Woensdag 23 februari 2011

Kortweg
Campers – Nog dit zomerseizoen
kunnen campers een plekje zoeken
in het vernieuwde Kruserbrinkpark
in Hardenberg. Tenminste, als er
geen bezwaren worden ingediend
tegen het bestemmingsplan waarin
de aanleg van de camperplaatsen
wordt geregeld. Anders wordt het
een paar weken later, want de plekken komen er toch. B&W hebben
een voorstel ingediend, de raad is
akkoord gegaan en de bezwaren
van enkele buurtbewoners tegen het
ontwerpbestemmingsplan (de plekken trekken onguur volk aan, het
worden hangplekken, de recreanten
kieperen hun chemisch toilet leeg in
de vijvers) zijn afgewezen.
Ziekenhuis – De gemeente Hardenberg wil borg staan voor een
lening van 15 miljoen door de
Saxenburgh Groep in Hardenberg.
Dat bedrag is een deel van het geld
dat nodig is voor vernieuwing van
het Röpcke-Zweers ziekenhuis.
Het voorstel van B&W is 5 oktober van het vorige jaar ook al eens
aangeboden aan de gemeenteraad,
maar de raadsleden vroegen toen
om meer gegevens en een beter onderbouwd voorstel. Volgens B&W
ligt dat er nu. De vragen van de raad
over bijvoorbeeld deelname van
andere gemeenten, de waarde van
de gebouwen, de toekomst van de
zorg in Hardenberg en de financiële
risico’s voor de gemeente zijn in
het nieuwe voorstel beantwoord.
Tijdens de raad van 15 maart wordt
een oordeel geveld.
Huldiging – Gramsberger Gary
Hekman is 2 februari Nederlands
kampioen geworden tijdens het
Open Nederlands Kampioenschap
op de Oostenrijkse Weissensee over
100 km. Voor de 22-jarige marathonschaatser betekende dit de eerste grote zege in zijn schaatsloopbaan. Maandag 28 februari wordt
hij gehuldigd in café Bolte in
Gramsbergen. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.
Contract – Topklasser HHC uit
Hardenberg heeft na Thijs Houwing
(Spakenburg) opnieuw een speler
gecontracteerd. De 25-jarige middenvelder Hielke Penterman uit
Tubbergen komt over van HSC’21
uit Haaksbergen. Penterman is fysiotherapeut bij revalidatiecentrum
Het Roessingh in Enschede. Het is
de bedoeling, dat hij in de medische staf voor de jeugd van HHC
Hardenberg wordt opgenomen. De
club uit Hardenberg heeft vorige
week ook de contracten verlengd
van Patrick Jurgens, Tim Siekman,
Frank Schijff en Lars Offringa. Het
wachten is nog op de bevestiging
van de komst van René Wessels van
Eerste Divisionist Veendam. Deze
25-jarige speler uit Kloosterhaar is
momenteel spitsentrainer van HHC.
Vorig jaar werd al beweerd dat hij
HHC-er zou worden. Die geruchten
steken nu weer de kop op. Naar
verluidt kan hij voor 4 jaar tekenen.
Voorlezen - De 34 voorleeskampioenen van de basisscholen in de
gemeente Hardenberg hebben in
februari op drie plekken gestreden
voor een plek in de regioronde die
23 maart in Ommen wordt gehouden. Winnaars werden Nathalie
Hutten van CBS De Vlinder in Hardenberg, Chantal Berkel van OBS
De Eiber in Dedemsvaart en Kirsten
Bakhuis van CNBS Windesheim
in Sibculo. In Ommen treffen de
Hardenbergers de kampioenen van
Ommen, Dalfsen en Twenterand.
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Weinig weerstand tegen bezuinigingen
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De Stuw-medewerkers waren te herkennen aan een pet met logo.

HARDENBERG - “Zeg NEE tegen de bezuinigingen die
kwetsbare groepen in de samenleving treffen. Kom naar
de Voorveghter en laat dat ook zien.” Deze oproep hadden
de beroepskrachten van samenlevingsopbouw De Stuw gestuurd aan de vrijwilligers van deze stichting. Niet zonder
succes, gelet op het grote aantal dat vorige week dinsdag
aanwezig was in het theater. Dat ze van De Stuw waren was
duidelijk te zien, want bij de ingang van De Voorveghter
werden tientallen petjes uitgedeeld. Jammer alleen dat
het beloofde spandoek niet zichtbaar was. Naast de milde
protestactie van De Stuw was er weinig weerstand tegen
de bezuinigingen.
De gemeente Hardenberg moet
in een paar jaar tijd 7 miljoen
euro bezuinigen, waarbij niemand
wordt ontzien. Alleen voor de allerzwaksten is een vangnet ingebouwd, maar alle anderen zullen
iets merken van de bezuinigingen,
de verhoogde tarieven en de verminderde dienstverlening. Om de
redenen voor de bezuinigingen uit
te leggen en vooral om uit te leggen waarom bepaalde keuzes zijn
gemaakt zoeken B&W de burgers
op. Dinsdag 15 februari was dat in
theater De Voorveghter in Hardenberg, woensdag 23 februari wordt
dat in ’t Centrum in Dedemsvaart.
In De Voorveghter vertelde eerst
burgemeester Bert Meulman over
de achtergrond van de bezuinigingen, de rol van de Rijksoverheid

en de reden waarom Hardenberg
zo voortvarend te werk gaat. “We
krijgen gewoon minder geld van
het Rijk en dus kunnen we ook
minder uitgeven. Hoe eerder de
bezuinigingen achter de rug zijn hoe
beter het is, want dan kun je weer
vooruit kijken”, zei Meulman. Van
die 7 miljoen euro wordt 5 miljoen
door de gemeente zelf opgehoest. Er
verdwijnen banen bij de gemeente
en bepaalde taken worden niet of
minder snel of minder vaak uitgevoerd. De resterende twee miljoen
moet bijvoorbeeld komen uit het
verhogen van belastingen zoals de
hondenbelasting, de grafrechten en
de toeristenbelasting, uit het verhogen van tarieven voor het gebruik
van sportvelden, uit het verlagen
van subsidies en uit het afschaffen

