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Kortweg
Reclame – Er komen minder reclameborden langs de wegen in de
gemeente Hardenberg. Het 5 jaar
oude contract met Hoffman om
poster op A0-formaat op te hangen
wordt wel verlengd, maar het aantal
borden wordt teruggebracht van
150 naar 120. De reden hiervoor
is dat de vraag naar deze vorm van
reclame afneemt. De prijs bedraagt
normaal gesproken 2,95 euro per
bord per dag. Theater De Voorveghter, kermissen en circussen
krijgen per bord een euro korting.
De gemeente heeft bedongen dat
ideële en sociaal-culturele evenementen van plaatselijke clubwerk,
buurt- en jongerenverenigingen en
muziek- en toneelverenigingen ook
korting krijgen. De vergoeding die
de gemeente krijgt daalt door het
mindere gebruik van 38.000 naar
30.000 euro per jaar.
Sterilisatie - Het Röpcke-Zweers
ziekenhuis in Hardenberg begint
volgende maand met Essure, voor
dit ziekenhuis een nieuwe techniek
voor sterilisatie van de vrouw. De
10 minuten durende ingreep is bijzonder vrouwvriendelijk, beweert
het ziekenhuis, omdat de sterilisatie
poliklinisch plaatsvindt, zonder
algehele narcose. Laparoscopie,
een andere permanente sterilisatiemethode onder algehele narcose,
blijft ook mogelijk in Hardenberg.

Bezuinigingsvoorstellen zonder grote
wijzigingen door de raad overgenomen
HARDENBERG – Het was vorige
week tijdens de Bezuinigingsraad
van de gemeente Hardenberg een
beetje Geen woorden maar daden
tegenover Eerst denken, dan doen.
Het CDA wilde doorpakken, zorgen
dat de 7 miljoen euro die de gemeente moet bezuinigen ook wordt
gehaald. Wel met enkele wijzigingen, zoals minder schade voor het
bibliotheekwerk, wat betaald zou
moeten worden door minder geld
uit te geven aan kunst. De ChristenUnie had een andere insteek:
ook wel de 7 miljoen bezuinigen,
maar wel even laten kijken naar

de gevolgen en in overleg met de
‘benadeelden’ eventueel kijken naar
andere oplossingen. De PvdA had
weer een andere insteek. Natuurlijk,
7 miljoen bezuinigen, maar wel
voorkomen dat door een stapeling
van bezuinigingen bepaalde groepen extra ‘gepakt’ worden.
Uiteindelijk vonden de partijen
elkaar ergens halverwege: nu alvast een deel van de bezuinigingen
realiseren en daarna kijken of er
andere accenten gelegd moeten
worden. Een ander tempo, een ander
ritme, maar wel met hetzelfde doel:

7 miljoen bezuinigen. Dus moet
elke instelling die minder subsidie
krijgt (bijvoorbeeld welzijnswerk
de Stuw, de bibliotheek of muziekschool de Muzerie) of die meer
moet betalen (de toeristische branche, sportclubs) aan de slag om de
eigen begroting sluitend te krijgen.
Mocht een partij in de raad later
alsnog alternatieven aandragen, bij
de begrotingsraad bijvoorbeeld, dan
zal elke partij ervoor zorgen dat er
dekking voor is. Dus niet wat de
PvdA ‘per ongeluk’ voorstelde:
geen verhoging van de hondenbelasting en B&W zoeken maar

uit hoe ze aan het geld komen. De
partij begreep zelf ook dat dit niet
consistent was en trok het amendement om de hondenbezitters te
sparen weer in.
Zoals zoveel amendementen en
moties die avond weer terug in de
la gingen. B&W namen eigenlijk
automatisch enkele ideeën over
om de scherpe randjes van de bezuinigingsvoorstellen af te halen.
Hardenberg kent dan ook meer een
bestuurlijke raad dan een politieke
raad. Niet, dat er niet gediscussieerd
werd - de vergadering duurde niet
voor niets van vier uur ’s middags
tot ’s avonds na tienen - maar het
doel van al die beraadslagingen was
het beste resultaat voor Hardenberg
bereiken en niet elkaar vliegen af te
vangen. Voor de neutrale toeschouwer misschien een tikkeltje saai,
maar voor B&W wel zo makkelijk.

Groenfair had wat meer publiek verdiend

Voertuigshow - Het terrein achter
café Veenlust in Bergentheim is
zaterdag 25 juni de plek, waar
de 17e Auto-Motor-Trekkershow
wordt gehouden. Er hebben zich
120 bezitters van oude trekkers
aangemeld. Om 12.15 uur gaan
zo’n 90 trekkers op pad voor de
toertocht door Mariënberg en OudBergentheim. De jongere bezoeker
komt ook volledig aan zijn trekken.
Vanaf 13.30 uur start een tocht met
vrachtwagens, trekkers, motor met
zijspan en trikes, waarin ze mee
kunnen rijden. Op het podium bij
het grote terras treedt vanaf 15.00
uur de Rock band Allright op, die
nummers speelt van onder meer
Anouk, Metallica en Foo Fighters.
Jongerenloket - Het UWV, het
voormalig Arbeidsbureau, verdwijnt uit Hardenberg, maar voor
jonge werklozen komt er iets bij,
namelijk een Jongerenloket. Het
Jongerenloket is bedoeld voor jongeren tot 27 jaar. Jongeren die geen
baan hebben, kunnen bij het Jongerenloket terecht voor begeleiding
naar werk en jongeren die voortijdig
gestopt zijn met school krijgen hulp
bij het vinden van een opleiding
of leerwerkplek. Ook kunnen ze
informatie krijgen over een inkomensvoorziening, vacatures, een
beroeps- of schoolkeuzeonderzoek,
schuldsanering en jeugdhulpverlening. De feestelijke opening van het
Jongerenloket is woensdag 22 juni
op het Werkplein Hardenberg, in het
LOC aan de Parkweg.
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Parkeren – De parkeertarieven
van het ziekenhuis in Hardenberg
zijn met ingang van juni veranderd.
Meestal betekent zo’n mededeling
dat het parkeren duurder is geworden, maar dit keer hoeft er zowaar
minder betaald te worden. Dit is
gedaan naar aanleiding van klachten
die het ziekenhuis hierover ontving
van patiënten en bezoekers. De belangrijkste wijziging is dat voortaan
niet 1 uur maar 2 uur voor een euro
geparkeerd mag worden. De eerste
20 minuten parkeren blijven gratis.

