Woensdag 6 oktober 2010

Kortweg
Garantie – Wat de raadsleden
van Hardenberg ook gaan besluiten over het geven van financiële
garanties voor de nieuwbouw van
het Röpcke-Zweers ziekenhuis in
Hardenberg, het argument dat ze bij
een positief besluit een precedent
hebben geschapen is niet meer te
handhaven. Op een vraag van CUfractievoorzitter Wim Boersma
over hoe vaak en voor hoeveel
geld de gemeente in het verleden
garant heeft gestaan hebben B&W
geantwoord, dat de afgelopen vijf
jaren voor bijna 100 miljoen euro
garanties zijn vertrekt. Onder meer
voor de bouw van een clubhuis voor
EMMS in Slagharen, de aanleg van
de ijs- en skeelerbaan in Gramsbergen en de bouw van woningen door
woningstichtingen Beter Wonen en
De Veste.
Wandelen – In Gramsbergen is
woensdag 29 september het Wandelnetwerk in het Vechtdal en het
Reestdal officieel geopend. Dat
gebeurde door de Overijsselse
gedeputeerde Abbenhues en de Hardenberger wethouder De Vent. Het
wandelnetwerk koppelt 600 kilometer aan wandelroutes aan elkaar. Het
Wandelnetwerk Vechtdal sluit aan
op het Wandelnetwerk Twente. De
routes van beide wandelnetwerken
zijn met elkaar te combineren. De
gemeente Hardenberg geeft het
stokje nu over aan buurgemeente
Ommen, waar eveneens plannen
in voorbereiding zijn om te komen
tot de realisatie van een wandelnetwerk.
Dichter –Overijssel zoekt een
nieuwe provinciale dichter als
opvolger van Koos Geerds. In
opdracht van de provincie schreef
Geerds een aantal gelegenheidsgedichten, onder andere bij het
streekbezoek van Koningin Beatrix
aan Salland en voor het 125-jarig
jubileum van het waterschap Regge
en Dinkel. De Dichter bij Overijssel wordt benoemd voor 2 jaar en
schrijft in elk jaar van zijn of haar
benoemingsperiode ten minste
6 gedichten, in opdracht van en
overleg met de provincie, tegen een
vergoeding van 5.000 euro per jaar.
Geïnteresseerden kunnen twee gedichten insturen, die niet eerder zijn
gepubliceerd en bekroond. Meer
info via www.overijssel.nl.
Dieren - De stichting Kleindieren
Tentoonstelling Vechtdal houdt
van 7 t/m 9 oktober haar jaarlijkse
open tentoonstelling voor fokkers
van hoenders, dwerghoenders, sieren watervogels, konijnen, cavia’s
en sierduiven. De tentoonstelling
wordt gehouden in manege De
Gulden Spoor op sportpark De
Boshoek in Hardenberg. Fokkers uit
het hele land mogen dieren mogen
inzenden. De officiële opening van
de tentoonstelling is donderdag 7
oktober om 20.00 uur. Vrijdag en
zaterdag is de tentoonstelling voor
publiek geopend.
Verkeer - In de week van 4 t/m 8
oktober wordt een grootscheepse
verkeersweek gehouden in Hardenberg. Het doel van deze verkeersweek is leerlingen van de groepen 7
en 8 van de basisschool veilig leren
omgaan met grote voertuigen in het
verkeer. De 900 leerlingen van 32
scholen krijgen tijdens de verkeersweek een theorie- en praktijkles, bij
de Evenementenhal.
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Feestelijke dag voor De Ambelt

HARDENBERG – De vestiging van De Ambelt aan de Piet Heinstraat
in Hardenberg is vrijdag officieel in gebruik genomen. De school voor
leerlingen met gedragsstoornissen, psychische problemen of ontwikkelingsstoornissen zit al drie jaar in het pand, maar is eigenlijk nu pas helemaal
geschikt voor de scholieren. Het gebouw biedt onderdak aan ongeveer 70
vmbo-tl en vmbo-basis leerlingen: ongeveer 50 uit Hardenberg en de rest
uit Ommen, Twenterand en de richting Emmen.
Het pand is ooit gebouwd voor de MAS, de christelijke Middelbare Agrarische School, die later onderdeel is geworden van AOC De Groene Welle.
En dat was te merken, meende teamleider Laura Pérez. De lokalen roken
nog heel lang naar dieren en aan de vloer van het technieklokaal was te
zien dat veelvuldig olie was gemorst bij het verversen. Samen met de
gemeente Hardenberg is het gebouw onder handen genomen. Afgelopen
zomer nog heeft de school door deelname aan het project Frisse Scholen

“De echte armoede
is sociale armoede”
HARDENBERG – “Als je je gelukkig voelt heb je meer kan op werk,
gebruik je minder zorg en leef je
langer. Maar geluk kan geen depressie of armoede verhelpen.” Aad
Francissen van onderzoeksbureau
Arcon was door de gemeenteraad
van Hardenberg uitgenodigd om
te vertellen over Geluksprojecten
zoals die in Almelo en Deventer
worden gehouden. Volgens hem
was uit tientallen onderzoeken
duidelijk geworden dat geluk niet
in geld zit. Tenminste, niet in meer
geld dan een mens in een normale
situatie nodig heeft. Mensen worden er wel gelukkig van als ze zelf
baas over hun leven zijn, als ze werk
en inkomen hebben, of een goede
gezondheid en fijne relaties.
Francissen was uitgenodigd door
de gemeenteraad op initiatief van
de ChristenUnie, omdat deze partij
het signaal had gekregen dat er een
groep inwoners in de gemeente
Hardenberg is die geen contact heeft
met de maatschappij. Een groep die
buiten de boot valt ondanks alle
hulp die de gemeente en anderen
aanbieden. Voor deze extra raadsbijeenkomst was ook Trudy van der
Hoek uit Deventer uitgenodigd. Zij

