Woensdag 9 december 2009

Kortweg
Carols – Vrijdag18 december zingt
het Vocaal Ensemble Hardenberg A
Festival of Lessons and Carols in
de Höftekerk in Hardenberg. Op het
programma staan bekende en minder bekende Christmas Carols en
Hymns van o.m. John Rutter, David
Willcocks en William Mathias.
Daarnaast zingt het koor het 16e
eeuwse Ave Maria van Robert Parsons. De lezingen worden verzorgd
door Luit Vasse, die dit zal doen in
de streektaal. Het koor wordt begeleid op orgel door de vaste begeleider van het koor, Henk de Vries uit
Zuidbroek. Het concert begint om
20.15 uur.
Slobberfeest - De organisatie van
het jaarlijkse Slobberfeest op het
Wilhelminaplein in Hardenberg
houdt dit jaar voor het eerst een
wintereditie. Zaterdag 19 december
staan op het plein van 14.00 tot
21.00 uur geen kraampjes, maar 15
pagodetenten, zodat de deelnemers
altijd droog kunnen staan. Op het
plein vinden de bezoekers vuurkorven, glühwein, winterbier, varken aan het spit en de gehele dag
muziek. Aan het eind van de dag
wordt op het plein een Après Ski
Party gehouden m.m.v. het Flater
Pretorkest, DJ Blonde Geert en de
Zware Jongens.

Raad begrijpt niets van
Janssens ‘uniek concept’
HARDENBERG - Wethouder Jannes Janssen moet maar eens even
weer een oud didactiekboekje uit de kast halen om ‘zijn’ raadsleden
uit te leggen, dat Dedemsvaart voor naar verhouding een paar centen
een gloednieuwe school kan krijgen. Voordat hij wethouder werd was
Janssen leraar, zodat zo’n boekje vast nog wel ergens zal liggen. En
dan mag hij nog wel eens het hoofdstuk bekijken, waar verteld wordt
over het gebruik van sprekende voorbeelden. Daar vroegen de raadsleden vorige week om, want uit zichzelf konden ze niet begrijpen met
wel ‘uniek concept’ ze te maken hadden. En Janssen lukte het niet
hen dat duidelijk te maken.
Het concept houdt in, dat woningstichting De Veste een nieuw gebouw neerzet voor het Vechtdal
College in Dedemsvaart, waarna de
school dat gebouw minstens 40 jaar
huurt. Eigenlijk heeft de school
recht op 1,6 miljoen euro voor uitbreiding van het huidige gebouw en
meer niet, maar dan krijgen de leer-

lingen op twee verschillende plekken les en daar is niemand blij mee.
Om die toestand te voorkomen
heeft de school bedacht dat De Veste
bouwt, dat de gemeente het geld
betaalt waar de school recht op
heeft, en dat de school alvast de
huurpenningen voor vele jaren
vooruit betaalt. Alleen... er ont-

breekt nog een miljoen. “Welnu”,
zegt de gemeente, “als wij de oude
school verkopen voor een miljoen
euro (de boekwaarde), dan stoppen
wij dat geld ook in de constructie.
Dat is verantwoord, omdat we 40
jaar lang geen onderhoud- en
renovatiekosten hebben. We sparen
daarmee zoveel geld uit, dat dit best
te doen is. Mooi voor het Vechtdal
College, dat een nieuwe school
krijgt, mooi voor De Veste, die in
de buurt van de school woningen
bouwt en goed voor de gemeente,
die 40 jaar lang geen omkijken
meer heeft naar het Vechtdal College in Dedemsvaart, als er geen
gekke dingen gebeuren.”
De raad bleek niet overtuigd. “Het
zal best uniek zijn, en het zal best

een goed idee zijn, maar zet maar
eens wat cijfers op papier waaruit
dat blijkt”, wilden met name Albert
Schipper (VVD) en Henk Bos
(CDA) weten. Wethouder Janssen
moet de komende weken dus oude
cijfers boven tafel halen, die duidelijk maken wat de gemeente aan
onderhoud- en renovatiekosten
heeft betaald voor een school van
vergelijkbare grootte, die 40 jaar
dienst heeft gedaan in de gemeente
Hardenberg. Als hij die cijfers niet
vindt kan hij nog maar één ding
doen: een helderziende inschakelen die laat zien, wat de gemeente
de komende 40 jaar gaat doen op
onderwijsgebied. Waarschijnlijk is
dat laatste nog gemakkelijker dan
het eerste.

