Kortweg
Overleden – Oud-wethouder Bart
Gritter van de gemeente Hardenberg is vrijdag 10 februari na een
kort ziekbed overleden in Hoogeveen. Gritter was van 1978 tot 1990
wethouder voor de PvdA. Daarnaast
was hij onder meer bestuurslid van
voetbalvereniging HHC en bestuurslid van woningstichting Beter
Wonen. Na zijn pensionering keerde
hij terug naar zijn geboortedorp
Wijster. De laatste jaren woonde hij
in de Drentse plaats Beilen. Gritter
zou donderdag 16 februari 85 jaar
zijn geworden.
Schoolband - De schoolband van
het Vechtdal College in Hardenberg is een van de zes deelnemers
aan de Schoolbands Battle van het
Drenthe College. Donderdag 23
februari nemen de Hardenbergers
het in Eden Hotel Emmen op tegen
schoolbands uit onder meer Assen,
Emmen en Oosterwolde. De bands
krijgen 15 minuten tijd om 3 of 4
nummers te spelen voor publiek en
jury. De jury bepaalt welke twee
bands ’s middag in de finale strijden
om de eer en de glorie maar ook om
een bijzondere prijs, namelijk een
eendaagse studio-opname.

De gemeenteraad van Hardenberg
heeft een twittercursus gevolgd. Elk
raadslid is nu in staat om via berichtjes van 140 tekens de wereld te
laten weten, dat hij of zij zin heeft in
een conferentie over welzijn (saai),
dat hij fijn heeft geschaatst voor zijn
huisdeur (lekker belangrijk) en dat
nu de verwarming weer aan mag
(???). Eén avondje was voor sommigen niet voldoende, vandaar dat
de CDA-fractie een week later nog
eens een lokale twitterdocent heeft
ingeschakeld. Waarbij je je afvraagt
of het slimme leerlingen waren die
extra leerstof wilden hebben of
domme leerlingen die je alles twee
keer moest uitleggen. Nuttig? Sommigen hadden er beter aan gedaan
hun tijd te besteden aan een cursus
Hoe maak ik een motie.
Er was vorige week namelijk volop
gepruts door de fractie van GroenLinks bij het maken van een motie

.............
in de kantlijn

over kinderen van asielzoekers en
bij het verzenden van persberichten
vol fouten over die materie. Het zit
zo: landelijk hebben PvdA en CU
een wetsvoorstel gemaakt waarin
minister Leers wordt gevraagd
onder bepaalde voorwaarden in
Nederland gewortelde kinderen
van asielzoekers niet weg te sturen. Omdat het nog wel even kan
duren voordat zo’n voorstel alle
noodzakelijke bureaus is gepasseerd, worden overal in den lande
GroenLinks-moties ingediend om
dit wetsvoorstel te steunen. Met
soms wel en soms geen steun van
het CDA en bijna altijd tegenstand
van de VVD. In Hardenberg dreigde
de ChristenUnie even tegen de
motie te stemmen, maar dat was
vanwege de tekst van de motie,

Woensdag 15 februari 2012
niet vanwege de achterliggende
gedachte. Na twee kladversies was
GroenLinks bij de derde poging
eindelijk zover dat er iets lag waar
iedereen achter kon staan. Bijna iedereen, want er was geen steun voor
de motie van de VVD en Liberaal
Hardenberg. Albert Schipper van de
VVD vond dat het huidige beleid
best goed was, de emotie rond het
terugsturen van kinderen had hem
verbaasd. Dat is trouwens dezelfde
Schipper die zijn partij steeds een
sociaal-liberale partij noemt.
En Petra Baarslag van Liberaal Hardenberg vond dat het de schuld van
de ouders was. Die maken steeds
gebruik van hun wettelijk recht om
maar asielverzoeken in te dienen,
en dan duurt het vanzelf erg lang
voordat de mensen weggestuurd
kunnen worden. Die mensen zijn
niet zielig en het kost ons veel geld,

meende ze. Dus eigen schuld, dikke
bult. Ondanks deze tegenstemmers
kon GL-fractievoorzitter Kees Slingerland even later wel gefeliciteerd
worden: zijn motie had het gehaald.
Volgens Andy de Vos van de PvdA
was het een groot sociaal signaal.
Vreemd, dat Liberaal Hardenberg
en de VVD even later niets zeiden
over misbruik van regels of over
eigen schuld, dikke bult, toen voor
de vijfhonderdste keer gesproken
werd over het permanent bewonen
van vakantiewoningen. Mensen
die bewust de regels aan hun laars
hebben gelapt en nu op een goedkope manier aan een legale woning willen komen, worden door
de twee partijen volop gesteund.
Zou je dit dan misschien een groot
liberaal signaal moeten noemen?
r.gritter@sallander.nl