Woonplicht verandert
HARDENBERG – Kopers van
een gemeentelijke bouwkavel in
Hardenberg hoeven voortaan nog
maar 6 maanden in hun nieuw onderkomen te wonen en niet meer 5
jaar, zoals tot nu toe het geval was.
In 2002 heeft de gemeenteraad
vastgelegd dat wie een bouwkavel
van de gemeente kocht minstens
5 jaar in de woning moest blijven
wonen. Deze voorwaarde moest
voorkomen dat mensen een nieuwbouwwoning met allerlei subsidies
en premies in handen kregen en die

woning daarna snel weer met winst
zouden doorverkopen. Doordat de
woningmarkt is veranderd kan die
voorwaarde verdwijnen, menen
B&W. Er is namelijk nauwelijks
nog sprake van winst bij doorverkoop, terwijl de behoefte aan
doorstroming groter is geworden.
Onder meer vanwege echtscheidingen krijgt de gemeente steeds vaker
de vraag of afgeweken kan worden
van de woonplicht. B&W laten de
woonplicht niet helemaal vervallen, om directe doorverkoop van
woningen of kavels te voorkomen.

van voorzieningen zoals het schoolzwemmen.
“Dat betekent bijvoorbeeld voor
een voetbalvereniging als HHC dat
per jaar 4.000 euro meer betaald
moet worden voor het gebruik van
de velden. Met zo’n 1600 leden
houdt dat in een verhoging van 2,5
euro per lid per jaar. Een beetje
oneerbiedig gezegd: dan kun je
een goede zak patat per jaar minder
kopen”, rekende wethouder Douwe
Prinsse de aanwezigen voor. HHCvoorzitter Louis Breukelman wilde
van Prinsse weten of de gemeente
nog wel gaat investeren in zaken
als nieuwe kleedkamers voor zijn
club. “We hebben 20, volgende
NOC*NSF-normen moeten dat
22 zijn en eigenlijk zouden we 32
moeten hebben omdat steeds meer
meisjes gaan voetballen.” Hierover
was Prinsse heel duidelijk: “Er is
geen geld om in kleedkamers te
investeren. Soms moet je met iets
minder genoegen nemen. Er moet
dan gekeken worden of er met
eenvoudige, goedkope middelen
een tijdelijke oplossing kan worden
gevonden.”
De meeste aandacht van de aanwezigen ging uit naar wethouder René
de Vent, want hij moest uitleggen
waarom zoveel wordt bezuinigd op
het budget van De Stuw (285.000

euro) en De Muzerie (230.000
euro). “Die bezuinigingen zorgen
ervoor dat ons werk voor kwetsbare
groepen in de samenleving voor een
deel verdwijnt”, lieten de mensen
van De Stuw weten. Volgens De
Vent hoeft dat niet zo te zijn, maar
hij had moeite om dat duidelijk te
maken. Er was volop begrip voor
de bezorgde medewerkers (“de
bezuinigingen zijn niet een soort
beoordeling, er is namelijk veel
waardering voor jullie werk”) en
volgens de wethouder moest niet
alleen gekeken worden naar bedreigingen maar ook naar kansen,
alleen kwam dat laatste niet uit de
verf, omdat er geen aansprekende
voorbeelden werden gebruikt. En
die hadden de bezoekers nou graag
willen horen. Verhalen over samenwerking zoeken op het gebied van
zorg of re-integratie, wat minder
recreatieve cursussen geven en
werk zoeken in buurgemeenten zijn
wel waar, maar voor de doorsnee
vrijwilliger niet interessant.
Zorg was er bij de aanwezigen ook
over de verhoging van de marktgelden, omdat de markt niet meer zo
goed loopt en het beknibbelen op
het bibliotheekwerk, maar in het
algemeen kan gesteld worden dat
begrip voor de bezuinigingen en de
maatregelen overheerste.

Zoeken naar goede opleidingen
HARDENBERG – Meer dan duizend scholieren uit de regio zullen dinsdag 8 maart tussen 18.30
en 21.30 uur een bezoek brengen
aan de Opleidingenmanifestatie
die de gezamenlijke vo-scholen
in Noordoost-Overijssel hebben
georganiseerd. Dat gebeurt in het
gebouw van het Vechtdal College
in Hardenberg. Deze manifestatie
is een vervolg op de Beroepenmanifestatie die in november heeft
plaatsgevonden. Toen konden leerlingen en ouders kennismaken
met mensen die over hun beroep
kwamen vertellen, dit keer komen

de opleidingen aan de beurt die
de mbo-scholen, hbo-scholen en
universiteiten verzorgen.
Gelijktijdig met de voorlichting
in de lokalen wordt een ‘studiemarkt’ gehouden in de aula van het
schoolgebouw aan de Burgemeester
Schuitestraat, waar kraampjes met
informatie over vervolgopleidingen
staan. De manifestatie is georganiseerd door de decanen van het
Vechtdal College in Hardenberg,
Dedemsvaart en Ommen, het Greijdanus in Hardenberg, De Nieuwe
Veste in Hardenberg en de Zeven
Linden in Dedemsvaart.