Darten - In dorpshuis ‘t Haarschut
in Kloosterhaar wordt zondag 13
december een koppeldartstoernooi
gehouden voor liefhebbers en amateurs (dus niet voor divisiespelers).
Het toernooi begint om 13.00 uur,
de zaal is open vanaf 12.30 uur. De
minimum spelersleeftijd is 16 jaar.
Inschrijven kan telefonisch bij het
dorpshuis (0523-241273).
N34 - De provincie Overijssel
houdt dinsdag 15 december van
16.00 uur tot 20.30 uur een
informatiemarkt over de verbeterplannen voor de N34 Witte PaalCoevorden. Dat gebeurt in de
Anerhof in Ane. De provincie wil
de weg verbreden van 7,30 naar
8,50 meter, er worden ongelijkvloerse kruisingen aangebracht en
de weg krijgt groene wegmarkering. Voor de verbetering van de
N34 is 23,7 miljoen euro beschikbaar. De gemeente Hardenberg
draagt 3,9 miljoen euro bij, de provincie Overijssel financiert de rest.
Over de N34 rijden dagelijks
13.500 voertuigen.
Centrumroute - Maandag 4 januari begint de gemeente Hardenberg met de derde fase van de toekomstige Centrumroute, namelijk
de verbinding tussen de Witte de
Withstraat en de Parkweg. Delen
van de Witte de Withstraat zijn dan
afgesloten voor doorgaand verkeer.
De werkzaamheden zijn naar verwachting eind maart 2010 afgerond. Woensdag 9 december wordt
tussen 19.00 en 21.00 uur in het
LOC aan de Parkweg een inloopbijeenkomst gehouden over de
werkzaamheden.
Buurtkamer - Senioren in De
Krim krijgen een Buurtkamer. Volgens zorgaanbieder De Saxenburgh
Groep zwaaien de deuren 15 december open. Het centrum biedt
ouderen een centrale plek waar ze
elkaar kunnen treffen en allerlei activiteiten kunnen ondernemen. De
buurtkamer is gevestigd aan de
Planetenweg in De Krim. De
openings- tijden zijn dinsdag en
vrijdag, van 10.00 tot 12.00 van
14.00 tot 16.00 uur.

redactie@sallander.nl

Doe-dagen groeien elk jaar
HARDENBERG – Meer dan 1500 scholieren uit Noord-Overijssel en
Zuid-Drenthe hebben vorige week woensdag en donderdag de jaarlijkse
Beroepen-Doedagen bezocht in de Evenementenhal in Hardenberg. Omdat het de tiende editie was werden de initiatiefnemers van de manifestatie, de oud-decanen Henk Wagter en Henk Drenthen, in het zonnetje
gezet. Zij waren het die tien jaar geleden vier scholen voor voortgezet
onderwijs in Noordoost-Overijssel ervan wisten te overtuigen, dat scholieren die een keus voor een afdeling of beroepsrichting moeten maken

Bouw gemeentehuis van start
HARDENBERG – De raad van de gemeente Hardenberg heeft vorige week dinsdag het definitieve ontwerp van het nieuwe gemeentehuis vastgesteld. Alle partijen waren tevreden over het ontwerp en
roemden het democratisch proces: iedere betrokkene heeft op alle
beslismomenten kunnen meedenken en meepraten. De raad was ook
tevreden over de financiële uitvoering, omdat er nog steeds binnen
het beschikbare budget wordt gewerkt. Alleen mevrouw Baar-slag
van Liberaal Hardenberg had een andere mening.
Zij noemde de besluiten in de raadzaal ‘achterkamertjespolitiek’ en
haar collega’s werden beschuldigd
van ‘regentenmentaliteit’. Volgens
haar is er geen sprake van dat er
binnen het budget wordt gewerkt,

maar blijven de kosten met miljoenen stijgen. Zij was dan ook de
enige die tegen het definitieve ontwerp stemde. Jaap Perlot (PvdA)
begreep niets van haar kritiek. “Alles heeft hier de revue gepasseerd.
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meer nodig hebben dan boekenwijsheid. Ongeveer 500 leerlingen waren
die eerste keer present. Tegenwoordig mogen de organisatoren – de decanen van de deelnemende scholen – ruim 1500 leerlingen van 17 scholen
ontvangen (weer één meer dan verleden jaar), die op 36 doe-eilanden aan
de slag konden. Die doe-eilanden zijn ingericht door de ROC’s (de scholen voor Middelbaar beroeps Onderwijs) en de krijgsmacht. De Doe-dagen werden donderdag afgesloten met een avond voor ouders en andere
belangstellenden. In twee uur tijd passeerden 996 personen de kassa, die
overigens gesloten was, omdat de manifestatie gratis toegankelijk was.
Waar, wanneer, hoe en hoe duur,
over alles is een democratisch besluit genomen. Over de keus van
de architect, de uitvoering, de bouw,
de raad is over alles geïnformeerd
en we hebben tijdens raadsvergaderingen, in het openbaar, een
besluit genomen. Uw opmerkingen
slaan nergens op.” Henk Meulink
(CDA) vroeg zich ook af waarom
Baarslag pas nu met haar kritiek
kwam. “Twee weken geleden konden we hierover discussiëren en
toen hebt u niets gezegd. U hebt
alleen een paar technische vragen
gesteld en wat rare dingen op uw
website gezet, meer niet.”

Petra Baarslag bleef echter bij haar
kritiek op de gang van zaken.
“Onze oproep voor alternatieven is
niet gehonoreerd. Wij vinden dat
we buiten spel zijn gezet.”
De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe
gemeentehuis zijn vorige week gestart. Eerst wordt een parkeergarage onder het nieuwe gemeentehuis gebouwd. Pas eind 2010
worden de eerste contouren van het
nieuwe gemeentehuis zichtbaar.
Om officieel stil te staan bij de start
van de bouw heeft de gemeenteraad
dinsdag 8 december het bouwbord
geplaatst.

