Woensdag 22 december 2010

Kortweg
Zout - De gemeente Hardenberg
was de eerste die aanvankelijk
meldde dat er dit jaar genoeg
strooizout zou zijn en later op die
woorden moest terugkomen. En
dus kreeg Hardenberg alle hoon
over zich heen. Ondertussen blijkt
dat vrijwel elke gemeente het probleem kent, zowel in Nederland
als over de Duitse grens: er is twee
keer zoveel besteld als verleden
jaar, maar de leverancier geeft niet
thuis. Het gevolg is dat alleen nog
op de hoofdwegen wordt gestrooid.
Volgens wethouder Jannes Janssen
heeft het grillige weerbeeld er ook
mee te maken: “Eerst vriezen, dan
dooien en later op de dag weer
vriezen, zodat er soms twee keer
per dag moet worden gestrooid.
Dan ben je snel een keer door je
voorraad heen.”
Kiekdagen – De Historische Vereniging Hardenberg houdt 28 en 29
december de traditionele Kiekdagen. Dit keer liggen niet alleen oude
foto’s met onbekende personen
klaar maar staat de hele vereniging
‘te kijk’. Alle werkgroepen zijn
present om hun activiteiten te tonen
en toe te lichten. Wie nieuwsgierig
is naar de route van de Kleppertoer
2011, een vergelijking wil zien tussen Hardenberg nu en Hardenberg
50 jaar geleden of een glimp wil
zien van de nieuwe expositie De
sfeer van weleer is beide dagen
tussen 10.00 en 16.30 uur welkom.
Kussen - Het Kronkelhonk in
Slagharen houdt woensdag 12 januari van 13.30 tot 16.30 uur een
creatieve middag voor kinderen in
de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. De kinderen moeten een oud shirt of een
oude broek meenemen, waar een
versierd kussen van wordt gemaakt.
Opgeven kan tot 5 januari.
Bodem –. Enige tijd geleden zijn
tijdens de sloop van de vroegere
huishoudschool Clara Feyoena aan
de Marslaan in Hardenberg puin,
plastic, ijzerdelen, slib en asbestdelen in de bodem gevonden. De
grond tussen het stortmateriaal is
verontreinigd met onder meer lood,
koper en zink. Woningstichting
Beter Wonen wil weten of ook de
tuinen van de naastgelegen woningen verontreinigd zijn. Vorige
week is begonnen met een veldonderzoek op acht percelen. Met een
grondboor is tot op een diepte van
drie meter geboord. De opgeboorde
grondmonsters worden in een laboratorium onderzocht op aanwezigheid van verontreiniging. Naar
verwachting kunnen de resultaten
in januari bekend worden gemaakt.
Sneller – Rijkswaterstaat heeft 100
km-stickers geplakt op paaltjes
langs de verlengde N36 vanaf de
Witte Paal. Dit is gebeurd op verzoek van de politie IJsselland, die
veel klachten kreeg over langzaam
rijdend verkeer. Veel automobilisten
reden niet harder dan 70 à 80 km per
uur omdat ze niet doorhadden dat ze
op een autoweg zaten. De stickers
moeten helpen de doorstroming te
bevorderen.
Broeklanden - De Raad van State
heeft 15 december het beroep tegen
de aanleg van bedrijventerrein Kop
van Broeklanden bij Hardenberg
ongegrond verklaard. Omwonenden
wilden niet nog meer industrie aan
de zuidkant van Hardenberg. Op
Kop van Broeklanden is ongeveer
8 hectare bedrijventerrein beschikbaar. Meteen na de uitspraak werd
bekend dat Horstra-Technology
verhuist van bedrijventerrein Nieuwe Haven naar de Kop.

Midwinterhoorn stopt niet bij de grens

Midwinterhoornblazer bij de molenaarswoning in Wilsum

WILSUM - Wie denkt dat het blazen op de midwinterhoorn uitsluitend een
Twentse gebeurtenis is heeft het mis. Ook in Drenthe, de Achterhoek en in
de Grafschaft Bentheim worden vanaf Eerste Advent tot Driekoningen de
ietwat weemoedige klanken over de winterse akkers geblazen.
Al enkele jaren is er half december zelfs een internationaal blaastreffen bij
de watermolen in Wilsum. Rond de molenvijver staan blazers uit Denekamp, Ootmarsum en Oldenzaal en leden van Duitse groepen uit Wilsum,
Hoogstede en Neuenhaus. Woensdag 15 december waren een kleine 30
blazers verzameld Am Mühlenteich, net buiten het dorp. Langs het pad
over de vijverdijk stonden fakkels zodat de tientallen toeschouwers de

blazers niet alleen konden horen maar ook een beetje konden zien. Tussen
de meest Duitse toeschouwers waren ook een paar Hardenberger gezichten
te ontdekken. Om 18.30 uur was de muzikale aftrap van het “Middewinterhorn Bläsertreffen”. Organisator Zwier Lübbermann van de Heimatverein
Wilsum herkent de meeste blazers aan hun klanken. Dit jaar zaten er echter
ook een paar jongeren tussen, die nog een eigen geluid moeten ontwikkelen. Na een half uurtje zocht een deel van de blazers even beschutting in
de dorsschuur. De Heimatverein beheert deze schuur, net als de Wilsumer
watermolen en de naastgelegen molenaarswoning. In die schuur stonden
vrijwilligers klaar om de bezoekers en blazers weer op temperatuur te laten
komen met broodjes warme worst en glühwein.
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Kenniscentrum over duurzaamheid

Ophef over aanschaf ipad

HARDENBERG – Steeds meer mensen Hardenberg zijn besmet met
het duurzaamheidsvirus. Op steeds meer plekken zet men gebouwen neer die minder energie kosten dan hun voorgangers en langer
meegaan. Voortrekker was en is de gemeente, maar het bedrijfsleven
neemt de fakkel over. Bouwondernemer Dijkhuis wil zelfs een kenniscentrum over duurzaamheid inrichten in een pand in aanbouw op
bedrijventerrein De Haardijk.

