Woensdag 25 november 2009

Kortweg
Schaken - Schaakvereniging
Xidata Hardenberg houdt dinsdag
1 december Open Huis. Er zijn die
dag leden aanwezig om nieuwelingen de beginselen van het schaken
bij te brengen. Tijdens het Open
Huis kan er geschaakt worden tegen clubvoorzitter Joan Reinders.
Hij zal het gelijktijdig tegen meerdere schakers opnemen (simultaanschaken). Het Open Huis begint om
19.00 uur in het clubgebouw aan
de Michiel de Ruyterstraat 2 in
Hardenberg.

Scholen controleren strenger op verzuim
HARDENBERG - Scholen in Hardenberg hebben in het schooljaar
2008-2009 strakker gecontroleerd op verzuim. Dat blijkt uit het jaarverslag van het team leerplicht van de gemeente Hardenberg. De
leerplichtambtenaren hebben het afgelopen jaar extra ingezet op preventieve maatregelen en dat lijkt te werken, beweert de gemeente.
De leerplichtambtenaren hebben
drie prikacties gehouden rond luxe
verzuim. Er is sprake van luxe verzuim wanneer ouders hun kinderen buiten de schoolvakanties zonder toestemming meenemen op
vakantie. Bij de eerste prikactie op
de vrijdag voor de voorjaars-

vakantie waren 13 leerlingen ongeoorloofd afwezig. Bij de derde
actie, de vrijdag voor het pinksterweekeinde, was geen enkele leerling ongeoorloofd afwezig. Tijdens
de dag van de leerplicht op 19
maart zijn de leerplichtambtenaren
de straat opgegaan om jongeren aan

te spreken op schoolverzuim. In
totaal werden 27 jongeren aangesproken. Geen van hen bleek in
overtreding.
Naast de behandeling van het
schoolverzuim bestaat het werk van
de leerplichtambtenaar voor een
belangrijk deel uit het geven van
advies en hulp bij problemen met
leerplicht. Het gaat hier bijvoorbeeld om zaken rond onduidelijk
verzuim of schorsing van een leerling, het vinden van een nieuwe
school of conflicten tussen ouders

en de school. Vaak is het verzuim
niet het enige probleem, maar is
ook sprake van gedragsproblemen
of psychosociale problemen. Ten
opzichte van het vorige schooljaar
is een stijging te zien van meldingen die verband houden met
gedragsproblematiek of psychosociale problematiek. Er is een duidelijke daling in de aanvragen voor
bemiddeling en advies en de verzoeken om informatie. Volgens de
gemeente lijkt de intensieve voorlichting op scholen hier vruchten
af te werpen.

Kunst - In het Röpcke-Zweers ziekenhuis in Hardenberg is tot 9 januari een expositie te zien met werk
van Petro Smit (potlood- en pasteltekeningen
van
natuurlandschappen), Marianne Steffens
(glas in keramische werk), Ella
Olsman (foto-expositie), Frank
Krikken (foto-expositie) en Rita
Menderink (acryl schilderijen). De
tentoongestelde werken zijn te bezichtigen tijdens de bezoekuren en
openingstijden van de poliklinieken, van 08.00 tot 17.00 uur en van
19.00 tot 20.00 uur.
Karate – De karatevereniging
Ohtsuka Hardenberg is bezig met
een herstart. Dat gebeurt onder
meer door deelname aan het Open
Nederlands Kampioenschap karate
in Ommen op zaterdag 28 november. Door meer in de schijnwerpers
te staan hoopt de vereniging, die
15 jaar bestaat, meer leden te trekken. Op het hoogtepunt, in 2006,
telde Ohtsuka 50 leden, nu nog niet
de helft. De club traint elke maandag vanaf 19.00 uur in de gymzaal
van de brede school De Matrix in
de Hardenberger wijk De Marslanden.
Buurtkamer - In verband met de
sloop van de huidige Buurtkamer
aan de Sportlaan 1 in Hardenberg
kunnen de bezoekers tijdelijk terecht in het voormalige gebouw van
De Stuw aan de Prengerlaan. Door
de verhuizing is de Buurtkamer
gesloten op 25 en 26 november.
Vrijdag 27 november kunnen de
bezoekers terecht op de nieuwe tijdelijke locatie. In het voorjaar van
2010 verhuist de Buurtkamer opnieuw verhuizen, naar de vaste stek
in het gebouw De Meander aan de
Burgemeester Bramerstraat.
Vroeg op stap – De politieke partijen in Hardenberg hebben allemaal een brief gekregen van een
echtpaar in Dedemsvaart over
‘vroeg op stap’. Zij willen dat de
gemeente Hardenberg het voorbeeld van West-Friesland volgt,
door de sluitingstijden van de
horeca te vervroegen. Ter bescherming van de jongeren, die vaak teveel alcohol gebruiken, schrijven
ze. De partijen zijn bezig met het
maken van hun verkiezingsprogramma, waarin dit idee opgenomen kan worden, zo is het voorstel van de Dedemsvaarters.
Drank – Een slijterij in het pand
De Brink 40 mocht niet van B&W,
omdat zo’n winkel in het centrum
van Hardenberg hoort. Maar een
groothandel in dranken en
geschenkpakketten waar ook aan
particulieren verkocht wordt mag
weer wel. Dat heeft het college vorige week besloten. In het pand was
voorheen Automaterialen Van de
Berg gevestigd. De nieuwe naam
wordt De Schenckerij.

