Woensdag 17 december 2008

Nieuw gemeentehuis interessant voor bouwers
HARDENBERG - Er bestaat
veel belangstelling voor de bouw
van het nieuwe gemeentehuis in
Hardenberg. Ruim 120 partijen
hebben interesse getoond.

Hebben we een verkiezing van de
Muzikant van het Jaar in Hardenberg? Dacht het niet. De Kunstenaar
van het Jaar dan, of de politicus,
leraar, glazenwasser, dichter, homo,
vrijwilliger van 2008? Alles met één
woord te beantwoorden: nee. Maar
waarom dan wel de Sporter van het
Jaar? Een overblijfsel uit de vorige
eeuw, na de gemeentelijke herindeling nieuw leven in geblazen om de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente
nog een beetje body te geven. Bij
gebrek aan vernieuwende ideeën
wordt elk jaar weer deze oude koe
uit de sloot gehaald. Een teken van
geestelijke armoede.
Nou kijken ze in de gemeente
Twenterand vaak met een jaloerse
blik naar hun noorderbuur, omdat
die zoveel voor elkaar krijgt en zo
vaak in de belangstelling staat. Tja,
had je je gemeente ook maar niet
zo’n uithoeknaam moeten geven.
Maar soms zou het verstandig zijn
van Hardenberg, om eens zuidwaarts te kijken. Daar hebben ze
de verkiezing van ‘Twenterander
van het Jaar’. Dat is iemand, die in
het afgelopen jaar een bijzondere
prestatie heeft geleverd op sportief
of maatschappelijk gebied. Hierbij
kan het gaan om vrijwilligers, maar
ook om mensen die beroepsmatig
iets bijzonders hebben gepresteerd.
In principe kan iedereen dus in aanmerking komen voor de titel. Als je
dan toch per se iets wilt hebben om
de nieuwjaarsbijeenkomst van de
gemeente een beetje op te pimpen,
zou zoiets kunnen.
Dat een sportverkiezing een oneerlijke, discriminerende activiteit
is heeft Willem Wilmink al eens
prachtig beschreven in het gedicht
Echtpaar in de sport. Dodelijk voor
alle übersporters.
Een echtpaar, leeftijd middelbaar,
dat niet alleen maar met elkaar,
doch ook met voetbal is getrouwd.
En toen het clubhuis werd gebouwd
van ‘t kleine clubje in de buurt,
heeft hij geschilderd en geschuurd,
en voor de koffie zorgde zij:
ze zijn er altijd bij.
Alwaar de junioren zijn
is hij te vinden aan de lijn:
hij wappert elke zaterdag
met de grensrechterlijke vlag,
en loopt zo dikwijls op een draf
en vlagt er elke aanval af
van de vijand’lijke partij:
hij is er altijd bij.
Iedere zondag is de vrouw
te vinden in het clubgebouw,
verschaft er drankjes voor de dorst
en ‘s winters lekkere warme worst.
Wanneer de mensen huiswaarts gaan,
veegt zij nog snel de vloeren aan,
en zet de flessen op een rij:
ze is er altijd bij.
Zo zijn ze alle twee paraat,
houden de zaak in goede staat:
de netten zijn gerepareerd,
al is de club gedegradeerd.
Want wat ook naar de bliksem ging,
toch zeker geen vereniging
met van die mensen zoals zij:
ze zijn er altijd bij.
Wanneer het jaar ten einde keert,
en menigeen gehonoreerd,
geprezen en gehuldigd wordt
die veel gedaan heeft voor de sport,
dan zijn de sportlui van het jaar
knus en gezellig bij elkaar,
gehuld in bloemen en gevlei —
maar daar zijn zij nooit bij.
ergee

Begin november is de Europese
aanbesteding voor het gebouw van
start gegaan. Daarin werden partijen

uitgenodigd om te komen tot een
plan voor het ontwerp, de bouw en
het onderhoud van het nieuwe gemeentehuis. Eind maart 2009 vindt
de gunning plaats. Tijdens de eerste
fase van de aanbestedingsprocedure
wordt een voorselectie gemaakt. De
gemeente Hardenberg selecteert vijf
potentiële partijen. In de tweede

fase krijgen partijen de gelegenheid hun plannen voor het nieuwe
gemeentehuis te presenteren. De
verwachting is dat eind maart 2009
officieel bekend is, welke partij de
plannen voor het nieuwe gemeentehuis verder mag uitwerken en het
daarna ook zal bouwen.

