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Kortweg
Foto – Goede fotografen zijn duur
en zelf op pad gaan is ook niet
alles. Daarom heeft Vechtdal-vvv
iets anders bedacht om aan foto’s
voor promotiemateriaal te komen.
De toeristenclub heeft een wedstrijd uitgeschreven met als titel
“Wie schiet de mooiste foto in het
Overijsselse Vechtdal?” De winnaar krijgt een pakket met spullen
zoals een hand- en theedoek, een
kofferriem, een paraplu en een
VVV-bon ter waarde van 15 euro.
Voorwaarden voor deelname zijn de
vinden op de website www.vechtdal
overijssel.nl.

Voedselbank op zoek naar acties

Onderscheiding – Slagharenaar
Gerard Pieper heeft dinsdag in
zijn woning aan de Staarmansweg
een Koninklijke onderscheiding
ontvangen uit handen van burgemeester Bert Meulman. De 79-jarige Pieper heeft zich jarenlang
op tal van manieren ingezet voor
zijn dorp Slagharen. Dat deed hij
onder meer voor voetbalvereniging
EMMS, de kerk, de Boeldag, de
carnavalsvereniging, het comité
Zomerfeesten en voor individuele
dorpsbewoners die hulp nodig hadden. Gerard Pieper is voor zijn inzet
onderscheiden als Lid in de Orde
van Oranje Nassau.
Boswachter – Jos Kloppenburg,
boswachter van Staatsbosbeheer,
is woensdag 2 februari aanwezig
in natuurcentrum De Koppel in
Hardenberg. Van 14.00 tot 16.00 uur
beantwoordt hij vragen over bomen,
bos, dieren, natuurontwikkeling en
het werk van boswachters. Wie 2
februari niet kan komen krijgt nog
meer kansen, want Jos komt elke
eerste woensdag van de maand op
bezoek.
Boekverkoop – In de bibliotheek
van Hardenberg worden van 1 t/m
7 februari afgeschreven boeken verkocht. Er zijn romans, jeugdboeken
en tijdschriften te koop. Verder informatieboeken voor volwassenen
en jeugd. De boeken voor volwassenen kosten 50 cent per stuk, voor
jeugdboeken moet 25 cent worden
betaald. De laatste dag, maandag 7
februari, gaan alle boeken weg voor
10 cent per stuk.
Verhalen - Beroepsverhalenverteller Loek Boer vertelt zondag
6 februari vanaf 15.00 uur twee
verhalen in de Reestkerk in Oud
Avereest. Het eerste is het waar
gebeurde verhaal over de bankoverval in Almelo in het voorjaar van
1944, waarbij 46 miljoen aan werd
buitgemaakt. Het tweede verhaal
is fictief en gaat over een zigeunerpianist, die na de oorlog bij een
concert plotseling oog in oog staat
met zijn kampbeul uit het concentratiekamp. Het muzikale deel van
het programma wordt verzorgd door
Bobby Rootveld (gitaar) en Sanna
van Elst (blokfluiten).
Promotie – Om het dorp Gramsbergen te promoten is vorige week
de stichting ProGram (Promotie
Gramsbergen) opgericht. Het doel
van de stichting is het organiseren
en bevorderen van activiteiten die
laten zien dat Gramsbergen aan de
weg timmert. De eerste activiteit
die uit ProGram is voortgekomen
is het muziekfeest The Night of the
Forest in het Gramsberger bosje, dat
dit jaar op vrijdag 22 juli de tweede
editie beleeft. De bevolking wordt
opgeroepen mee te denken over
andere evenementen.

redactie@sallander.nl

Voorzitter Jan Eggens, secretaris Bea van der Bout en coördinator logistiek Berend Stegeman (vrnl) geven uitleg aan de raad.

HARDENBERG – Niet dat ze geld genoeg hebben, de mensen van
de stichting Voedselbank Noordoost-Overijssel, want voor bepaalde
projecten zoals onderhoud of vervanging van een koelbus om voedsel te vervoeren hebben ze wel centen nodig. Maar liever hebben ze
producten. Acties van scholen, bedrijven of kerken zijn welkom. En
als ze zelf op pad moeten doen ze dat ook, de 40 vrijwilligers. Begin
maart wordt bij Super de Boer in Hardenberg een actie gehouden
om bezoekers van de supermarkt artikelen te laten kopen voor de
stichting. Hiermee kunnen de voorraden worden aangevuld voor
de ongeveer 300 personen in de gemeenten Hardenberg en Ommen
die van voedselpakketten worden voorzien.
Vorige week donderdag waren
tien raadsleden en één wethouder
op bezoek bij de voedselbank,
die dankzij Beter Wonen en Van
Dijk Bouw gratis onderdak heeft
gevonden in het vroegere notariskantoor aan De Brink in Heemse.
Dat was op verzoek van de raad,
die geïnformeerd wilde worden
over de groep inwoners die een
beroep doet op de voedselbank.
Voorzitter van de stichting Jan

Eggens, voormalig burgemeester
van Gramsbergen, vertelde dat de
Rijksoverheid aanvankelijk niet blij
was met de voedselbanken, omdat
die vond dat de uitkeringen hoog
genoeg waren. “Dat is misschien
wel zo”, vertelde Eggens, “maar er
zijn toch mensen die in de financiële
problemen komen. Soms door eigen
schuld en soms doordat ze gewoon
pech hebben. Bijna altijd is het
een tijdelijke situatie en tijdens die

