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Kortweg
Lintje – De vertrekkende raadsleden Ada Ruitenberg en Dini
Tuenter van het CDA hebben
woensdag 10 maart een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.
Zij kregen het lintje uit handen van
burgemeester Bert Meulman tijdens
het afscheid van de gemeenteraad,
omdat zij twaalf jaar of langer onafgebroken raadslid èn van onbesproken gedrag waren. De andere
raadsleden die afscheid namen hadden de 12 jaren niet voltooid.

Meulman: “Gemeenteraad,
ga de bevolking opzoeken”

Zorgmail - De fysiotherapeuten
van Fysio Totaal in Hardenberg,
Ommen en Beerze zijn de eersten
in de wijde omgeving die gebruik
maken van Zorgmail. Via de elektronische snelweg kan er snel over
patiënten gecommuniceerd worden
met huisartsen, apothekers en ziekenhuizen. Omdat deze berichten
vertrouwelijke gegevens kunnen
bevatten zijn er maatregelen getroffen, om dit berichtenverkeer te beveiligen. De aanleiding voor het
gebruik van Zorgmail is de uitkomst van een enquête onder huisartsen eind 2009, waarin werd aangegeven dat de communicatie beter
en sneller zou kunnen.
Swingen - De Jazzclub Hardenberg
presenteert zondag 21 maart in
theater De Voorveghter de band The
Jazzfreaks. Deze dixieland-jazzband uit Almelo speelt van 16.00
tot 18.00 uur in de foyer.
Spoorlijn - In Hardenberg wordt
met spanning gewacht op de onderhandelingen over de aanbesteding
van de Vechtdalspoorlijnen. Met
name het doortrekken van de lijn
Almelo-Mariënberg naar Hardenberg en de komst van een halte in
Bergentheim staan hoog op het
verlanglijstje. Ook beter materieel
op de lijn Zwolle-Emmen staat op
de agenda. Voor de Drenten stond
daar nog iets bij, namelijk doortrekken van ‘het Emmerlijntje’ naar het
Duitse Meppen. Het onderzoek
naar de mogelijkheden is vorige
week gestaakt, meldt de Grafschafter Nachrichten. Het werd al snel
duidelijk dat het project economisch niet haalbaar is. Niet voor
personenvervoer en ook niet voor
goederenvervoer.
Trap - Wethouder Douwe Prinsse
heeft woensdag 17 maart de nieuwe
luie trap van zwembad De Kiefer
in Dedemsvaart officieel in gebruik
genomen. De luie trap is ontwikkeld voor zwemmers die moeilijk
uit het bad kunnen komen via de
normale verticale trappetjes of de
zwembadrand. De Kiefer had al een
luie trap, maar deze was moeilijk
in en uit het water te halen. Bovendien voldeed de trap niet aan de
veiligheidseisen. De nieuwe trap is
ontwikkeld door Eric ten Cate uit
Dedemsvaart. Deze trap is wel veilig en hij kan makkelijk in elkaar
worden geschoven wanneer hij niet
wordt gebruikt. Dedemsvaart heeft
de primeur van deze trap.
NL Doet - Hardenberg kan aan de
slag. Op diverse plekken in de gemeente kunnen vrijwilligers twee
dagen meedoen met de actie NL
Doet. Tijdens deze dagen gaan
werknemers uit het bedrijfsleven en
verschillende maatschappelijke organisaties ( waaronder de gemeente
Hardenberg) als vrijwilliger de handen uit de mouwen steken. Tot de
klussen behoren onder meer het
opknappen van het Gramsbergerbosje en schilderen in het Stevenshonk in Lutten.