legde uit dat de gemeente Deventer
van alles had bedacht om mensen
met een laag inkomen of met fysieke of psychische problemen te
helpen, maar dat de mensen hierdoor niet echt in beweging kwamen.
“De regelingen gingen voorbij aan
een nog groter probleem, namelijk
dat van sociale armoede. Toen de
gemeente dat door had ging het roer
rigoureus om. Voortaan werd niet
meer van alles aangeboden, maar
werd gevraagd wat de inwoners
wilden. Via het project Rechtop!
kunnen alle inwoners meedoen met
sport, kunst, cultuur en educatie.
Maar dan wel wat ze zelf bedacht
hebben.” CDA-raadslid Piet-Cees
van der Wel had voor deze bijeenkomst een filmpje gemaakt (www.
vechtdal.tk/7) met bijdragen van
Deventer deelnemers aan het project. Hieruit werd duidelijk hoe het
project mensen kan helpen weer op
de been te komen en in sommige
gevallen weer aan een betaalde
baan te helpen. De financiën worden
geleverd door de gemeente en het
bedrijfsleven, maar in deze tijd van
bezuinigingen wordt dat wel minder, vertelde Trudy van der Hoek.
Toch lukt het de projectleiding en
de vele vrijwilligers nog de eindjes

een luchtverversingssysteem gekregen naast nieuwe kozijnen met dubbele
beglazing en een energiezuinige verwarmingsketel. Wethouder Jannes
Janssen van Onderwijs, die de openingshandeling mocht verrichten, was
blij dat de gebruikers zo tevreden zijn over het gebouw. Hij gaf wel aan
dat hoewel nu alles klaar is er geen periode van rust aanbreekt. “U moet
als school Passend Onderwijs gaan vormgeven, maatwerk bieden aan
elke leerling. Daarvoor moet worden samengewerkt met andere scholen
in Hardenberg en omgeving”, aldus de onderwijswethouder. Hij zou dan
ook graag zien dat De Ambelt wordt opgenomen in het samenwerkingsverband Noordoost-Overijssel. “Samenwerken om elke leerling passend
onderwijs op de juiste plek te bieden, met extra aandacht voor degenen die
extra zorg en inspanning nodig hebben.” Na de toespraken hees Jansen als
openingshandeling de Ambeltvlag, waarna hij met teamleider Pérez door
een muur van ballonnen het schoolgebouw kon binnenlopen.
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aan elkaar te knopen, omdat ze zelf
steeds beter voor inkomsten kunnen zorgen. Voorwaarde voor het
slagen van het project is wel dat de
groep over een eigen pand beschikt,
ongeveer zoiets als de ouderen die

over Buurtkamers beschikken. De
raadsfracties gaan binnenkort eerst
intern de zaak bespreken, waarna
wordt besloten of Hardenberg het
Deventer voorbeeld op een of andere manier gaat volgen.

Gemeente verkoopt snippergroen
HARDENBERG – Inwoners van
de gemeente Hardenberg kunnen
onder bepaalde voorwaarden
stukjes openbaar groen kopen, als
zo’n stukje aan hun eigen grond
grenst.
Op dit moment heeft de gemeente
ongeveer 220.000 vierkante meter
grond verhuurd of in gebruik gegeven. In sommige gevallen zijn
groenstroken echter ook in gebruik
genomen, zonder dat hier afspraken
over gemaakt zijn. De gemeente
Hardenberg wil zoveel mogelijk
rechtsgelijkheid en duidelijkheid
bieden en daarom heeft ze regels
opgesteld zodat iedereen weet wat
wel en wat niet mag. Zo mogen de
groenstroken in principe alleen worden gebruikt om de tuin uit te breiden. Belangstellenden kunnen niet
voor een dubbeltje op de eerste rang
zitten, want de gemeente vraagt
normale bedragen voor de stukje

Popquiz Slagharen
SLAGHAREN – In het Kronkelhonk in Slagharen wordt woensdag

groen. Een strook snippergroen aan
de voorkant van een woning kost
50 euro per vierkante meter, exclusief overdrachtbelasting en kosten
koper. Voor snippergroen aan de
zij- of achterkant van een woning
moet 90 euro per vierkante meter
betaald worden. Bij gronden die
groter zijn dan 200 vierkante meter
of waarop een extra bebouwingsmogelijkheid wordt gecreëerd door
verkoop, wordt de grondprijs door
middel van taxatie vastgesteld. Als
verkoop van de grond niet mogelijk
is, bijvoorbeeld omdat er kabels,
leidingen of riolering in liggen, is
het in bepaalde gevallen mogelijk
de gronden te huren voor 2 euro
per vierkante meter per jaar, met
een minimum van 50 euro per jaar.
Inwoners die belangstelling hebben
voor een strook snippergroen, kunnen zich melden bij de gemeente
Hardenberg via het Digitaal Loket
op www.hardenberg.nl.
6 oktober een popquiz gehouden
voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. De
popquiz begint om 13.30 en duurt
tot ongeveer 15.30 uur.