Sterren stralen voor minder bedeelden
HARDENBERG - De Rotary Club Hardenberg
heeft vorige week donderdag wethouder Jannes
Janssen de kerstboom op de nieuwe markt laten
ontsteken. De openingshandeling was het startsein
voor de kerstactie Sterren Stralen, voor kinderen in
de knel. De actie bestaat uit het verkopen van kersten nieuwjaarskaarten. Door voor vijf euro een setje
van vier kaarten te kopen, wordt symbolisch een
ster in de boom ontstoken. De kaarten zijn speciaal
voor deze actie ontworpen door vier Hardenberger
kunstenaars. De opbrengst van de actie is bedoeld
om kinderen uit minder bedeelde gezinnen met kerst

iets extra’s te geven. Verder wordt het geld gebruikt
om leerlingen van Hardenberger basisscholen, die
over weinig financiële middelen beschikken, deel
te laten nemen aan buitenschoolse activiteiten. Ook
een kinderweeshuis in Indonesië en de stichting Doe
Een Wens kunnen op financiële ondersteuning rekenen. De kaarten zijn te koop bij alle Rotaryleden,
bij de verkoopkraam die de komende tijd regelmatig
in het centrum van Hardenberg zal staan en via de
website van de Rotaryclub.
© Roel Gritter

Ziekenhuis kwaad op inspectie
HARDENBERG - De directie en
medewerkers van het RöpckeZweers ziekenhuis in Hardenberg
waren donderdag niet blij met de
berichtgeving over hun afdeling
Intensive Care (IC). Eerst hadden
ze een brief ontvangen van de
Inspectie van de Gezondheidszorg
dat de IC-afdeling binnen 48 moest
worden gesloten, toen werd gezegd
dat het ziekenhuis tijd kreeg enkele
zaken te verbeteren en uiteindelijk
vertelde de inspecteur-generaal in
het tv-programma NOVA, dat het
ziekenhuis gewoon kon doorgaan
met het verlenen van IC-zorg.
Volgens de brief van de inspectie
voldeed het ziekenhuis niet aan
twee belangrijke eisen van goede

IC-zorg: op werkdagen was er tijdens kantooruren in het ziekenhuis
geen intensivist aanwezig (een
arts die gespecialiseerd is in het
behandelen van IC-patiënten) en
Hardenberg kon geen zeven dagen
in de week verantwoorde 24-uurszorg leveren.
In een reactie zegt een woordvoerder van het ziekenhuis dat de
eerste vaststelling juist is: er was
inderdaad niet altijd een intensivist
aanwezig. “Maar de inspectie wist
dat al lang, en ze was er ook van
op de hoogte dat wij ons tot het
uiterste hebben ingespannen om zo
iemand te benoemen. Wij hebben
al geruime tijd een goede samenwerking met de ziekenhuizen in

Inwoners van Wielen
zijn slechte riolering zat
WIELEN - De inwoners van Wielen
in het buitengebied van Hardenberg
zitten al twee jaar met een slecht
functionerend rioleringssysteem.
Dit heeft er al toe geleid, dat mensen
geen gebruik meer kunnen maken
van de sanitaire voorzieningen in
geval van storing. In januari 2008
heeft de PvdA-fractie in de ge-

meenteraad aandacht gevraagd voor
deze situatie. Het probleem van de
regelmatig verstopte persleiding
speelde toe al minstens een half jaar.
Maar volgens de partij is sindsdien
de enige zichtbare activiteit het
aansluiten van een nieuwe woning
aan de Wielenweg.
Volgens de gemeente kan het pro-