LOOZEN - Tegen alle voorspellingen in hebben de organisatoren van de
Groenfair bij zorgboerderij De Zwieseborg in Loozen het zaterdag droog
gehouden. Maar doordat mensen van verre het zekere voor het onzekere
hadden genomen en doordat er zaterdag zo’n vijf grotere evenementen
in Hardenberg en omgeving werden gehouden, was er nog plaats genoeg
voor wat extra bezoekers. De fair was een samenwerkingsverband van de
Zwieseborg en de groenleerlingen van het Vechtdal College, die de kneepjes

van het vak leren bij AOC De Groene Welle. Zij bemanden onder meer
kraampjes met planten en kaas, stonden achter een stand van Unicef en
schminkten de jongste bezoekers. Tot vermaak van veel cliënten van De
Zwieseborg werd enkele keren opgetreden door shantykoor De Pierewaaiers uit Slagharen, dat opeens vijf dirigenten extra telde. De Hardenberger
afdeling van de Nederlandse Bijenhoudervereniging was aanwezig met een
echt bijenvolk, een honingslinger en een ruime voorraad voorjaarshoning.

Sloop school kost extra geld HHC heeft vertrouwenspersoon
HARDENBERG – De meer dan
een kwart miljoen euro die de
gemeente Hardenberg van de
provincie Overijssel krijgt omdat er binnen de ‘stadsgrenzen’
woningen worden gebouwd, verdwijnt als sneeuw voor de zoon.
Het geld krijgt Hardenberg voor het
bouwen van woningen aan de Marslaan, op de plek waar eind jaren ’50
de huishoudschool Clara Feyoena is
gebouwd. Omdat die grond echter
vervuild was met stookolie, slibresten en asbest heeft de gemeente
zoveel opruimkosten betaald, dat
het geld van de provincie hieraan is
opgegaan. De sanering van de grond
levert ook nog een nadeel op voor
het Alfa-college, een van de opvolgers van de Clara Feyoenaschool.
Het Alfa-college had 25.000 euro

gereserveerd voor het opruimen
van de tanks die olie hebben gelekt,
maar de kosten bedragen in werkelijkheid 45.000 euro.
Een extra onkostenpost betreft het
protest van een buurtbewoner tegen
de sloop van de school. Voor het
slopen was een plan gemaakt zodat
bomen, struiken en dieren zoveel
mogelijk ontzien zouden worden.
Toch was er een buurtbewoner
die dit niet ver genoeg vond gaan
en het Ministerie van Landbouw
had gevraagd om in te grijpen.
Dit heeft een forse extra inzet van
ambtenaren en externe adviseurs
gevraagd en dus voor extra kosten
gezorgd, zegt de gemeente. Op het
terrein wordt volgens de plannen in
2012 begonnen met de bouw van 53
woningen.

HARDENBERG – Voetbalvereniging HHC uit Hardenberg heeft
voor het eerst in het bestaan van
de club een vertrouwenspersoon
aangesteld in de persoon van Jolanda van Tholen. Zij kan ingeschakeld worden bij het signaleren
van ongewenst gedrag, waaronder
pesten, seksuele intimidatie, roddel,
discriminatie en bedreiging. Zij zal
een luisterend oor bieden, adviseren over vervolgacties, eventueel
bemiddelen of iemand bijstaan bij
een aangifte. “Voor veel mensen
is het een grote stap om naar het
bestuur te stappen. Mijn aanstelling
maakt dat er een drempel weggenomen wordt”, denkt Jolanda. Zij
heeft opleidingen gevolg voor het
beroep van psychiatrisch verpleegkundige en docent Omgangskunde.
In die laatste hoedanigheid is ze

werkzaam in het MBO. Jolanda:
“Omgangskunde houdt in dat je je
specialiseert in communicatie en
sociale vaardigheden, maar ook in
het coachen van mensen. Het leuke
van deze functie is dat ik met mijn
kennis en ervaring kan bijdragen
aan de verdere professionalisering
van een prettige vereniging. Natuurlijk kan ik niet zeggen hoe vaak ik
al ben benaderd, maar wel dat men
mij inmiddels weet te vinden.”

Eerste havo-diploma’s
HARDENBERG – De openbare
scholengemeenschap De Nieuwe
Veste aan de Piet Heinstraat heeft
vorige week de eerste lichting havogediplomeerden afgeleverd. Van
de 5 leerlingen die examen hebben
gedaan zijn er 4 geslaagd.