redactie@sallander.nl

Sloopbedrijf Boverhoff uit Heerde is binnenkort klaar met puinruimen.
In december wordt namelijk begonnen met de bouw van het nieuwe gemeentehuis in Hardenberg. “We beginnen dan met het graven van de
bouwput voor de parkeergarage”, vertelde vorige week Martijn

Luchjenbroers van bouwer Volkers Wessels tijdens de oriënterende raadsvergadering. “In maart is het diepste punt bereikt. Eind 2010 zijn we dan
weer op maaiveldniveau beland.” Een jaar later kan dan het bronsgroene
gemeentehuis worden opgeleverd.
© Roel Gritter

OpKoers: “In Hardenberg sprake
van achterkamertjespolitiek”
RADEWIJK – De website van de
politieke partij OpKoers.nu is weer
tot leven gekomen. Ruim 10 maanden is er geen nieuws toegevoegd,
maar met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht zijn er maar
liefst vier nieuwe artikelen geplaatst: over verborgen reserves, de
robuuste verbindingszone, de kosten van externe adviseurs en de
achterkamertjespolitiek van de
grote partijen. Met name dat laatste is bij OpKoers, en trouwens ook
bij andere kleine partijen, flink in
het verkeerde keelgat geschoten.
De lokale regeringspartijen hebben
namelijk vlak voor de oriënterende
raadsvergadering van eind oktober
over betaald parkeren een vergadering belegd, waarvoor de kleintjes
niet waren uitgenodigd. Wat daar
precies is gezegd is onbekend, vertelt OpKoers, maar ons werd tijdens
de vergadering wel duidelijk dat de
grote partijen hadden afgesproken,
welke vragen ze aan B&W zouden

stellen over betaald parkeren.
“Annie Kelder werd zelfs bij aanvang van de vergadering meegedeeld, dat het eigenlijk niet de bedoeling was dat zij eigen vragen
aan het college zou stellen. Uiteraard heeft ze dit advies naast zich

neergelegd.” Hoe de andere partijen
hun functie als volksvertegenwoordiger invullen is OpKoers niet duidelijk.. “Afspraken in achterkamertjes verstoren in elk geval een open
discussie”, zo schrijft de partij op
de website.

Hardenberger veteranen
willen elkaar vaker ontmoeten
HARDENBERG – De gemeentelijke veteranendag, die dit jaar voor
de 2e keer is gehouden, krijgt volgend jaar een vervolg. Maar één
keer per jaar elkaar ontmoeten is
niet voldoende, zo is gebleken uit
een enquête die de werkgroep
Veteranendag heeft gehouden.
Vandaar dat vrijdag 11 december
bij voldoende deelname een
ontmoetingsavond met rijstmaaltijd
wordt gehouden in de Zwieseborg
in Loozen. Alle veteranen die bij
de werkgroep bekend zijn hebben

daartoe een persoonlijke uitnodiging gekregen. Aanmelden kan nog
tot 27 november. “De veteranen
kunnen trouwens wel wat vers
bloed gebruiken”, laat werkgroepsecretaris Jan Hopster weten. “De
organisatie bestaat voornamelijk uit
oudere veteranen, en ook de veteranendag wordt voornamelijk door
ouderen bezocht. Daarom zijn we
blij met nieuwelingen als Libanonveteraan Peter Borgman uit Dedemsvaart en Hardenberger Gert
Hutten, die in Irak heeft gediend.”

Nieuw Vechtdal College
in Dedemsvaart
DEDEMSVAART - Het Vechtdal
College in Dedemsvaart krijgt een
nieuw onderkomen. Drie jaar geleden heeft de gemeenteraad hiervoor
geld beschikbaar gesteld, maar daar
kon alleen maar uitbreiding op een
plek ver van de school van betaald
worden. Omdat het schoolbestuur
de voorkeur gaf aan nieuwbouw, is
contact opgenomen met woningcorporatie De Veste. Het resultaat
van de gesprekken is dat er een
nieuw gebouw komt, dat bijna 5
miljoen euro gaat kosten.
Van deze 5 miljoen betaalt de gemeente 1,6 miljoen, de Veste investeert 1,1 miljoen en het Vechtdal
College legt ook 1,1 miljoen op tafel. Daarnaast wordt het ‘oude’
schoolgebouw door de gemeente
aan de Veste verkocht voor een bedrag van 1 miljoen euro. Ook dit
bedrag wordt gebruikt voor de
nieuwbouw. De Veste laat de school
bouwen en verhuurt het gebouw
daarna voor 40 jaar aan het Vechtdal college. De gemeenteraad
neemt 15 december een besluit over
dit voorstel van B&W.