Hardenberg wil zeven
miljoen bezuinigen
HARDENBERG - Hoe maak je de inwoners van Hardenberg
duidelijk, dat je de komende vier jaar 7 miljoen euro gaat bezuinigen, terwijl je ondertussen vele miljoenen uitgeeft aan een nieuw
gemeentehuis met stadspark en parkeergarage. Dat is bijna een nog
grotere opgave voor het gemeentebestuur dan het bezuinigen zelf.
Uitleg geven over het verschil tussen investering en exploitatie zal
niet veel helpen. Vertellen dat de keus voor een nieuw gemeentehuis
is gemaakt in een tijd van voorspoed en dat de contracten al enkele
jaren geleden zijn getekend zal ook niet veel indruk maken.
Misschien kan het met een voorbeeld: een gezin krijgt een salaris,
vakantiegeld en een gift van opa
en oma. Vanwege de economische
crisis wordt het salaris een stukje
lager. Dan kun je dat gat een poosje
dichten met het vakantiegeld en
de gift, maar je kunt ook besluiten
toch op vakantie te gaan en ervoor
te zorgen dat je elke maand wat
minder geld uitgeeft. Dat laatste
doet de gemeente. Dit jaar zijn

al maatregelen genomen om drie
miljoen te bezuinigen, in juni moet
de raad over het andere deel van
vier miljoen besluiten. Tussendoor
krijgt de bevolking kans zich uit te
spreken over de voorstellen.
De bezuiniging van 7 miljoen wordt
op drie manieren bereikt. In de eerste plaats gaat de gemeente in eigen
vlees snijden. Dat betekent dat ongeveer 35 volle banen verdwijnen.

relatief korte periode helpen wij
met voedselpakketten. Niet zomaar,
want iedereen die zich meldt wordt
eerst gescreend, om te kijken of
hulp echt nodig is.”
Minder overschotten
De groep die hulp nodig had bestond bij de start van de Voedselbank Noordoost-Overijssel in 2007
uit ongeveer 32 deelnemers. Nu
krijgen zo’n 110 gezinnen iedere
twee weken een voedselpakket. Het
grootste deel van het voedsel komt
uit Rotterdam, vanwaar het voor
de noordelijke voedselbanken naar
Meppel wordt gebracht. De stichting Noordoost-Overijssel haalt
het daar op met een eigen koelbus,
brengt het naar Hardenberg waar
het wordt verdeeld, aangevuld en
naar de uitgiftepunten in Ommen,
Dedemsvaart en Hardenberg wordt
gebracht. Nu door de recessie het
aanbod uit Rotterdam steeds minder
“Zonder gedwongen ontslagen”,
haasten B&W te verklaren. Bij die
35 zitten overigens niet alleen leden
van het ‘grondpersoneel’, maar ook
hoogvliegers zoals één van de drie
directeuren. De inwoners zullen
hier financieel niets van merken,
maar ze zullen wel ervaren dat de
dienstverlening een paar graden
minder wordt.
De tweede manier om te bezuinigen
is eigenlijk geen bezuiniging, maar
is gewoon zorgen dat je meer geld
binnenkrijgt. Dat betekent bijvoorbeeld dat de toeristenbelasting en de
hondenbelasting worden verhoogd,
dat de grafrechten worden verhoogd
van 60 naar 70 procent van de werkelijke kosten, dat sportclubs meer
moeten betalen voor de huur van
sportvelden en dat overgebleven
stukjes openbaar groen worden
verkocht.
De derde manier om aan die 7
miljoen te komen is minder geld
uitgeven. Het schoolzwemmen
wordt afgeschaft, bibliotheek en
muziekschool krijgen minder subsidie en het onderhoud aan bermen,
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wordt moeten de stichting zorgen
voor aanvullende producten. Of er
wordt op een verrassende manier
hulp geboden. “We hebben wel eens
een telefoontje van een bakker gehad, die zei dat er tientallen broden
klaar stonden die een onbekende
klant had betaald. En vorig jaar met
kerst had iemand voor alle deelnemers een vleespakket gegeven”,
vertelt Eggens. Komend weekeinde
wordt het resultaat zichtbaar van
de financiële hulp die de stichting
heeft gekregen. Zaterdagmorgen is
namelijk de officiële ingebruikname
van de ‘nieuwe’ twee jaar oude
koelbus. Hierna blijft nog een grote
wens over: een groter uitgiftepunt in
Dedemsvaart, want daar groeit het
aantal deelnemers. Wie wil weten
wat de stichting nog meer doet of
wie benieuwd is naar de voorwaarden om in aanmerking te komen
voor hulp kan terecht op de website
www.voedselbank-hardenberg.nl.
verkeersborden, wegmarkeringen
en dergelijke wordt teruggebracht
tot net boven de veiligheidsgrens.
Het hele pakket aan maatregelen is
te lezen op de website www.hardenberg.nl/bezuinigingen.
Er wordt trouwens niet alleen
maar geld bezuinigd, er is ook een
potje waar een beetje meer geld in
wordt gestopt, namelijk het sociaalcultureel fonds. Kwetsbare gezinnen die teveel gaan lijden onder
de bezuinigingen kunnen geholpen
worden met een bijdrage uit dit
fonds, waardoor bijvoorbeeld hun
kinderen toch kunnen meedoen aan
de samenleving. Wie wil meepraten
over de voorstellen kan dinsdag 15
februari van 19.00 tot 21.00 uur
theater De Voorveghter in Hardenberg bezoeken, waar B&W een
toelichting op de bezuinigingen
geven. Dat kan ook op woensdag
23 februari van 19.00 tot 21.00 uur
in gebouw ’t Centrum in Dedemsvaart. De gemeenteraad bespreekt
de plannen op 14 juni en neemt 21
juni een definitief besluit.

