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Kortweg
Doen – Op dit moment hebben 24
maatschappelijke organisaties een
klus aangemeld voor NL Doet.
Vrijdag 18 en zaterdag 19 maart
gaan ambtenaren, raadsleden, en
vrijwilligers van opbouwwerk De
Stuw klussen uitvoeren. Voor het
eerst doen ook profitorganisaties
mee als Dion en Vechtsteden Notarissen. Opvallend is dat geen enkele
klus uit het zuiden van de gemeente
Hardenberg is aangemeld. Volgens
De Stuw hebben de organisaties
doorgegeven dat ze hun klussen met
eigen vrijwilligers kunnen klaren.

Nieuwe kampwinkel wordt te duur
RHEEZE - De tijdelijke kampwinkel op camping De Zandstuve in
Rheeze hoeft voorlopig niet te worden afgebroken. De eigenaar had
een tijdelijke vergunning tot 2012, waarna een nieuwe winkel gebouwd
moest worden die – in tegenstelling tot de huidige – wèl voldoet aan
de brandveiligheidseisen en aan de eisen die aan de afmetingen van
het gebouw worden gesteld. Vanwege de economische recessie kan
aan die eis niet worden voldaan, zegt de eigenaar. De gemeente denkt
er net zo over.
Dat het niet zo goed gaat met dit
toeristisch product lijkt in tegenspraak met de hallelujaverhalen die
de toeristische bureaus de afgelopen
weken hebben laten horen, over

de groei van het aantal bezoekers
aan het Vechtdal. “Maar”, vertelde
wethouder Douwe Prinsse, “meer
bezoekers wil niet automatisch
zeggen meer inkomsten. Dat hangt

af van hoeveel ze uitgeven en in
welke periode de gasten komen: het
dure hoogseizoen of het goedkopere
voor- en naseizoen.”
Ondanks dat het niet zo fantastisch
gaat met de toeristische sector wil
de gemeente wel de toeristenbelasting verhogen. “Want we lopen uit
de pas met de andere gemeenten in
het Vechtdal. Ommen en Dalfsen
vragen meer van hun gasten. En ja,
we moeten keuzes maken om onze
bezuinigingsdoelen te halen. Deze

keus zal niet iedereen bevallen,
maar wij vinden wel dat hij gemaakt
moet worden”, meent Prinsse.
Overigens voorziet de eigenaar van
de kampwinkel blijkbaar nog een
lange periode van weinig inkomsten, want hij vroeg de gemeente
om de huidige toestand nog tien jaar
te gedogen. Dat gaat de gemeente
echter te ver. Vijf jaar verlengen
kan, maar dan moet wel de brandveiligheid worden verbeterd, vindt
het college van B&W.

N48 - Van 2 t/m 28 mei wordt de
N48 tussen Ommen (N36)en Hoogeveen (A28) verbreed en heringericht. De eerste drie weken is de
weg helemaal afgesloten voor het
verkeer, daarna alleen het gedeelte
tussen Balkbrug en Hoogeveen.
Schooljudo - De groepen 3 en 4 van
basisscholen De Fontein Lutten,
De Wegwijzer Schuinesloot, De
Bron De Krim en De Klimop De
Krim zijn deze week begonnen met
schooljudo. Zes weken lang worden
onder schooltijd in de sportzaal van
de school geprobeerd de sociale
en motorische vaardigheden van
de kinderen te verbeteren en de
kinderen structureel in beweging
te krijgen. De scholieren krijgen
judopakken te leen.
Zoeken - Sportvereniging Gramsbergen viert in mei en juni met
allerlei activiteiten dat er 40 jaar
lang door vrouwen in clubverband
tegen een bal wordt getrapt. Eén van
die activiteiten is een tentoonstelling. Wie foto’s, krantenknipsels
of bewegende beelden tijdelijk wil
afstaan voor de expositie wordt
verzocht contact op te nemen met
Anny Hallink, 0524-561919.
Lente - Natuurcentrum De Koppel
in Hardenberg houdt woensdag
9 maart een kindermiddag. Het
thema is Lente. Kinderen van 6
t/m 10 jaar zijn van 14.00 tot 16.00
uur welkom. Ze maken die middag
onder meer een mobile met lenteafbeeldingen.
Vervuiling – GroenLinks wil van
B&W meer informatie over de vervuiling op het terrein Bruins bij het
NS-station in Hardenberg. De partij
wil ook weten of beter Wonen (en
dus de huurders) de kosten van het
opruimen van de vervuilde grond
moet betalen.

Een doelpoging wagen zonder uit de rolstoel te komen was voor de meeste nieuwlingen niet zo makkelijk.

