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Hardenberg moet meer huizen Oude kosterij wordt nieuwe trouwzaal
leveren voor asielzoekers
Omdat in september de trouw- gesloten in verband met de voor- kwam recentelijk de voormalige
HARDENBERG - De provincie
Overijssel vindt dat de gemeente
Hardenberg meer ‘goedgekeurde
asielzoekers’ aan een woning moet
helpen. De gemeente erkent dat er
een achterstand is ontstaan in het
huisvesten van deze statushouders,
maar wast de handen in onschuld.
“Als de statushouders bij de gemeente worden aangemeld ontbreekt het hen meestal aan een identiteitsbewijs. Zo’n bewijs hebben ze
nodig voor zaken als een uitkering,
verzekering, huur- en zorgtoeslag.

Als we dan na enkele weken het
identiteitsbewijs krijgen van de
immigratie- en natura-lisatiedienst
(IND), hebben de statushouders
in veel gevallen ergens anders
woonruimte gevonden. Wij worden op deze manier de dupe van
de problemen bij de IND”, meent
de gemeente. Pas als de IND haar
werk naar behoren uitvoert kan
de gemeente haar taak uitvoeren,
“want we zijn best bereid om aan
onze verplichtingen te voldoen”,
schrijft de gemeente aan GS.

zaal in het gemeentehuis wordt
gesloten en Huize Nijenstede
als trouwlocatie is afgevallen,
moest de gemeente Hardenberg
op zoek naar een nieuwe plek
om in de kern Hardenberg huwelijken te kunnen sluiten. Die
is gevonden in de vroegere kosterswoning bij het witte kerkje
in Heemse.

HARDENBERG - In september
wordt de huidige trouwzaal in het
gemeentehuis van Hardenberg

bereidingen voor de bouw van een
nieuw gemeentehuis. Vanaf dat moment kan er in de kern Hardenberg
alleen nog op vrijdagmiddag in het
gemeentehuis worden getrouwd
in de raadszaal. Geen goede plek,
erkent de gemeente, omdat deze hal
nog volop wordt gebruikt door ambtenaren en bestuurders, wat storend
is voor een huwelijksceremonie.
Ook omdat Huize Nijenstede in
Heemse niet meer in gebruik is als
trouwlocatie sinds het overlijden
van de eigenaresse moest een alternatief worden gezocht. Hiervoor

kosterij in Heemse in beeld. Het is
een gebouw met karakter en met
een zaal die groot genoeg is voor
een huwelijksvoltrekking, meent de
gemeente. Het gebouw heeft geen
kerkelijke functie meer en kan dus
als een neutrale trouwgelegenheid
worden beschouwd. De stoelen, de
fauteuils, de katheder en de geluidsinstallatie uit de huidige trouwzaal
worden verplaatst naar de nieuwe
locatie, zodat de kosten voor het
gebruik van de kosterij minimaal
zullen zijn.

Beste Ergee,
Het stuit mij tegen de borst
zoals momenteel in Slagharen wordt gereageerd op
het indienen van bezwaren
tegen bebouwing van De
Moeshoek. Een bezwaarmaakster wordt fysiek bedreigd (steen door de ruit,
autobanden lek gestoken),
terwijl zij zich aan de wettelijke regels houdt. Ondernemers zijn ‘ziedend’ en de
druppel die de emmer deed
overlopen was een artikel in deze
krant, zo lees ik in De Stentor. Hoe
kan dit ophouden?
een verdrietige Slagharenaar

Spectaculaire groei aantal deelnemers Ken je Kunst
HARDENBERG - Van de 1500 basisschoolleerlingen in de gemeente
Hardenberg die meedoen aan de projecten Kies je Sport en Ken je Kunst,
hebben zich 350 ingeschreven voor een culturele cursus. Dat zijn er ruim
200 meer dan vorig jaar. Eén van de culturele organisaties die meedoen
aan Ken je Kunst is De Muzerie in Hardenberg. De Muzerie heeft dit jaar
18 verschillende cursussen aangeboden, van dansen tot toneelspelen en

van boetseren tot het bespelen van instrumenten. Vorige week woensdag
gaf gitaardocent René Overdick een probeerles aan een groepje van acht
scholieren en één wethouder. Die laatste (Joost Liese) was uitgenodigd
om nog eens het succes te onderstrepen van deze vorm van kennismaken
met cultuur.

