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Kortweg
Larcom – De sociale werkvoorziening Larcom gaat extra
mensen plaatsen. Het gaat dan om
mensen met een indicatie voor de
Sociale Werkvoorziening, of om
mensen met een WWB uitkering.
Larcom kan deze mensen plaatsen
zonder dat het de gemeente Hardenberg extra geld kost. Hiermee wil
de gemeente de wachtlijsten voor
mensen met een SW-indicatie inkorten. Ook worden mensen met
een uitkering bij Larcom geplaatst.
Deze laatste groep moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden.
De gemeente neemt eventuele
scholingskosten voor haar rekening.

Alle scholen weer normaal

Energie – Natuurcentrum De Koppel in Hardenberg houdt 18 februari
van 19.30 tot 21.00 uur een
informatieavond over energieneutraal wonen. Spreker is de heer
R. Serne van Nulwoning.nl. De toegang is gratis. Deze avond is onderdeel van de reeks informatiebijeenkomsten in 2010 rondom de
expositie Duurzaam natuurlijk;
watt LED je?
Speelkoffer - Dinsdag 9 februari
is in het Röpcke-Zweers ziekenhuis
in Hardenberg de CliniClowns
Speelkoffer onthuld. Bij deze speciale onthulling waren kinderen
aanwezig met een ziekte of handicap, die regelmatig in het RöpckeZweers ziekenhuis komen. Ook
CliniClowns Tino en Joep waren
van de partij. De Speelkoffer biedt
afleiding en plezier aan kinderen
met een ziekte of handicap, op
momenten dat de CliniClowns niet
in het ziekenhuis aanwezig zijn. De
koffer heeft een plek gekregen in het
dagverblijf op de kinderafdeling.
Truien - Vrijdag 12 februari is het
Warme Truiendag. Op deze dag
staat energiebesparing centraal.
Aan deelnemers wordt gevraagd
om bijvoorbeeld een warme trui aan
te trekken en de verwarming een
paar graden lager te zetten. Er
wordt echter steeds minder gebreid
in Nederland, zodat het niet zo
makkelijk is een dikke wollen trui
te vinden. Om volgend jaar beter
beslagen ten ijs te komen heeft
natuurcentrum De Koppel een Woldag georganiseerd. Zaterdag 13 februari kan men zien hoe je moet
breien, haken, weven en spinnen.
Vanaf 13.00 uur staan de manden
en dozen met wol klaar.
Strooizout – De gemeente Hardenberg is vorige week begonnen met
het besproeien van de wegen met
pekelwater. Het strooizout is op,
zodat de gladheid op de hoofdroutes
wordt bestreden met zout water. Er
is wel strooizout besteld, maar er
wordt momenteel weinig of niets
geleverd. De uitvoering is in handen van loonbedrijf Veltink uit
Bruchterveld, dat met giertanks de
gemeente doorkuist. Hoe lang dat
gebeurt hangt af van het winterweer
en de leverancier van strooizout.
Voorlezen - De Nationale Voorleeswedstrijd is weer in volle gang.
Leerlingen uit groep 7 of 8 van het
basisonderwijs hebben op school
een voorronde gehad in het najaar
van 2009. In de gemeente Hardenberg zijn er dit jaar 36 schoolkampioenen. Zij mogen deze week
hun best doen om een plaats te veroveren in de regioronde, op 24
maart in De Carrousel te Ommen.
Uit de gemeente Hardenberg worden 4 deelnemers geselecteerd voor
die regioronde.

redactie@sallander.nl

HARDENBERG – De Hoeksteen gaf donderdag 21 januari de aftrap,
waarna het Alfa-college, Greijdanus, de Nieuwe Veste, het Vechtdal College en de Groene Welle volgden. Allemaal zetten ze een middag of avond
hun deuren wijd open voor toekomstige leerlingen. Die konden het school-

gebouw bekijken, lesdemonstraties volgen of zich uitleven bij kunst, cultuur en sport. Nu de Open Dagen achter de rug zijn kunnen de scholen
zich weer ‘normaal’ gedragen en moeten ze lijdzaam afwachten, tot welke
leerlingenaantallen hun inspanningen hebben geleid.
© Roel Gritter

Regels voor parkeerplek
Buren willen geen
grote biogasinstallatie voor gehandicapten
LAAR (GN) – In het Duitse dorpje
Laar, net over de grens bij Gramsbergen, komt geen grote
biogasinstallatie, zoals vijf plaatselijke boeren wensten. In de gemeente Emlichheim is geen politieke meerderheid te vinden voor de
bouw van zo’n installatie. De boeren wilden de handen ineen slaan
om een installatie te bouwen met
een vermogen van minimaal 1000
kW. Om dit mogelijk te maken
moet het bestemmingsplan worden
gewijzigd, maar dat gaat niet door.
De Duitse politici zijn niet fundamenteel tegen de bouw van
biogasinstallaties, maar ze verwachten dat een grote installatie
teveel impact heeft op de landbouw.
Straks ontstaat er een monocultuur
van maïs en verdwijnt de
aardappelteelt, zo vrezen de
Emlichheimers. Die aardappel is de
motor van de economie in de gemeente Emlichheim. De grootste
werkgever in de regio is namelijk
de aardappelverwerker EmslandStärke.
Daarnaast ontstaat er een nog grotere druk op de grond- en pacht-

