Woensdag 16 maart 2011

Kortweg
Dijkgraaf - Wim Wolthuis uit
Dedemsvaart stopt eind dit jaar
als dijkgraaf van waterschap Velt
en Vecht. Volgens het waterschap
heeft hij veel tot stand gebracht op
het gebied van veiligheid en genieten van water. Wolthuis was 36
jaar werkzaam bij het waterschap,
waarvan 24 jaar als dijkgraaf.

Samenwerking levert winst op
HARDENBERG - Twee keer per jaar staan alle wegen en parkeerplaatsen
rond het Vechtdal College in Hardenberg bomvol: dat gebeurt tijdens de
Beroepenmanifestatie in november en de Opleidingenmanifestatie in maart.
De samenwerkende decanen van scholen in Hardenberg, Dedemsvaart
en Ommen hadden afgelopen dinsdag enkele tientallen voorlichters op
bezoek, die in de lokalen aan leerlingen en hun ouders informatie gaven
over opleidingen aan mbo’s, hbo’s en universiteiten. Daarnaast waren
vertegenwoordigers van politie, landmacht, luchtmacht en marechaussee

aanwezig. Voorgaande jaren was dat een vanzelfsprekendheid, maar nu iets
bijzonders omdat met name de defensieonderdelen sterk moeten bezuinigen
en de voorlichters nog maar amper op pad mogen om nieuw personeel te
werven. Hardenberg is een uitzondering, vertelde de landmachtvoorlichter,
omdat hier zes scholen samenwerken.
Tussen de voorlichtingrondes door konden de leerlingen een informatiemarkt in de aula van de school bezoeken, waar de vervolgopleidingen
stands hadden ingericht om informatie te kunnen geven.

Molengoot - Het gebied rond de
monding van de Molengoot in
Hardenberg, tussen Twenteweg,
Euroaweg en Stuwdijk, wordt anders ingericht. Water krijgt volop
de ruimte en de waterkwaliteit
wordt vergroot. Daarnaast krijgt
het gebied een recreatiefunctie. Er
komen een vis- en kanopassage en
er is ruimte voor wandelen, fietsen
en buitenactiviteiten. De provincie
Overijssel betaalt 1 miljoen voor
een sluis en anderhalf miljoen aan
subsidie voor gemeente en waterschap. Het waterschap betaalt 1 miljoen euro voor het realiseren van de
waterdoelen en de gemeente neemt
een half miljoen euro voor haar
rekening voor de aanleg van een
kanopassage, wandel- en fietspaden
en kunst. Vanaf 17 maart liggen de
plannen ter inzage.
Leerplicht – Tijdens de Dag van
de Leerplicht, donderdag 17 maart,
bezoekt onderwijswethouder Jannes Janssen Rebound. Dat is een
onderwijsplek op bedrijventerrein
De Haardijk voor leerlingen van
scholen in de regio, die op hun eigen school buiten de boot dreigen
te vallen. Janssen zal de leerlingen
verrassen met een praatje over het
belang van diploma’s en informatie
over de aanpak van spijbelen.
Houtstook – In natuurcentrum
De Koppel in Hardenberg wordt
woensdag 23 maart van 19.30 tot
20.30 uur een informatieavond
gehouden over de voordelen van
houtgestookte cv-ketel, namelijk
besparing en duurzaamheid. Spreker is meester-schoorsteenveger
Henk Wetering uit Ommen.
Skeeleren - Het skeelerseizoen in
de gemeente Hardenberg begint
donderdag 17 maart. Op de nieuwe
baan in Gramsbergen volgen leerlingen van basisscholen een aantal
weken een skeelercursus. In de
maanden maart en april krijgen
20 deelnemers aan het programma
Kies je Sport les van instructeurs
van een skeelerschool uit Hoogeveen, vooral over veilig leren
skaten. De cursus wordt 4 juni
afgesloten met deelname aan de
Sallandse Grenstocht.
Trainer – Rob Kaptein, trainer van
voetbalvereniging Hardenberg’85,
stopt aan het eind van dit seizoen
bij de derdeklasser. De club had nog
wel met hem willen doorgaan, maar
Kaptein zelf vindt het na drieënhalf
seizoen voldoende.

De Stella Aviation Academy, een van de grootste luchtvaartscholen in Europa, gaf geen voorlichting in de leslokalen maar was
wel vertegenwoordig op de opleidingenmarkt.

Bouwplan gemeentehuis moet worden aangepast
HARDENBERG - De gemeente Hardenberg brengt zichzelf
aardig in de publicitaire problemen met de berichtgeving over
het nieuwe gemeentehuis. Opnieuw in de problemen, want enkele maanden geleden is niet erg slim gecommuniceerd bij de
ingebruikname van Ipads door raadsleden. Dit keer gaat het
over een wijziging van het bouwplan.

gemeente worden gesubsidieerd,
medewerkers van de gemeente die
nu extern gehuisvest zijn of bijvoorbeeld ambtenaren uit Ommen
na de ambtelijke fusie. De komende
twee jaar wordt gekeken naar een
concrete invulling van de ruimte.