Laatste deel Voorstraat tijdelijk opgeknapt

Wonen - De Baalderborg Groep
houdt dinsdag 21 februari een
informatieavond over het project
Kleinschalig Wonen in Bergentheim. Dat gebeurt vanaf 20.00 uur
in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt aan de Postlaan. Op de
Muldershoek wordt gebouwd voor
cliënten die 24 uur zorg behoeven.
Het betreft 18 zorgappartementen
en 3 appartementen voor partners.
In deze woonvorm heeft elke bewoner een eigen appartement. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke
voorzieningen, zoals gezamenlijke
woonkamers, een gezamenlijke
keuken en kantoorruimte. Tijdens
deze avond zal informatie worden
gegeven over de stand van zaken
van het project.
Opleidingen – Vanaf komend
voetbalseizoen wordt de 49-jarige
Brugt Bergsma uit Zwolle hoofd
opleidingen van voetbalclub HHC
uit Hardenberg. Bergsma is de
opvolger van Eric Lippold, die na
4 jaar HHC verlaat en hoofdtrainer
wordt van zondageersteklasser
Emmen. De Zwollenaar speelde
vroeger in het eerste van WVF. Hij
begon in 2000 zijn trainersloopbaan
als hoofdtrainer bij IJVV, waarna hij
werkzaam was bij de jeugdopleidingen van FC Zwolle en Heerenveen.
Kiekies - Noaberschap uit Kloosterhaar en de stichting Dorpsarchief
houden zondag 19 februari van
14.30 tot 17.30 uur een fotomiddag
in dorpshuis ‘t Haarschut. Er zijn
foto’s uit de oude doos, maar ook
honderden kiekjes uit het digitale
tijdperk in snelle diashows. Bezoekers mogen ook eigen fotoalbums
of foto’s meenemen. Iedereen die
iets met Kloosterhaar had of heeft
is welkom. De toegang is gratis.
Overname - Kunststofproducent
Wavin, met een grote vestiging
in Hardenberg, wordt overgenomen door het Mexicaanse bedrijf
Mexichem, dat twee keer zo groot
is als Wavin. Met de overname is
een bedrag van 531 miljoen euro
gemoeid. De Raad van Bestuur en
de Raad van Commissarissen van
Wavin steunen het voorgenomen
bod en bevelen het bij de aandeelhouders aan. Voor het personeel
zal de overname vooralsnog geen
gevolgen hebben.

redactie@sallander.nl

Boven de winkels aan het eind van de Voorstraat worden tijdelijk extra appartementen gemaakt.
HARDENBERG - Om nog meer verpaupering in het laatste deel van de
Voorstraat in Hardenberg te voorkomen wil Bouwbedrijf Zweers tijdelijk
appartementen maken van de leegstaande panden. Zweers is eigenaar van de
panden tussen het voormalige postkantoor en horecabedrijf De Troubadour.
Enkele jaren geleden zijn plannen gemaakt om de winkels te vervangen
door nieuwe winkels met appartementen, maar door de economische
tegenwind zijn die plannen voorlopig in de ijskast gezet. Op dit moment
heeft Voorstraat 42 een winkelfunctie, Voorstraat 44 is een leegstaande
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winkel met daarboven een leegstaand appartement en aan de achterkant
van Voorstraat 45 zijn vier appartementen gemaakt. Zweers wil tijdelijk
meer invulling van de leegstaande ruimtes. Het bouwbedrijf uit Ane wil 1
appartement verbouwen en 5 extra appartementen boven de winkels maken,
maar zonder veel ‘ambtelijke regels’. Volgens het huidige bestemmingsplan
mag dit niet, maar de gemeente wil meewerken aan het verlenen van een
omgevingsvergunning, waardoor het wel kan. Zonder vergunning werken
doet de gemeente niet, want zaken als de brandveiligheid en de kwaliteit
van de bouw moeten wel gewaarborgd zijn.

Subsidie voor LED-lampen 26e keer: schrijvers op school
HARDENBERG – De gemeente
wil meedoen met de LED-bespaaractie van de stichting Wecycle.
Deze stichting organiseert de inzameling en recycling van elektrische
apparaten en energiezuinige verlichting, in opdracht van producenten en importeurs. Hardenberg wil
dat inwoners die een LED-lamp
kopen in ruil voor een oude spaarlamp een tweede LED-lamp cadeau
krijgen. De gemeente doet dit omdat
dit type lamp geen kwik bevat zoals
de spaarlamp en 3 tot 4 keer langer
meegaat dan zo’n lamp. Omdat de
LED-lamp nogal duur is denkt de

gemeente mensen over de streep te
trekken door de tweede lamp gratis
aan te bieden.
Vooral het verminderen van de
hoeveelheid kwik is een ‘hot item’.
Ruim de helft van de huishoudens
gooit de spaarlamp bij het restafval,
in plaats van bij het klein chemisch
afval. Met de LED-bespaaractie
willen de gemeente Hardenberg,
afvalinzamelaar ROVA en Wecycle
op een positieve manier het bewustzijn hierover bij haar inwoners
vergroten en bewuste afvalverwerking belonen. Het plan is om in de
maanden maart, april en mei 2000
spaarlampen in te zamelen.

HARDENBERG - Van donderdag
2 februari t/m dinsdag 17 april
bezoeken kinderboekenschrijvers
Hardenberger basisscholen. De bibliotheek in Hardenberg organiseert
dit project voor de 26e keer. Donderdag 2 februari was Lida Dijkstra de
eerste jeugdboekenschrijver die op
bezoek kwam, op basisschool De
Ark in Dedemsvaart
De komende weken zijn nog 15
schrijvers en schrijfsters te gast in
de groepen 3 en 4 of 7 en 8. Ter
voorbereiding zorgt de bibliotheek
voor een aantal boeken van de bezoekende schrijver en bedenken de

leerlingen alvast vragen. Volgens de
bibliotheek maken deze bezoeken
altijd veel indruk op de leerlingen.
Sommige schrijvers lezen niet alleen voor uit eigen werk, maar gaan
ook actief met de leerlingen aan de
slag. Ook na het bezoek kunnen de
bibliotheken merken dat er schrijvers op bezoek zijn geweest, want
kinderen vragen regelmatig naar
hun boeken.
De bedoeling van het project is
kinderen kennis te laten maken met
schrijvers en boeken, en daardoor
de belangstelling voor het lezen
van kinderboeken stimuleren bij
leerlingen en leerkrachten.

