Kortweg
Zonnepanelen - De gemeente
Hardenberg plaatst zonnepanelen
op theater de Voorveghter in Hardenberg en zwembad De Kiefer
en sporthal De Citadel in Dedemsvaart. Hiermee wordt 20 % van
de benodigde energie voor deze
gebouwen duurzaam opgewekt.
De gemeente bespaart hierdoor
16.000 euro per jaar op de energierekening. Het plaatsen van de
zonnepanelen kost ruim 200.000
euro. De provincie Overijssel geeft
83.000 euro subsidie, de rest betaalt
de gemeente. Dankzij de besparing
op de energierekening verdient de
gemeente de investering in 8 jaar
tijd terug.
Eieren – De voedselbank in Hardenberg heeft vorige week woensdag 2000 eieren gekregen van
pluimveeboer Gerrit van de Berg uit
Ane. In de gemeenten Hardenberg
en Ommen maken op dit moment
150 gezinnen gebruik van de voedselbank. Eerder heeft het CDAraadslid al enkele keren 1500 eieren
gratis geleverd, maar in verband
met Pasen vroeg de voedselbank
iets extra’s voor grotere gezinnen.

Zo heeft niemand van een bangalijst
gehoord, en even later is het the
talk of the town. Puberjongens die
lijsten maken van pubermeiden die
‘gewillig’ zouden zijn. Of jaloerse
meiden die andere meiden een hak
willen zetten, dat is misschien nog
waarschijnlijker. Allemaal onzin
natuurlijk, en precies wat de politie
zegt: een hype die even als een wervelwind rondwaart en waarschijnlijk snel weer gaat liggen, maar wel
vervelend. En dan speelt de leeftijd
van de slachtoffers een grote rol.
Kamerleden die op een lijstje staan
van slecht geklede politici vinden
dat ook niet fijn, maar dat zijn
volwassenen die daar maar tegen
moeten kunnen. Bij vijftienjarige
meiden ligt dat anders.

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

Natuurlijk is het goed als je er grappen over kunt maken, zoals een Hardenberger knaap vorige week deed
nadat op zijn school zo’n lijstje was
gepubliceerd. Hij had niks gezien,
maar hoopte wel dat hij er op zou
staan. En zijn vrouwelijke klasgenoten reageerden bijna proestend
dat ze de lijst hadden opgezocht en
dat ze trots op hem waren: hij stond
bovenaan! Maar ja, niet iedereen is
in staat om op die manier te reageren. Dat proestend verzin ik er trouwens bij want alles speelt zich af op
internet, met name op Twitter. Snel
geplaatst en een groot bereik. En het
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bericht blijft eeuwig vindbaar, is de
klacht. Of dat zo is, is maar de vraag
(zoek maar eens een naam en een
bijbehorende kleine gebeurtenis van
enkele jaren geleden op internet:
alleen experts weten die te vinden),
maar waarschijnlijk is het daarnaast
ook zo dat niemand zich er later nog
druk om maakt.
Wat nu Twitter en Facebook zijn
was in de tijd van de Romeinen een
muur. Op de muren van Pompeii
staan tienduizenden tekstjes, bijna
2000 jaar oud. Ze bevatten namen
van sletten, hoeveel ze vragen en
wat ze kunnen. Soms gaat de tekst
over ‘beroepsbanga’s’ (banga is
Surinaams voor slet en is waar-

schijnlijk verwant met het Engelse
woord bang; wat dat betekent zoekt
u zelf maar op), maar evenzo vaak
zijn ze bedoeld om de reputatie
van iemand schade toe te brengen.
En net als nu, altijd anoniem. Heel
vervelend, ook toen natuurlijk, en
er was geen politie waar je aangifte
kon doen wegens smaad. Maar dat
de goede naam van Lucretia of
Fortunata te grabbel werd gegooid
zal na zoveel jaren iedereen worst
zijn. Alleen hebben de meiden van
nu daar geen boodschap aan. En
daarom is het goed dat de zaak
niet gebagatelliseerd wordt. Maar
maak hem ook niet groter dan hij is.
r.gritter@sallander.nl

Kringloopbedrijf viert 25-jarig bestaan

School – Bouwbedrijf Dijkhuis uit
Hardenberg is de nieuwe eigenaar
van het schoolgebouw in Dedemsvaart waar nu nog het Vechtdal
College in is gevestigd. De school
vertrekt over enkele maanden naar
een nieuw pand. In het leegstaande
gebouw krijgt eerst het Multifunctioneel Centrum onderdak, omdat het
huidige MFC aan de Julianastraat
wordt verbouwd. Vanaf 2015 kan
Dijkhuis met het terrein aan de slag.
Hiervoor betaalt hij in 2015 1,1
miljoen euro en drie jaar later nog
eens 150.00 euro. Dijkhuis is van
plan hier laagbouwwoningen neer
te zetten. Als hij later toch de lucht
in wil bouwen kan hij meer geld
verdienen en daar wil de gemeente
van meeprofiteren, vandaar de anderhalve ton extra.
Reizen - Van 30 maart t/m 28 mei
2012 kan iedereen voordelig kennismaken met het openbaar vervoer
in Overijssel, Gelderland en Flevoland. In deze periode kunnen twee
personen met de bus en regionale
trein reizen voor de prijs van één.
Eén persoon reist met een geldig
vervoerbewijs (bijvoorbeeld de OVchipkaart) en de tweede persoon kan
gratis meereizen met de speciale
bon die is gedownload van www.
ervaarhetov.nl.
Hersens – De collecte van de Hersenstichting in de tweede week van
februari heeft in de gemeente Hardenberg een bedrag van 7.730 euro
opgeleverd. Volgens de Hersenstichting is dit een mooie opbrengst
waar ze erg blij mee is.
Lampen - De gemeente Hardenberg
gaat op vier plekken in het nieuwe
gemeentehuis LED-verlichting toepassen. Ook de parkeergarage onder
het gemeentehuis wordt voorzien
van deze energiezuinige lampen.
In bijna alle gevallen wordt de aanschaf binnen 6 tot 10 jaar terugverdiend, op basis van de huidige energieprijzen. Alleen de archiefruimte
valt buiten de prijzen. Hier zou het
zo’n veertig jaar duren voordat de
aanschafprijs wordt terugverdiend.
Voetbal – De voetbalwedstrijd tussen SVZW uit Wierden en HHC uit
Hardenberg is zaterdag 7 april live
te zien bij RTV Oost. De uitzending
begint om 14.20 uur.