Inbraken opgelost
GRAMSBERGEN – Met de aanhouding van een 33-jarige inwoner
van de gemeente Hardenberg heeft
de politie acht woninginbraken opgelost. De man werd 21 januari op
heterdaad betrapt bij een inbraak
aan de Anerveenseweg in Gramsbergen. De buit bestond onder meer
uit video- en computerapparatuur.

prijzen en worden veel melkveehouders in hun bestaan bedreigd.
“Als we dit toestaan loop je kans
dat investeerders van buiten de regio de markt bederven. Ook op
technisch gebied zijn er nog grote
obstakels, want de netwerkbeheerder heeft grote problemen
om de geproduceerde elektriciteit
in het net op te nemen”, beweert
de gemeente. “De levensvatbaarheid van de landbouw in de regio
staat op het spel, en die willen we
niet in de waagschaal stellen.”

VVD wil
meer strooien
HARDENBERG - Het winterweer
heeft in Hardenberg al tot raadsvragen geleid. VVD-leider Schipper wil van B&W weten, hoe de
gemeente de komende winters gaan
strooien, opdat ook ouderen en gehandicapten in tijden van gladheid
de deur uit kunnen voor een boodschap of een buurpraatje. En hij wil
weten hoe de gemeenteregering
burgers, winkeliers en instellingen
gaat motiveren om hun stoepje
schoon te houden. Schipper heeft
met eigen ogen gezien hoe mensen
met een scootmobiel door de gladheid vast kwamen te zitten en hoe
een overmoedige scholier met fiets
en al onderuit is gegaan. Beide zaken hebben voor schaamrood op de
kaken van het raadslid gezorgd, zo
heeft Schipper in een brief aan
B&W geschreven.

HARDENBERG – De Commissie
Bezwaarschriften van de gemeente
Hardenberg heeft al twee keer geadviseerd regels te maken voor het
aanwijzen van parkeerplaatsen
voor gehandicapten. B&W hebben
besloten dat nu te gaan doen. Doordat er geen beleidsregels zijn bestaat de kans, dat er veel te veel
plaatsen worden toegewezen, waardoor voor anderen te weinig overblijven. En als iedereen met een
parkeerkaart ook een parkeerplaats
zou vragen – wat nu door onwetendheid nog niet gebeurt – zou er
helemaal een scheef beeld ontstaan
in de verdeling van de parkeerruimte, constateert de gemeente.
Op dit moment wordt gewerkt aan
nieuwe landelijke regels voor het
parkeren. De Tweede Kamer wil dat

iedere bezitter van een gehandicaptenparkeerkaart gratis kan parkeren. Alleen de Eerste Kamer is
nogal kritisch, zodat de komst van
de wet vertraging heeft opgelopen.
De gemeente Hardenberg wacht
deze nieuwe landelijke wetgeving
af. Maar de gemeente wil wel alvast regels vaststellen voor het toewijzen van parkeerplaatsen van
gehandicapten. Op die manier
wordt onder meer voorkomen, dat
mensen nog snel een parkeerkaart
voor gehandicapten aanvragen om
maar gratis te kunnen parkeren.
Uitgangspunt is, dat alleen mensen
die het echt nodig hebben een parkeerplaats krijgen toegewezen. In
woonwijken zijn dat algemene
plaatsen voor gehandicapten, in het
centrum worden dat plaatsen die op
kenteken zijn gereserveerd.

Sportieve en culturele hulp voor scholieren
HARDENBERG – Enkele scholen
in de gemeente Hardenberg krijgen
gemeentelijke hulp om de leerlingen meer bezig te laten zijn met
sport en cultuur. Daartoe heeft de
gemeente zes zogenoemde
combinatiefunctionarissen aangesteld (4 voor sport en 2 parttimers
voor cultuur), die tijdens en na
schooltijd de scholieren een sportieve en culturele sprong voorwaarts moeten laten maken.
De scholen zijn te vinden in
Bergentheim, Kloosterhaar, Lutten,
De Krim, Schuinesloot en
Dedemsvaart. Het zijn scholen met
relatief veel leerlingen met een
onderwijsachterstand. Binnenkort

volgen scholen in Baalder, Sibculo
en Slagharen.

Leerafdeling verpleging
HARDENBERG - Het RöpckeZweers ziekenhuis in Hardenberg
gaat samen met de hogescholen
Windesheim en Saxion een leerafdeling opzetten, waar hbo-studenten zich kunnen ontwikkelen tot
verpleegkundigen. De studenten
krijgen de zorg voor een bepaalde
groep patiënten, zodat ze het werk
in de praktijk kunnen leren. Hiervoor zijn 12 stageplaatsen gedurende het hele jaar beschikbaar.