redactie@sallander.nl

De raadsleden kregen na de officiële installatie bloemen uit handen van de burgemeester of de raadsgriffier.
HARDENBERG – Als de nieuwe raad van Hardenberg de woorden van
burgemeester Bert Meulman ter harte neemt, zijn de raadsleden veel op
pad. Dus niet zoals nu één keer in de vier jaren een rondje maken langs
fabrieken, zorginstellingen en boerenbedrijven, maar permanent informatie ophalen bij de burgers. Trek erop uit, laat je zien, en toon dat de
gemeente geïnteresseerd is in de samenleving, zei Meulman tijdens de
installatie van de 31 raadsleden op donderdag 11 maart. Bijvoorbeeld als
individu bij wedstrijden, voorstellingen en vergaderingen van Plaatselijk
Belang, werd bedoeld. Maar de raad zou zich ook als groep wat vaker
kunnen laten zien, zoals B&W dat doen tijdens hun maandelijks trektocht door de gemeente.
De installatie van de raad werd druk bezocht door familie en vrienden
van de raadsleden. Vooral de nieuwelingen hadden hele volksstammen
meegenomen. Trots op ‘hun’ raadslid, die aan een zware taak begint.
Want als raadslid krijg je heel wat werk te verstouwen, met een grote
verantwoordelijkheid en tegen een in verhouding geringe beloning. Dat
zal de komende maanden en misschien jaren wel duidelijker worden, als
de omvang van de bezuinigingen bekend is. De grootte daarvan kan trou-
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wens nog een beetje meevallen als de signalen die Den Haag uitzendt
kloppen, namelijk dat de bezuinigingen over meerdere regeerperiodes
worden uitgesmeerd. Maar het wordt in elk geval minder, en niet meer.
Die boodschap hebben de onderhandelaars voor de ‘gemeente-regering’
duidelijk meegekregen.
De onderhandelingen in Hardenberg kennen dit jaar twee primeurs: er
wordt openbaar vergaderd, en er is een informateur aangesteld, de CDA’er
Jaap van Dijk uit Oldekerk, die onder meer gedeputeerde is geweest in
Groningen. Volgens lijsttrekker Douwe Prinsse van het Hardenberger CDA
is hiervan het voordeel, dat alle fractievoorzitters hun handen vrij hebben
en zij zich aan de onderhandelingstafel vooral met de inhoud kunnen
bezighouden. De eerste openbare vergadering wordt vrijdagmiddag gehouden. In eerste instantie werd gedacht dat het wel tot eind april zou
duren voordat een nieuw college van B&W gepresenteerd kon worden,
zodat het afscheid van wethouder Joost Liese uitgesteld moest worden.
De laatste berichten zijn dat het waarschijnlijk allemaal wel meevalt,
want het afscheid van Liese is toch weer op de oorspronkelijke datum
vastgesteld, zo half april.

Hardenberg moet de Scholieren zorgen voor
broekriem aantrekken schonere leefomgeving
HARDENBERG – Moeten zwembaden dicht, ambtenaren worden
ontslagen, wegen later worden opgeknapt of moeten de gemeentelijke
belastingen omhoog? Over deze
zaken zal de nieuwe gemeenteraad
zich de komende tijd buigen. Niet
uit vrije wil, maar uit bittere noodzaak, want de gemeente dreigt af
te stevenen op een begrotingstekort.
Hoe groot dat tekort wordt is nog
niet bekend, omdat dit afhangt van
besluiten in Den Haag. Er wordt
rekening gehouden met een structurele bezuiniging van 8 miljoen
euro in 2014.
De ambtelijke top van de gemeente
heeft drie scenario’s in kaart gebracht, die de gemeenteraad kunnen helpen bij het invullen van de
plannen. In grote lijnen komt het

erop neer dat de gemeente op alle
terreinen soberder gaat leven (de
kaasschaafmethode), of dat de gemeente keuzes maakt en bepaalde
zaken niet meer uitvoert (er wordt
gesneden) of de ambities blijven
hetzelfde maar dan moeten de burgers meer gaan betalen. Voor alle
scenario’s geldt dat kwetsbare groepen zoveel mogelijk worden ontzien. Overigens is het goed denkbaar dat er een combinatie van deze
drie scenario’s uitrolt.
De gang van zaken is nu dat het
nieuwe college van B&W in juni
voorstellen doet, dat de door de gemeenteraad goedgekeurde voorstellen na de zomervakantie worden
uitgewerkt, dat die voorstellen in
de begroting voor 2011 worden verwerkt en de jaren daarna voor 2012,
2013 en 2014.

HARDENBERG – Deze week gaan
1463 leerlingen van 27 basisscholen uit de gemeente Hardenberg de
straat op om zwerfafval in te zamelen. Na het succes van 2009
wordt het zwerfafvalproject Natuurlijk Schoon voor de tweede keer

Verzamelingen in
de Oudheidkamer
HARDENBERG - De werkgroep
Museum & Tentoonstellingen van
de historische vereniging Hardenberg begint zaterdag 10 april het
seizoen met de wisselexpositie Verzamelingen. Na een oproep hebben
diverse particuliere verzamelaars
aangeboden hun collectie ten toon
te stellen. Hieruit is een selectie gemaakt voor de expositie.

gehouden. Wethouder Janssen helpt
vrijdag 19 maart de leerlingen van
cnbs De Wegwijzer om het zwerfafval in Schuinesloot op te ruimen.
Het IVN is deze week ook present.
Vrijwilligers van deze club gaan
naar Collendoorn om daar zwerfafval te verzamelen. Natuurlijk
Schoon wordt afgesloten op zaterdag 20 maart waar leerlingen van
obs De Klimop samen met de plaatselijke jagers op pad gaan om het
jachtgebied schoon te maken.
Hardenberg is één van de 16
ROVA-gemeenten die meedoet aan
het project Natuurlijk Schoon. Dat
betekent dat er in deze week meer
dan 13.000 scholieren en vrijwilligers uit de provincies Overijssel,
Gelderland en Flevoland het zwerfafval gaan opruimen.

