Kortweg
Valse melding - De leerplichtambtenaren van de gemeente Hardenberg sturen minimaal 17 officiële
waarschuwingsbrieven naar ouders
van kinderen die te vroeg met
voorjaarsvakantie zijn gegaan. Zij
hebben hun kind vrijdag 24 februari
ziek gemeld, terwijl er bij controle
niemand thuis was. Op de valreep
werd een gezin aangetroffen dat op
het punt stond om op wintersportvakantie te gaan, terwijl de ouders
hun kind ziek gemeld hadden op
school. De controle is uitgevoerd
bij drie basisscholen twee scholen
voor voortgezet onderwijs. Van een
aantal gezinnen was op voorhand
bij school bekend dat zij op vakantie
gingen. De ouders van deze leerlingen krijgen een officiële waarschuwing of, bij herhaling, een boete.
Op tv – De wedstrijd in de topklasse tussen HHC en Genemuiden
is zaterdag 3 maart live te zien bij
RTV Oost. Paul Schabbink verzorgt
vanaf 16.50 uur het verslag vanaf
sportpark De Boshoek.

Hardenberg is een christelijke
gemeente. Tenminste, dat vindt
een echtpaar op leeftijd in het
toeristische deel van Bergentheim,
oftewel Park Moscou. Zelf noemen
ze dat liever een woonwijk, omdat
de meeste vakantiewoningen permanent worden/werden bewoond.
Hun huis staat te koop maar is
onverkoopbaar, schrijven ze. Ze
willen graag eens met de gemeente
in gesprek omdat ze toch wel in
een schrijnende situatie terecht zijn
gekomen. We verwachten clementie
van een christelijke gemeente als
Hardenberg, laten ze wethouder
René de Vent en de raad weten.
Maar hebben ze gelijk? Is Hardenberg een christelijke gemeente? Bijvoorbeeld zoals Rijssen, Staphorst,
dorpen op de Veluwe, in Zeeland en
de Zuid-Hollandse polders? Als je
kijkt naar het aantal stemmers op

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

christelijke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen zou je zeggen
van ja. CDA en ChristenUnie en hun
voorgangers hebben sinds jaar en
dag een raadsmeerderheid, hoewel
die wel bij elke verkiezing slinkt. En
ook als je kijkt naar het aantal kerken en kerkleden zou je kunnen zeggen dat Hardenberg een christelijke
gemeente is. Maar er zijn wel lokale
verschillen, want niet in elk dorp
bezitten de christelijke partijen een
meerderheid. Die lokale verschillen
waren er trouwens in het verleden
ook al, en zelfs bij het christelijk
deel van de gemeente was het niet
koekoek eenzang. De Vecht was de
scheidslijn tussen het strenge en het
minder strenge deel, tussen Heemse
en Hardenberg. In een bijdrage van

Woensdag 29 februari 2012
oud-gemeenteambtenaar Gerrit
Kuipers in Rondom de Vecht is te
lezen hoe aan een buitenstaander het
verschil tussen beide bevolkingsgroepen duidelijk werd gemaakt:
in Heemse zong men psalm 130, in
Hardenberg psalm 100.
Voor de minder bijbelvasten onder
ons even een toelichting: in Heemse
zong men Uit diepten van ellende,
roep ik tot U, o Heer, in Hardenberg
was het Juicht aarde, juicht alom
de Heer.
Als je zoals de briefschrijvers uit
Bergentheim een beroep wilt doen
op het christelijk gevoel van de
raadsleden kun je beter Heemsenaren hebben dan Hardenbergers,
want daar zitten de mensen die wat
strenger in de leer zijn. Maar van
de 9 CDA- en CU-raadsleden die
in het bewuste gebied woonachtig
zijn komen er 4 uit psalm 130-land

en 5 uit psalm 100-land. Ik vrees
dan ook dat het echtpaar uit Bergentheim op een te kleine groep
mensen een beroep heeft gedaan.
Het had ook een brief kunnen sturen
naar de PvdA en GroenLinks en
dan een beroep doen op het sociale
gevoel van deze partijen, dan was de
groep die mededogen kan tonen wat
groter geweest. En nog beter was
het geweest een persoonlijke brief
aan alle raadsleden te sturen om
een beroep te doen op hun gezond
verstand, maar dat risico wilden
ze blijkbaar niet lopen. Misschien
is mededogen vragen ook wel zo
goed, van oudsher past dat wel bij
een plattelandsbevolking. Nou maar
hopen dat het historisch besef van
de raadsleden groot genoeg is om
dat ook zo te zien.
r.gritter@sallander.nl

Zoektocht naar vervolgopleidingen

Duits - Het Vechtdal College in
Hardenberg is samen met vier andere scholen genomineerd voor de
Prijs van de Duitse taal. De school
maakt met het Zeitungsprojekt kans
op de hoofdprijs van 7.500 euro, die
op 19 april wordt uitgereikt op het
Deltion College in Zwolle. Tijdens
het project gebruikten leerlingen
van vwo-5 in de lessen Duits het
dagblad de Graftschafter Nachrichten. Ter afronding schreven de leerlingen een krantenartikel of hielden
ze een presentatie over een Duits of
Duits-Nederlands thema.
Toneel - Toneelvereniging Altied
Wille uit Sibculo treedt vrijdag 2
maart op in dorpshuis ‘t Haarschut
in Kloosterhaar. Opgevoerd wordt
het blijspel Kind an huus. De voorstelling begint om 20.00 uur, de zaal
is open vanaf 19.15 uur.