De 5e verdieping in het nieuwe gemeentehuis zou volgens de plannen
gebruikt worden voor het archief,
maar vorige week liet het gemeentebestuur weten dat deze ruimte
aangepast moet worden, omdat het
archief in een andere ruimte wordt
ondergebracht. Er is geen groot
archief meer nodige omdat veel
informatie tegenwoordig digitaal
opgeslagen kan worden. Daarnaast
wordt archiefmateriaal niet meer
zo lang bewaard als vroeger. De
verwachting is dat archieven in de

Dit hele verhaal valt bij een deel
van de bevolking in slechte aarde.
Overal wordt bezuinigd, maar de
gemeente vraagt aan de gemeenteraad extra geld, is het bezwaar. Het
aanpassen van het ontwerp kost namelijk extra geld. Om hoeveel geld
het gaat is men vergeten te noemen
in het persbericht, maar inmiddels
is duidelijk dat het gaat om een bedrag van zeven ton. “Uit onderzoek
blijkt dat deze kosten binnen 8 jaar
zijn terugverdiend”, beweert de
gemeente. De jaren daarna wordt er

huidige vorm over vijf tot tien jaar
niet meer bestaan. De gemeente
Hardenberg wil hierop inspelen
door bij anderen archiefruimte te
huren.
Met het verdwijnen van de archiefbewaarplaats op de vijfde verdieping in het nieuwe gemeentehuis
komt extra kantoorruimte vrij. Het
gaat in totaal om zo’n 32 werkplekken, voor zo’n 40 personen.
Mogelijke gebruikers van de ruimte
kunnen partners zijn die door de

Verzet tegen hogere toeristenbelasting Tien HHC-ers houden Capelle op 0-0
HARDENBERG - De gemeente
Hardenberg is van plan de toeristenbelasting te verhogen van 55 naar
75 cent per persoon, tot ongenoegen
van de toeristische bedrijven binnen
de gemeentegrenzen. B&W hebben
het geld nodig om het gemeentelijk
huishoudboekje sluitend te krijgen.
Directeur Henric Bemboom van
Attractiepark Slagharen was niet
alleen onaangenaam getroffen, ze
was zelfs verbijsterd door de plannen, zo schrijft ze aan B&W. De
toeristische bedrijven hebben veel
moeite hun hoofd boven water te
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houden en deze verhoging kan
voor sommige de doodsteek betekenen, omdat consumenten naar
goedkopere plekken vertrekken.
Die goedkopere plekken vinden
ze overigens niet in het Vechtdal,
want Hardenberg loopt achter bij de
gemeenten Dalfsen en Ommen wat
de hoogte van de toeristenbelasting
betreft en wil die achterstand wegwerken. Volgens Bemboom geen
steekhoudend argument, omdat
de toeristenbelasting eigenlijk zou
moeten verdwijnen. Steeds meer
gemeenten erkennen dat en schaffen de belasting dan ook af, beweert

HARDENBERG - De toeschouwers op de staantribune bij HHC
hadden zaterdag medelijden met
de tv-ploeg van RTV Oost: hoe kon
van zo’n draak van een wedstrijd
Bemboom. Ze begrijpt wel dat dit
laatste voor Hardenberg nu nog een
stap te ver is, maar verhoging is in
deze crisistijd in haar ogen onmogelijk. Naast Bemboom hebben ook
anderen van zich laten horen, in een
poging de gemeenteraad een andere
keus te laten maken dan B&W hebben gedaan.

nog een fatsoenlijke samenvatting
worden gemaakt. De Hardenbergers
speelden vanaf de 30e minuut met
tien man, nadat Lars Offringa na een
lichte overtreding met rood van het
veld werd gestuurd, waarschijnlijk
omdat de getroffene schreeuwde
alsof hij werd gekeeld. Met tien man
spelen, slecht voetballen en toch
nog de tegenstander grote delen
van de wedstrijd onder druk zetten
maakt wel duidelijk, hoe pover de
tegenstander voetbalde. Capelle, op
een onwaarschijnlijke 5e plek op de
ranglijst, liet helemaal niks zien.
De ploeg bestaat uit lengte en spie-

dus verdiend. Er zou dus gesproken
kunnen worden van “Aanpassing
gemeentehuis levert geld op” in
plaats van “Bouw van gemeentehuis kost zeven ton extra”, maar zo
wordt dat door de Hardenbergers
niet ervaren, getuige de reactie op
internetpagina’s. Eén van de redenen is dat de gemeente niet aangeeft
waarom niet voor de meest voor de
hand liggende oplossing is gekozen,
namelijk het niet bouwen van de
5e verdieping. Het is mogelijk dat
de leden van de gemeenteraad die
uitleg nog vragen, want zij praten
15 maar over het voorstel tijdens
de oriënterende ronde. Dinsdag 29
maart neemt de gemeenteraad over
het voorstel een besluit.
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ren, meer niet. De chauvinistische
HHC-ers meenden dat hun ploeg
twee punten te weinig kreeg en dat
met name scheidsrechter Van Wijk
daarvoor verantwoordelijk was,
omdat hij ten onrechte Offringa had
weggestuurd, trainer Verdonkschot
naar de tribune had verwezen en
overtredingen van Capelle niet met
gele of rode kaarten bestrafte, maar
de objectieve toeschouwers hadden
iets heel anders gezien, namelijk
een slechte wedstrijd met weinig
kansen voor beide ploegen, die het
niet waard was om zaterdagavond
op tv in de herhaling te bekijken.
De uitslag van 0-0 lag dan ook in
de lijn der verwachting.

