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Kortweg
650 jaar – De historische vereniging Hardenberg heeft samen met
de Stad Hardenberg Promotie subsidie gevraagd aan de gemeente, om
volgend jaar het 650-jarig bestaan
van Hardenberg-stad te vieren.
B&W hebben echter besloten om –
volgens de regels – die subsidie niet
te geven. In 2009 is afgesproken
dat dorpen en kernen alleen bij een
eeuwfeest in aanmerking komt voor
subsidie. Hardenberg kan dus pas
in 2062 rekenen op een financiële
bijdrage van de gemeente.

Halve eeuw kalkzandsteen

Nieuwe spelers voor HHC

KLOOSTERHAAR - De kalkzandsteenfabriek van Calduran in Kloosterhaar, beter bekend als Anker, bestaat 50 jaar. De fabriek viert dit met de
bevolking door zaterdag 28 mei het fabrieksterrein tussen Balderhaar en
Kloosterhaar van 10.00 tot 13.00 uur open te stellen voor publiek. Omwonenden en geïnteresseerden kunnen na de koffie met gebak op hun gemak
bekijken hoe kalkzandsteen wordt geproduceerd. Met het personeel wordt
het feestweekend vrijdagmiddag gestart en na de Open Dag afgesloten met
een familiefeest.

HARDENBERG – Topklasser HHC uit Hardenberg heeft zich versterkt
met Kevin Heuvelink van Oranje Nassau uit Groningen. Of het echt een
versterking is moet nog blijken, want de 24-jarige technisch begaafde middenvelder was de laatste maanden geen basisspeler meer bij de Groningse
hoofdklasser. HHC is nog in gesprek met twee verdedigers, waaronder
Kevin Mooibroek. Deze voormalige speler van FC Emmen, Meppen en
WKE zat dit jaar voor zijn werk op Costa Rica. Bij de andere verdediger
zou het gaan om een speler van DETO uit Vriezenveen.

Bezuinigen moet, maar graag bij de buren

Beek - De werkzaamheden aan het
gebied rond de monding van de
Oude Radewijkerbeek in Hardenberg zijn donderdag 19 mei officieel
van start gegaan. Bestuurslid Jan
Bosman van waterschap Velt en
Vecht heeft samen met wethouder
Jannes Janssen de starthandeling
verricht, door met een kruiwagen
vol zand de oude monding in de
rivier de Vecht te dempen. Het
gebied wordt zodanig ingericht dat
het bij extreme regenval het teveel
aan water kan opvangen.
Varkens – Een agrariër aan de Hardenbergerweg in Bergentheim wil
zijn gemengd bedrijf ombouwen.
Het melkvee mag blijven maar de
vleesvarkens gaan de deur uit. Voor
de leegkomende varkensstallen is
een nieuwe bestemming gezocht.
Om een beetje in de sfeer te blijven
is de gemeente Hardenberg gevraagd of er een kinderdagverblijf
in gevestigd mag worden. B&W
vinden het prima dat het bestemmingsplan wordt gewijzigd om dit
mogelijk te maken.
Akkoord – De gemeente Hardenberg is niet ontevreden over het
bestuursakkoord tussen het Rijk en
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Zo’n 10 procent
van de 18 miljard bezuinigingen
van de Rijksoverheid komt op het
bordje van de gemeenten terecht.
Voor Hardenberg wordt dit op 4
miljoen per jaar geschat, waar het
gemeentebestuur al rekening mee
had gehouden. Wel is er ongerustheid over de gevolgen van het
overhevelen van taken. De kans
bestaat dat de gemeente de sociale
werkplaatsen moeten betalen, maar
hiervoor slechts een minimale
vergoeding krijgen. Over dit punt
en andere onbillijkheden moet de
VNG opnieuw onderhandelen,
vinden B&W, want zoals het nu lijkt
gaan de bezuinigingen bijvoorbeeld
ten koste van langdurig zieken en
werkloze jongeren.
Kraamsuite - Met het uitbrengen
van een toast met een traditioneel
glaasje kandeel zijn de vier moderne kraamsuites in het RöpckeZweers ziekenhuis in Hardenberg
woensdag 18 mei officieel geopend.
Bevallen in een kraamsuite betekent
bevallen in het ziekenhuis, met de
gemoedelijke sfeer van thuis en de
veiligheid van professionele zorg
binnen handbereik. Tijdens de feestelijke is ook de bouw aangekondigd vaan een Geboortecentrum op
het voorterrein van het ziekenhuis.
Vleermuis – In natuurcentrum De
Koppel in Hardenberg staat vrijdag 27 mei de vleermuis centraal.
Vleermuisdeskundige Theo Douma
vertelt over de levenswijze van het
dier en laat daarbij veel filmbeelden zien. Na de pauze vertrekt het
gezelschap om 21.30 naar buiten
om vleermuizen te detecteren. De
excursie duurt ongeveer een uur.
De kosten bedragen 3 euro.

