Kortweg
Starten – Woensdag 18 april houden vijf ondernemers uit de gemeente Hardenberg een informatieavond voor startende collega’s.
Er kan informatie gehaald worden
over boekhouding, websites, marketing, verzekeringen en ondernemersplannen. De bijeenkomst
wordt gehouden bij Hibertad aan
de Molensteen 5 in Hardenberg en
begint om 19.30 uur.
Aanpassen - Er worden andere woningen gebouw op het terrein van
de vroegere Clara Feyoenaschool
en omgeving in Hardenberg dan de
bedoeling was. De gemeente heeft
het terrein aan de Marslaan verkocht
aan Beter Wonen, die op zijn beurt
het bedrijf D&H Ontwikkeling
heeft ingeschakeld om er koopappartementen, koopwoningen en
huurwoningen te bouwen. Omdat
de huizenmarkt vrijwel is ingestort
worden de plannen aangepast.
De grootste verandering is dat er
minder koopwoningen komen,
meer huurwoningen en flink meer
zorgwoningen.

Dat lijkt sommige Hardenberger ondernemers ook wel iets: een gebaar
maken richting de gemeente om
duidelijk te maken, dat er minder
bedrijven van buiten ingehuurd
moeten worden voor klussen. En
dat gebaar moet er dan uit bestaan
dat er gestopt wordt met allerlei
sponsoractiviteiten. Tenminste, dat
beweren ze in tweets over de actie
van bouwondernemer Hegeman. De
eigenaar van dit Nijverdalse bedrijf
is kwaad op de gemeente Hellendoorn. In een brief aan B&W heeft
hij geschreven dat hij stopt met het
jaarlijks sponsoren van plaatselijke
clubs voor een bedrag van 125.000
euro en dat hij geen mensen meer
in dienst wil nemen van de sociale

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

werkvoorziening Soweco.
Hegeman vindt de aanbestedingen
in zijn gemeente niet transparant
(de gemeente spreekt dat overigens
tegen en zegt dat regelmatig lokale
bedrijven opdrachten krijgen), een
schrijver in het blad Vechtdal
Centraal steunt de actie van de
ondernemer en Hardenberger collega’s van Hegeman schrijven dat
ook in Hardenberg ondernemers de
indruk hebben dat lokale bedrijven
te weinig krijgen. “Het letterlijk
toepassen van de aanbestedingregels blokkeert lokale ondernemers.
Creatief aanbesteden voorkomt dit
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soms.” Dat lijkt zo langzamerhand
schering en inslag te zijn: ondernemers die vinden dat de regels
opgerekt moeten worden te hunner
wille. Maar als elke gemeente alleen maar zijn eigen ondernemers
zou inschakelen, zouden veel nationaal en internationaal opererende
bedrijven hun deuren wel kunnen
sluiten en zouden de inwoners
van die gemeente luidkeels klagen
omdat de lokale overheid niet de
goedkoopste oplossing zoekt. Uit
de recente historie is trouwens wel
gebleken dat Buy Britsh of Eigen
volk eerst nog nooit heeft gewerkt.
Overigens: dat ondernemers als
Hegeman over de rug van plaatselijke verenigingen en werknemers

van een sociale werkplaats hun zin
proberen te krijgen is natuurlijk wel
erg laag bij de gronds. Meteen alle
contacten verbreken en nooit, maar
dan ook nooit meer een order voor
die laaghartige ondernemer, zou
mijn advies aan Hellendoorn zijn.
Gelukkig voor zowel Hegeman als
de gemeente Hellendoorn heeft dit
advies geen enkele waarde, zodat
er misschien binnenkort toch een
verstandige oplossing voor de
vertrouwensbreuk wordt bedacht.
En kunnen de Hardenberger ondernemers die met Hegeman sympathiseren weer normale tweets
via Twitter de wereld insturen.
r.gritter@sallander.nl