Sport en plezier in de vakantie
HARDENBERG - Een sportief en leuk dagje in de voorjaarsvakantie moest
het worden. En dat werd het voor enkele tientallen jongeren ook. Zij waren
uitgedaagd om woensdag 23 februari in sporthal De Beek in HardenbergBaalderveld deel te nemen aan de Sport & Fun dag van de Rabobank en

Meer Duitsers kiezen
voor Nederlandse taal
LAAR - Steeds minder leerlingen
kiezen voor Duits in hun vakkenpakket. En door het groeiende
gebrek aan kennis loopt het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks acht
miljard aan inkomsten mis, heeft het
Duitsland Instituut in Amsterdam
vorige maand berekend. Aan de
andere kant gaan Duitsers steeds
meer op de Nederlandse toer. Een
school in het Duitse Laar is zelfs op
bezoek geweest bij collega-school
De Ambelt in Hardenberg om pepernoten te leren bakken.
In de grensstreek kunnen leerlingen van de Grundschule (basisschool) met een Nederlandse
achtergrond sinds december 2006
vier uur per week les krijgen in
de Nederlandse taal en cultuur.
De lessen worden verzorgd door
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de stichting Nederlandse Taal en
Cultuur Niedersachsen (NTC-N).
Op dit moment maken ongeveer
115 kinderen hiervan gebruik, op
scholen in Bad Bentheim, Emlichheim, Uelsen, Laar, Rhede en sinds
kort ook Walchum. Dit alles gebeurt
volgens de regels van de stichting
NOB (Nederlands onderwijs in
het buitenland), dat wil zeggen
dat Nederlandse leerkrachten les
geven, dat Cito-toetsen worden
afgenomen, dat er toezicht is van
de schoolinspectie en dat gewerkt
wordt met een leerlingvolgsysteem.
De kosten worden betaald door de
Nederlandse Staat en de ouders.
Daarnaast is enkele maanden geleden in Laar, vlak over de grens bij
Gramsbergen, een proef begonnen
waarbij alle kinderen van de Grund-

voetbalvereniging HHC. De jongeren konden voetballen met spelers van
HHC-1, ze konden leren rolstoelbasketballen, er was een tumblingbaan,
streetdance en in de middagpauze een demonstratie Free Running, het
nemen van hindernissen op een zo vloeiend en snel mogelijke manier.

schule één uur per week Nederlandse les wordt aangeboden. Hieraan
doen 80 van de 104 leerlingen deel.
Het startkapitaal voor dit project is
betaald door de Nederlandse Taalunie. Volgens coördinatrice Brenda
Bednarski worden de lessen op een
speelse manier gegeven, niet alleen
door Nederlanders maar ook door
Nederlands sprekende Duitse leerkrachten. “Dat speelse blijkt onder
meer uit de manier waarop typisch
Nederlandse zaken aan de orde komen. Dus bijvoorbeeld niet alleen
vertellen over Sint en Piet, maar ook
pepernoten bakken bij De Ambelt
in Hardenberg.” De Nederlandse
Taalunie is al op bezoek geweest
om te kijken of het geld goed wordt
besteed. Bednarski: “De heer Hellmuth van Berlo van de NTU heeft
in de Grundschule Laar een les
gevolgd en hij was zo tevreden over
het resultaat, dat ook andere scholen
in de regio een bijdrage kunnen
aanvragen bij de NTU.”

Inwoners willen schaap met vijf poten

redactie@sallander.nl

In de buitengewone, openbare
raadsvergadering van 8 maart wordt

HARDENBERG - Wie de opvolger van burgemeester Bert Meulman
moet worden mochten de inwoners van Hardenberg niet aangeven. Wèl
hadden ze de kans aan te geven, wat van de nieuwe burgemeester mag
worden verwacht. Ruim 200 inwoners hebben dat gedaan.
Opzienbarende zaken hebben zij
niet aangedragen. Ook zonder hun
inbreng kan aan commissaris van
de Koningin in Overijssel Ank
Bijleveld worden duidelijk gemaakt
dat de nieuweling moet kunnen verbinden, dat hij of zij over een groot
netwerk moet beschikken en dat het
wel aardig zou zijn als hij ervaring
heeft binnen de overheid en het
bedrijfsleven. Ook moet de nieuwe
burgemeester om kunnen gaan met
de grote verscheidenheid in kernen
en dorpen, toegankelijk zijn en goed
kunnen luisteren en uiteraard moet
de nieuwe burgemeester een goede
ambassadeur van Hardenberg zijn.
Oftewel: het gebruikelijke schaap
met vijf poten wordt gevraagd.

de profielschets vastgesteld door de
gemeenteraad. Daarbij is commissaris Bijleveld aanwezig. Tijdens
de vergadering wordt een vertrouwenscommissie samengesteld, die
gesprekken voert met de door de
commissaris geselecteerde kandidaten en uiteindelijk een aanbeveling van twee personen doet aan
de gemeenteraad. In een besloten
vergadering besluit de gemeenteraad welke kandidaat op de eerste
plaats komt te staan en dus wordt
aanbevolen voor benoeming. Deze
aanbeveling wordt in een openbare
raadsvergadering vastgesteld en
aan de Minister van Binnenlandse
Zaken gestuurd. De ministerraad
neemt een besluit over de aanbeveling van de kandidaat, waarna bij
Koninklijk Besluit de kandidaat
wordt benoemd.