Onderdak voor
vluchtelingen
uit Birma
HARDENBERG – Er wil bijna
geen asielzoeker naar Hardenberg
verhuizen, terwijl de gemeente wel
verplicht is jaarlijks 30 à 35 vluchtelingen op te vangen. Het gros wil
namelijk naar een grote stad, waar
de kans op het treffen van landgenoten groot is. Om te laten zien dat
Hardenberg van goede wil is heeft
het gemeentebestuur samen met
enkele buurgemeenten een verzoek
in gediend bij het Centraal orgaan
Opvang Asielzoekers (COA) om
vluchtelingen uit te nodigen Dit
betreft meestal mensen die al jarenlang in een vluchtelingenkamp
wonen en niet meer naar hun eigen
land terug kunnen gaan. Ze staan
onder de hoede van de internationale vluchtelingenorganisatie
UNHCR en worden op grond van
internationale afspraken in Nederland opgevangen en gehuisvest.
Voor Hardenberg gaat het om een
aantal vluchtelingen uit Birma.
De gemeenten Wijhe/Olst, Raalte,
Dalfsen en Staphorst hebben al woningen toegezegd. Op dit moment
zijn er nog 2 of 3 woningen nodig
om 6 tot 9 vluchtelingen onderdak
te bieden. Hardenberg stelt hiervoor
2 woningen beschikbaar.

redactie@sallander.nl

HARDENBERG - Honderden scholieren uit Noordoost-Overijssel hebben dinsdagavond 21 februari de Opleidingenmanifestatie in het Vechtdal
College bezocht. Deze manifestatie is georganiseerd door de scholen voor
voortgezet onderwijs in de gemeenten Hardenberg en Ommen.
De voorlichtingsavond was een vervolg op de Beroepenmanifestatie van
november. Toen konden leerlingen en ouders kennismaken met mensen die

over hun beroep kwamen vertellen, dit keer waren de opleidingen aan de
beurt die de mbo-scholen, hbo-scholen en universiteiten verzorgen. Elke
leerling kon drie opleidingen kiezen waarover voorlichting werd gegeven.
Daarnaast was er in de aula van de school aan de Burgemeester Schuitestraat een soort studiebeurs, waar ouders en leerlingen bij de diverse stands
informatie konden krijgen over de vervolgopleidingen.
© Roel Gritter

VVV-kantoor verdwijnt uit Hardenberg

Griffier wordt nieuwe
gemeentesecretaris

HARDENBERG – Het VVV-kantoor in Hardenberg gaat dicht of
verhuist naar een bestaande winkel. Het kan ook veranderen in een
informatiepunt of een zuil met toeristische informatie. Hoe dan ook,
het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) wil er vanaf. Dat geldt ook
voor de VVV’s in Zwolle, Giethoorn, Kampen en Ommen. Het RBT
wil zijn geld voor andere zaken gebruiken dan een kantoor. In 2013
gaat de stekker eruit.

HARDENBERG – De gemeente
Hardenberg krijgt voor het eerst een
vrouwelijke gemeentesecretaris.
Ook de voorgangers van deze gemeente kenden nog nooit een vrouw
die aan het hoofd van de ambtelijke
organisatie stond. Met ingang van 1
juli 2012 wordt Jolanda Waaijer de
opvolger van Wouco Rebergen, die
per die datum zijn functie neerlegt.
Jolanda Waaijer is sinds 2006 raadsgriffier bij de gemeente Hardenberg.
Daarvoor was ze werkzaam bij de
gemeente Tubbergen in verschillende functies, onder andere als
raadsgriffier. Zij is na de ambtelijke
fusie met Ommen in juli de schakel
tussen B&W van Hardenberg en de
ambtelijke organisatie.

De traditionele rol van de VVV als
vraagbaak voor toeristen is door
de opkomst van internet en social
media sterk veranderd. De consumenten willen tegenwoordig informatie op elk moment en op elke
plek. Een fysieke winkel is dan ook
niet meer zo nodig, denkt het RBT.
Gemeenten en ondernemers geven
aan dat zij vooral willen investeren
in promotie en marketing, om zo

meer consumenten naar stad en
regio te trekken. Het gevolg is dat
er meer geld gaat naar marketingactiviteiten van het RBT, ten koste
van de VVV- winkels.
Het afstoten van de winkels wil
volgens het RBT niet zeggen dat de
VVV-functie ook moet verdwijnen.
Er is nog steeds bestaansrecht voor
een informatie- en promotiepunt,

gelet op de meer dan 250.000
bezoekers die in 2011 de VVVwinkels in het IJssel-Vechtgebied
hebben bezocht.
Het RBT gaat zich nu voornamelijk bezighouden met het bekender
maken van stad en regio om meer
bezoekers trekken. De ondernemers
in en rond Hardenberg moeten
daarna met acties en aantrekkelijke
voorzieningen ervoor zorgen, dat
die bezoekers geld uitgeven om de
regionale economie te versterken.
“Daarmee komt het gastheerschap
weer terug bij de partij waar het in
eerste instantie hoort en die er het
meeste baat bij heeft: bij de ondernemers”, zo laat het RBT weten.