Provincie moet besluit
nemen over financiële ruzie

Bypass Slagharen Voedselbank
SLAGHAREN - Deze week zijn bedruipt zichzelf

HARDENBERG – De gemeenten Hardenberg en Ommen willen 385.000 euro hebben van de
gemeente Twenterand, maar die
gemeente wil maar zestig procent
van het gevraagde betalen. De
gemeenten ‘ruziën’ over de jaarrekening 2006 van sociale werkplaats
Larcom, waar ze alle drie sw-ers aan
het werk hebben.
Hardenberg en Ommen hebben
eerst voorgesteld een onafhankelijke scheidsrechter aan te wijzen,
maar dat heeft Twenterand geweigerd. Vervolgens is bemiddeling gevraagd door de Provincie
Overijssel. maar de poging van
gedeputeerde Klaasen is op niets
uitgelopen. Omdat het overleg
muurvast zit gaan de twee Sallandse gemeenten aan de provincie
vragen een definitief besluit te
nemen over het geschil. Mocht de

provincie Hardenberg en Ommen in
het ongelijk stellen dan betalen de
beide gemeenten het verschil tussen
vraag en aanbod, “want Larcom
mag daar niet de dupe van worden”,
vertelt wethouder Joost Liese van
Hardenberg. “Maar ik reken op een
gunstige afloop.”
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de werkzaamheden begonnen om
de nieuwe rondweg om Slagharen
aan te sluiten op de Hoogeveenseweg. Hierdoor moet het verkeer
de komende twee weken over een
bypass rijden, een tijdelijke weg
die over het fietspad is aangelegd.
Omdat hiervoor maar één rijbaan
beschikbaar is, wordt het verkeer
met verkeerslichten geregeld.

Toch hek om openbaar sportveld
BAALDERVELD – Jeugdige sporters in Baalderveld moeten tijdens
de zomermaanden een andere plek
zoeken voor hun bezigheden.
Het sportveld naast sportpark Baalderveld, in gebruik als trainingsveld
door Hardenberg’85 en als openbaar veld door de wijkbewoners,
is enkele weken niet toegankelijk.
Het speelveld moet ’s zomers weer
op krachten komen, maar dat lukte

tot nu toe niet zo goed omdat de
jeugd uit de wijk te snel het veld
in gebruik nam. Een tijdelijk hekwerk (kosten 2.000 euro) moet hier
verandering in brengen. Helpt deze
maatregel niet dan komt er volgend
jaar een definitief hek, dat alleen
gesloten zal zijn tijdens de herstelperiode. De jongeren kunnen dan
terecht op het nieuwe kunstgrasveld
op het sportpark, dat in augustus van
dit jaar gereed moet zijn.

HARDENBERG – De nieuwe
voedselbank in Hardenberg, geen
doorstart van de oude maar een
nieuw initiatief van allerlei maatschappelijke en kerkelijke instellingen, heeft (voorlopig) geen
geld nodig van de gemeente. Dat
antwoordde wethouder Joost Liese
vorige week tijdens de raadsvergadering op vragen van CU-fractievoorzitter Mettina Grimmerink. “Er
is eind maart een gesprek geweest
met vertegenwoordigers van de
nieuwe voedselbank. Ze hebben
toen aangegeven dat ze een stevige
financiële basis hebben en dat ze het
zonder gemeentelijke hulp kunnen
stellen. Er is toen ook afgesproken dat er na de start contact zal
zijn tussen de voedselbank en de
gemeentelijke sociale dienst, om
eventueel hulp te kunnen bieden aan
de cliënten. Voedselverstrekking
moet namelijk geen eindeloze zaak
zijn”, aldus Liese.

Beste Slagharenaar,
Even duidelijk stellen: de vandalen
zijn de veroorzakers van de ellende
en niet de indienster van bezwaren.
Het lijkt wel op een Staphorster
volksgericht uit de jaren zestig.
Waarschijnlijk zijn het opgeschoten
jongelui die zich door hun ouders de
kop gek hebben laten maken (“dat
mens zou eens een steen door de
ruit moeten krijgen”). Zij proberen
met geweld iemand te dwingen haar
wettelijk recht op te geven, en dat
kan natuurlijk niet. Als je echt vindt
dat het zo niet hoort moet je dus
bij de makers van de wetten zijn,
en niet bij de gebruikers. Dat het
volgens velen niet verstandig is van
dat wettelijk recht gebruik te maken
is een andere zaak. Bovendien is het
ook geen verplichting.
Overigens kan het niet zo zijn dat
een artikel in deze krant de druppel
is die de emmer heeft doen overlopen. In het artikel van twee weken
geleden is namelijk slechts een
samenvatting gegeven van reacties
op het oponthoud in de bouwwerkzaamheden. En die reacties stonden
niet in deze krant te lezen, maar op
de website van De Stentor. Maar
dit terzijde.
Uw laatste vraag is natuurlijk waar
het allemaal om draait. De Slagharenaars zullen verstandig moeten
zijn en het geweld afzweren. Een
afkeurende reactie van de ondernemers zou ook kunnen helpen. En
verder zouden de indieners van de
bezwaren eens moeten nadenken
over de kans van slagen van hun
bezwaren. Wie een beetje weet hoe
het in Nederland op bestuurlijk
gebied toegaat weet, dat over enige
tijd de bomen op De Moeshoek
zijn verdwenen en dat er tientallen
bedrijven en woningen zullen staan.
Je hoeft geen hogere bestuurskunde
te hebben gestudeerd om dat te
begrijpen. Koppig de kont tegen de
krib gooien heeft nog nooit voor een
bevredigende oplossing gezorgd.
Maar eerst stoppen met intimidatie
en vernielingen. Dan pas krijg je een
basis om verder te praten.
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