Drenthe. Vanaf nu is er bij ons vijf
dagen per week tijdens kantooruren
een intensivist aanwezig.”
Het tweede punt slaat volgens het
ziekenhuis nergens op. “Ons ziekenhuis kan wel degelijk 24 uur
per dag, zeven dagen in de week,
verantwoorde IC-zorg leveren”,
zegt de Raad van Bestuur. “Wij
vinden het bericht van de inspectie
dat onze IC gesloten moet worden
onbegrijpelijk en niet passen binnen
haar taak, namelijk het bevorderen van de volksgezondheid. De
inspectie oordeelde voorbarig en
niet deskundig. Hiermee wordt alleen maar schade toegebracht aan
de belangen van de patiënten en de
regionale bevolking.”
bleem opgelost worden door de
pompcapaciteit te vergroten, maar
dat kan niet eerder dan in het voorjaar van 2009, aldus de aannemer.
De fractie van de Partij van de Arbeid vindt dat dit veel te lang duurt,
zodat raadslid Rein Jonkhans bij
B&W aan de bel heeft getrokken.
Hij wil weten waarom het zo lang
heeft geduurd voordat het onderzoek is afgerond, hij vraagt zich af
waarom er niet met de bewoners is
gecommuniceerd en hij vraagt het
college of de problemen nog dit jaar
opgelost kunnen worden. Het antwoord van B&W is nog in de maak.

Kortweg
Kiepkerels - De historische vereniging van Slagharen en omstreken
is samen met de Heimatverein van
het Duitse Berge een grensoverschrijdend project gestart, getiteld
Kiepkerels en Hanneke-maaiers.
Kiepkerels waren (vooral) marskramers uit het Duitse Münsterland, die
met een kiep (mand) op de rug naar
Nederland trokken. Hannekemaaiers waren seizoenarbeiders die gras
maaiden in Holland. Het doel van
het project is, om met name leerlingen van groep 8 van de basisschool
te interesseren voor de streekhistorie. Janna van den Berg heeft al
een spannend verhaal gemaakt,
kunstschilder Ab Bout wordt bij de
creatieve activiteiten betrokken en
Karel Hanewinkel heeft de leiding
bij het maken van een revue, die
door de kinderen wordt opgevoerd.
Brandweer - De vrijwilligers van
de brandweer in Hardenberg blijven
in lokale dienst. Daarmee gaan
Hardenberg en andere gemeenten in
de regio in tegen de wens van minister Ter Horst, die de brandweer
helemaal regionaal wil inrichten.
Brandweercommandant Mar-tin
Cuperus komt per 1 januari wel in
dienst van de nieuwe veiligheidsregio IJsselland. Het besluit om een
gemeentelijke brandweer in stand
te houden kan Hardenberg wel geld
gaan kosten, omdat de minister geld
wil inhouden van gemeenten die
niet meedoen.
Parkeerplaats - De nieuwe parkeerplaats van de evenementenhal
in Hardenberg wordt gelegaliseerd.
B&W hebben besloten een verklaring van geen bezwaar af te geven.
Eigenaar Van der Most was, vooruitlopend op de toestemming, alvast
begonnen met de aanleg van 4200
parkeerplaatsen, een voetgangerstunnel en hekwerk.
Sloop - Eind 2009 wil de gemeente
Hardenberg beginnen met de bouw
van het nieuwe gemeentehuis en de
daaronder liggende parkeerplaats.
Om dat mogelijk te maken worden
de carillontoren, de trouwzaal en
een deel van het gemeentehuis aan
de Witte de Withstraat gesloopt. De
verwachting is dat medio mei met
de sloop kan worden begonnen.
Een deel van de ambtenaren moet
tijdelijk (naar verwachting drie jaar)
verhuizen naar een nieuw noodgebouw achter het gemeentehuis en
het LOC aan de Parkweg. Door
de sloopwerkzaamheden zullen
ook de hoofdingang en de receptie
verplaatst moeten worden.
Trainer - Jeroen Booijink is ook
volgend jaar trainer van de vv
Mariënberg. De oefenmeester uit
Dalfsen is aan zijn eerste jaar bezig
bij de roodzwarten.
Concert – Het duo Elly en Rikkert geeft vrijdag 19 december een
kerstconcert in de hervormde kerk
in Lutten. Het optreden begint om
19.00 uur. Kaarten zijn o.m. verkrijgbaar bij Joke Odink (tel.0523683789).
Midwinterhoorn – In het LOC
aan de Parkweg in Hardenberg zijn
woensdag 17 december vanaf 11.30
uur de klanken te horen van midwinterhoorns. Na het optreden zullen de spelers tekst en uitleg geven
over de hoorn, de blaastechniek en
de traditie van het blazen. Belangstellenden zijn van harte welkom.

redactie@sallander.nl