redactie@sallander.nl

Alle raadsleden en bezoekers van de raadsvergadering kregen een ijsje van het Platform Toerisme en Recreatie, om duidelijk te maken dat verhoging
van de toeristenbelasting meer kost dan een ijsje.
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HARDENBERG – Volgens de hondenbezitter gaat de gemeente Hardenberg bezuinigen over de ruggen van de hondenbezitters. Nee, zeggen
de recreatieondernemers, dat gebeurt over de ruggen van de toeristen.
Klopt niet, vinden de welzijnswerkers, het gaat namelijk ten koste van
het welzijnswerk. En zo spraken meer dan twintig vertegenwoordigers van clubs, verenigingen, stichtingen, koepelorganisaties en zelfs
enkele particulieren, die gebruik maakten van het inspreekrecht dat
de gemeenteraad hen had geboden, om de bezuinigingen van 7 miljoen
euro van commentaar te voorzien.
Een enkeling liet blijken dat hij
het afgelopen half jaar geen krant
in handen had gehad, laat staan
gelezen. Zijn organisatie moet bijna
285.000 euro bezuinigen, “maar
dat moest toch makkelijk binnen
de gemeentebegroting gevonden
kunnen worden.” Daarbij vergat
hij dat van de 7 miljoen die in 2014
bezuinigd moet zijn de gemeente
zelf 5 miljoen voor haar rekening
neemt, door bijvoorbeeld met minder mensen te gaan werken. De
andere bijdragen klonken niet veel
anders dan eind februari, toen B&W
de burgers hadden uitgenodigd mee
te denken over de bezuinigingsplan-

nen. Iedereen probeerde voor zijn
of haar groep, branche of instelling
de bezuiniging van tafel te krijgen.
Nieuw dit keer was de massale
opkomst van de recreatie- en toerismebranche. Zij krijgen straks
minder hulp van de gemeente omdat
het aantal ambtenaren dat zich met
toerisme en recreatie bezig houdt
daalt van 2 volledige banen naar
een halve baan. Verder liepen de
recreatieondernemers te hoop tegen
de aangekondigde verhoging van
de toeristenbelasting. In drie jaar
tijd wordt die belasting verhoogd
van 55 naar 75 cent per persoon
per overnachting. Wethouder René

de Vent had tijdens een van de
bijeenkomsten waar de bezuinigingsvoorstellen werden besproken
gezegd, dat de verhoging door een
gezin opgevangen kan worden door
een ijsje minder te eten. Volgens
Henk Schoemaker van het Platform Recreatie en Toerisme klopt
dat beeld niet. “Een gezin van 4
personen dat twee weken in de gemeente Hardenberg overnacht moet
42 euro betalen, tegenover 30 euro
nu. Dat is meer dan een ijsje. De
toeristische branche heeft het al zo
moeilijk, straks is een vakantie voor
veel mensen niet meer te betalen
en wordt het voor de recreatieondernemers extra zwaar. De toeristenbelasting is geen doelbelasting
en hoeft niet voor 100 procent in
de toeristische sector te worden
geïnvesteerd, maar het wordt zo
langzamerhand wel een melkkoe”,
meende Schoemaker.
Jan van Veen van camping Stoetenslagh was er niet blij mee dat het

aantal ambtenaren sterk afneemt
en dat toerisme gaat vallen onder
cultuur in plaats van onder economie. “Cultuur is leuke dingen doen
en geld uitgeven. Toerisme is geld
binnen brengen. Het stuit mij tegen
de borst dat recreatie en toerisme zo
worden behandeld, terwijl Hardenberg altijd heeft gezegd dat toerisme
een speerpunt is en belangrijk voor
de economie.”
Als cultuur alleen maar betekent
‘geld uitgeven’ moet het Van Veen
deugd doen, dat de gemeente ook
flink wil bezuinigen op muziekschool De Muzerie (ongeveer
230.000 euro) en de bibliotheek,
twee culturele instellingen die veel
geld kosten. Beide instellingen
hadden eind februari wel van zich
laten horen, maar waren dit keer afwezig. Waarschijnlijk omdat ze wel
begrijpen dat er geen alternatieven
zijn voor de bezuinigingen en dat
de gemeenteraad dinsdag 14 juni de
voorstellen van B&W zonder grote
aanpassingen zal accepteren.

Nieuw landgoed bij de Vecht Zingende zusters helpen Monkole
MARIËNBERG - Bij de gemeente
Hardenberg is een aanvraag ingediend door twee personen om het
landgoed Uilenkamp-Schalmmaat
in Diffelen verder te mogen ontwikkelen. Dit landgoed heeft een
oppervlakte van ruim 16 hectare
en wordt grotendeels ingericht als
natuurgebied. Het betreft een perceel in het landelijk gebied tussen
de noordelijke Vechtoever en de
Rheezerweg. Een deel van het ter-

rein is al ingericht als natuurgebied.
Ongeveer 90 procent van het gebied
wordt openbaar toegankelijk. De
eigenaars zijn nu van plan om voor
eigen rekening nog eens 4,5 hectare
in te richten als natuur. In ruil hiervoor willen ze een landgoed met
een maximale oppervlakte van 400
m2 en een beheerderwoning van
maximaal 150 m2. B&W hebben
aangegeven dat ze de plannenmakers steunen.

HARDENBERG – Verpleegsters die zingen, doktoren die dansen en de
fysiotherapeut die een bekwame cabaretier blijkt te zijn. Werkers in de zorg
bezitten onvermoede talenten en dat laten ze donderdag 26 mei vanaf 19.30
uur zien in theater Voorveghter tijdens de show Zorg Got Talent
Het optreden van de zorgwerkers duurt een halve avond. Na de pauze volgt
een optreden van het muziektheatergezelschap Coronas. Een interactief
optreden, want de zes muzikanten spelen op verzoek en dagen het publiek
uit om muzikale wensen kenbaar te maken. Dit evenement wordt georganiseerd door Zorgplatform Hardenberg, waaraan acht Hardenberger zorginstellingen zijn verbonden. Dit platform heeft een ziekenhuis in Monkole
(Congo) geadopteerd. De opbrengst van Zorg Got Talent is bestemd voor
het ziekenhuis in Monkole en wordt verdubbeld door de Wilde Ganzen.