HARDENBERG - Als je veel reacties wilt op een nieuwsbericht, moet je iets schrijven over bestuurders. En wil je
nog meer reacties losweken dan moet je over cadeautjes
voor bestuurders schrijven. Maar wil je de overtreffende
trap van agressieve reacties, dan moet je schrijven over
bestuurders die zichzelf een ipad cadeau geven.

Dijkhuis bouwt op dit moment een
pand op De Haardijk – tussen zijn
eigen werkplaats en de nieuwe
gemeentewerf – waar onder meer
patiënten van Baalderborg een
wasserij gaan runnen. Dit gebouw
van de stichting Hibertad wordt een
energieneutraal pand, dat wil zeggen dat er evenveel energie wordt
opgewekt als er wordt gebruikt. Als
isolatiemateriaal worden strobalen
gebruikt, er komen zonnecollectoren op het sedumdak en de gevel
bestaat uit stro, planten en vlas.
Een deel van het gebouw wordt
straks ingericht als kenniscentrum,
waar duurzame materialen worden
getest en duurzame ideeën worden
uitgeprobeerd. De specialistische
kennis hiervoor wordt betrokken
van universiteiten en hogescholen.
Daarnaast moet het gebouw een
bewustwordingscentrum worden.
Andere ondernemers maar ook
scholieren kunnen zien wat er op
het gebied van duurzaam bouwen
mogelijk is. Er wordt hiertoe onder
meer onderwijsmateriaal en een
website ontwikkeld.
Om dit allemaal te kunnen realiseren heeft de stichting Hibertad
ongeveer een miljoen euro nodig.
Het grootste deel van de kosten
bestaat uit de aanschaf van de

materialen en installaties die getest
gaan worden, het laten maken van
een jeugdboek, een computerspel en
lesmateriaal over duurzaamheid en
het organiseren van rondleidingen
en workshops. De stichting doet een
beroep op gemeentelijke, provinciale en Europese subsidiefondsen.
Niet voor de bouw, want die kosten
zijn voor rekening van Hibertad,
maar voor de andere kosten.
Bedrijven die vertegenwoordigd
zijn in Hibertad betalen 40 procent,
Europa moet 30 procent betalen
en de provincie en de gemeente
elk 15 procent, zo is de bedoeling. De provincie Overijssel heeft
het project laten doorrekenen en
vervolgens geconcludeerd dat het
project zeker 5 jaar zonder verlies
kan draaien. Hierna hebben B&W
van Hardenberg besloten 150.000
euro uit de reguliere middelen te
geven. Het college heeft echter
wel aangegeven dat het zorgen
heeft over de exploitatie op lange
termijn. Volgens wethouder Janssen is een gemeentelijke bijdrage
in de exploitatiekosten nu en in
de toekomst niet aan de orde. “We
hebben een signaal afgegeven dat
ze zelf de broek moeten ophouden.
Met de start willen we helpen, maar
daarna moeten ze het zelf doen.”

Dagblad de Stentor berichtte vorige week nog vrij neutraal dat
de gemeenteraad van Hardenberg
geen papieren raadsstukken meer
gaat gebruiken, maar alles digitaal
krijgt voorgeschoteld op een Apple ipad, een tabletcomputer. Even
voor de volledigheid: alle serieuze
Hardenberger kranten wisten dit,
omdat er al een jaar een proef loopt
met een e-reader, maar ze vonden
dit nieuws net als de Stentor niet
meer dan enkele regels waard.
Toen vervolgens de Telegraaf
een deel van het verhaal overnam
zonder de nuances, was het alsof
een beerput werd opengetrokken.
Honderden mensen reageerden op
de Telegraafsite en via twitter. Veel
bestuurders positief, in de trant van:
“Wat slim, zou dat ook iets voor
ons zijn?”, maar de meeste reacties
gingen over het verkwisten van
“ons” belastinggeld en de brutaliteit om zichzelf iets cadeau te doen
terwijl bijvoorbeeld de leden van
de vrijwillige brandweer in Hardenberg geen kerstpakket krijgen.
En zo ging dat vele berichten door.
Of er werkelijk iemand namens
de vrijwilligers van de brandweer
heeft gereageerd of dat de naam van
deze club is misbruikt valt niet na
te gaan, want de websites staan toe

dat mensen anoniem reageren. En
dat doen ze dus massaal.
De gemeente Hardenberg heeft na
alle commotie nog geprobeerd via
een persbericht meer duidelijkheid
te geven, maar dat was olie op het
vuur. Dat alle gemeenteraadsleden
in Nederland wettelijk recht hebben
op geld voor een computer, dat de
Hardenberger raad heeft besloten
dit bedrag te verlagen en dat uit
oogpunt van besparing van papier
gekozen is voor een ipad die net
zo duur is als een notebook, al die
informatie is vervlogen in de wind.
Het hele verhaal laat ook zien welk
krachtig medium internet is, en
met name twitter. En dat de grote
dagbladen ook de meeste invloed
op het internetverkeer hebben. Pas
toen de Telegraaf het artikel had
‘overgeschreven’ van de Stentor
(om het netjes te zeggen), kwamen
de toetsenborden in beweging. Voor
de raadsleden van Hardenberg is de
ophef geen reden om nu maar af te
zien van het gebruik van een ipad.
Vanaf januari wordt er papierloos
gewerkt waardoor de ipad zichzelf
binnen twee jaar heeft terugverdiend, beweren de voorlichters.
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