde vergunningen heeft ver-
kregen. In de centrale wordt groen 
gas geproduceerd uit mest (80 %) 

Groen gas op bedrijventerrein Broeklanden
en ander organisch materiaal (20 %) 
zoals plantenafval, bermgras en niet 
meer voor consumptie geschikte 
(half)fabricaten. Groen gas heeft 
dezelfde kwaliteit als aardgas, kan 
aan het gasnet worden toegevoegd 
of worden gebruikt als brandstof 
voor auto’s.
De centrale die in Hardenberg 
gepland is, kan jaarlijks zo’n 25 
miljoen kubieke meter groen gas 
produceren. Dit is zo’n driekwart 
van het jaarlijkse gasgebruik van 
alle huishoudens in de gemeente 
Hardenberg. Dankzij de groene cen-
trale wordt jaarlijks zo’n 400.000 
ton mest uit de markt genomen, 
waarmee het een belangrijke bijdra-

ge kan leveren aan het verminderen 
van het mestoverschot.
De kavel waar LimnoTec de cen-
trale wil realiseren ligt tussen de 
Duitslandweg, de Emtenbroeker-
dijk en Hardenbergerveldweg. De 
geplande vestiging in Hardenberg 
is de eerste vestiging van LimnoTec 
in Nederland.