redactie@sallander.nl

HARDENBERG – Zorg ervoor dat er minder afval komt, stimuleer het hergebruik van materialen en creëer zinvolle plekken
voor werklozen om ervaring op te doen. Dat waren in het kort
de opdrachten die het bestuur van de stichting Kringloopbedrijf
Hardenberg in 1987 kreeg van de gemeente.
De politiek was namelijk de startmotor van het bedrijf. Aan de Burgemeester
Schuitestraat werden grond en panden van de firma Baarslag aangekocht,
die vervolgens in gebruik werden gegeven aan het kringloopbedrijf. Er werd
gestart met 10 vrijwilligers, die ervoor zorgden dat er een jaaromzet werd
gedraaid van ongeveer 100.000 gulden. Tegenwoordig heeft de stichting
18 mensen in dienst, die voor een jaaromzet van zo’n 550.000 euro zorgen.
Als je deze cijfers bekijkt heeft het Kringloopbedrijf dus aan de opdracht
voldaan. Dat gebeurt overigens niet alleen in en om het pand aan de Schui-

testraat. Ook de kringloopwinkel Het Keerpunt aan de Bruchterweg en het
kringloopbedrijf Dedemsvaart maken deel uit van de ‘Kringloopgroep’.
Zaterdag is op bescheiden schaal het 25-jarig bestaan gevierd. Daarbij waren twee personen aanwezig die ook bij de start in 1987 betrokken waren:
Hans Boer, die inmiddels 25 jaar penningmeester van de stichting is en Ger
Litjens, die in de jaren ’80 als gemeenteambtenaar betrokken was bij de
onderhandelingen over de aankoop van het terrein en die nu bestuurslid van
de stichting is. Volgens wethouder Jannes Janssen, die namens de gemeente
bij de jubileumviering aanwezig was, is het kringloopbedrijf financieel
gezond. Gezien de grote toeloop van klanten op deze zaterdagmorgen is
dat niet verwonderlijk. Want ook in dat opzicht is het bedrijf volgens de
gemeente een geslaagd initiatief: voor zowel ‘zoekers naar bijzondere
spullen’ als voor mensen met een kleine beurs is het kringloopbedrijf een
aantrekkelijke plek om rond te neuzen.
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B&W doen rotondes in de aanbieding
HARDENBERG – In november kreeg GroenLinks tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeente Hardenberg nog een figuurlijke tik
over de vingers van een meerderheid van de gemeenteraad: de motie
van deze partij om rotondes te laten adopteren door bedrijven werd
met 16-13 verworpen. Het plan krijgt nu van B&W een herkansing.
GroenLinks wilde de gemeentelijke
rotondes laten adopteren om het
geld dat zou worden bespaard te
gebruiken voor beter onderhoud
van openbaar groen. Met name
de ChristenUnie zag weinig in
het plan, omdat die partij vreesde
voor de komst van reclameborden
die men liever niet ziet en er werd
gedacht dat de verkeersveiligheid
zou kunnen verminderen.

B&W willen het plan nu opnieuw
aan de orde stellen. De aanleiding
hiervoor is het verzoek van eigenaar Noppers van bloemenwinkel
De Lelie, die enkele rotondes wil
inrichten en onderhouden en er
reclameborden wil plaatsen. Het bedrijf De Rotondespecialist uit Zeist
heeft dezelfde vraag gesteld. Het
gemeentebestuur heeft tien rotondes
in bezit. Twee wil men aanbieden

aan Noppers en zeven aan andere
lokale ondernemers en als die geen
belangstelling hebben wil het college De Rotondespecialist inschakelen. De rotonde op de kruising
Bruchterweg-Europaweg met het
beeld van Verkade wordt nog even
buiten de plannen gehouden.
Besparing
De bedrijven moeten een contract
voor 5 jaar aangaan en mogen een
bord van maximaal 70 centimeter
breed en 50 centimeter hoog plaatsen. De adoptie van de rotondes
levert de gemeente jaarlijks een
besparing op van 19.000 euro.

Actie tegen bangalijsten
HARDENBERG - Het Vechtdal College in Hardenberg heeft
donderdag 29 maart gemerkt dat
leerlingen van de school worden
vermeld op zogenaamde bangalijsten op internet. Dat zijn lijsten die
op Twitter rondgaan met namen van
meisjes die gewillig zouden zijn
wat betreft seks. De school neemt
de zaak zeer serieus en heeft de politie ingeschakeld. Ouders en leerlingen zijn vrijdag geïnformeerd.
Volgens de politie is het publiceren
van de lijsten een hype, maar ze
adviseert wel om aangifte te doen,
omdat het verspreiden van de lijsten
smaad en dus strafbaar is.