Sprinten voor dak op Roemeense school

Straatvoetbal - In mei wordt het
derde KNVB straatvoetbaltoernooi in de gemeente Hardenberg
gespeeld. Het toernooi is bedoeld
voor kinderen van 10 tot en met 13
jaar. De voorronde in Hardenberg
wordt woensdag 23 mei gehouden
op sportpark Baalderveld. De finale
is 30 mei op de Markt.
Kleedkamer – De kleedkamers
op sportpark De Kei in Slagharen
worden eigendom van de voetbalverenigingen EMMS en Lutten.
De beide verenigingen worden
verantwoordelijk voor het beheer
en onderhoud. De gemeente betaalt
165.000 euro als afkoopsom. Er was
al eerder 235.000 euro gereserveerd
om de kleedaccommodatie op te
knappen en uit te breiden.
Springwedstrijden – Turnsters uit
Sibculo, Bruchterveld, Daarlerveen,
Westerhaar en Mariënberg/Beerzerveld zijn zaterdag 21 april te bewonderen in sporthal De Klaampe
in Westerhaar. Voor het oog van
een jury laten de gymnasten (m/v)
springoefeningen zien op de lange
mat, trampoline met en zonder kast,
springplank en de tumblingbaan.
De wedstrijden duren van 9.00 tot
15.00 uur, publiek is welkom.
Woning – Er moet een bestemmingsplan gewijzigd worden om
van een woning een woning te
maken. De vroegere kosterswoning van de hervormde kerk aan
de Scholtensdijk (pastoriewoning,
schrijft de gemeente, maar die
functie heeft het pand nooit gehad)
is uiteraard een woning, maar
vanwege de binding met het naastgelegen witte kerkje heeft het geen
‘normale’ woonbestemming. Die
krijgt het nu wel van de gemeente,
zodat er ook iemand mag wonen
die geen binding met de kerk heeft.
Tegel - Wielrenner Hennie Kuiper
en rolstoeltennisser Monique Kalkman krijgen een tegel in de Hardenberger Walk of Fame, het eerbetoon
aan sporters langs de oevers van de
Vecht. Kuiper en Kalkman zullen de
tegels zelf onthullen. De onthulling
van de tegels vindt plaats op vrijdag
20 april om ongeveer 15.45 uur.
Hierbij zijn jeugdleden aanwezig
van wielervereniging HWV en van
Stars, de stichting Aangepaste Sport
en Recreatie.
Feest – OBS Baalder in Hardenberg
bestaat 35 jaar. De school viert
dit zaterdag 21 april van 11.00 tot

Er is door de leerlingen al even geoefend op het doorgeven van de estafettestok.
HARDENBERG – Woensdag 9 mei gaan 2015 leerlingen van vier scholen
in Hardenberg proberen het wereldrecord estafette te verbeteren. Het record
moet een plek opleveren in het Guinness Book of Records en er moet geld
mee verdiend worden. De recordpoging is namelijk een sponsorloop voor
een goed doel: het afbouwen van een school in het Roemeense dorpje Siret. De organisatoren hopen een bedrag van zo’n 25.000 euro op te halen.
Leerlingen van het Vechtdal College, het Alfa-college, de Nieuwe Veste en
Greijdanus gaan van 8.00 tot 20.00 uur het record uit 2011 van atletiekvereniging De Spartaan uit Lisse verbeteren, zo is de bedoeling. Dat gebeurt
in twee hallen die de Evenementenhal ter beschikking heeft gesteld. De
Spartaan kwam tot 2013 sprints van 100 meter, de Hardenberger scholen
willen daar 2015 van maken. Dat is het getal van de Hardenberger millenni14.00 uur met een kinderkermis op
het schoolplein. Er zijn onder meer
luchtkussens, survivalbanen en een
voetbalkicker. Bovendien zal ballonnenkunstenaar Patrick van de
Ven zijn kunsten vertonen.
Bakker – Zorginstelling Carinova
heeft voor jonge mantelzorgers
van 6 t/m 12 jaar een middag bij
Bakkerij Slatman in Ane op het
programma staan. Woensdag 25
april gaan ze tussen 13.30 en 17.00
uur koekjes bakken en de Aner
molen bekijken. Aanmelden kan
via Carinova.

redactie@sallander.nl

umstichting. Eén van de doelstellingen van die stichting is onderwijs bieden
aan alle kinderen aan daar willen de scholen met hun actie aan meehelpen.
De millenniumestafette moet ervoor zorgen dat de school in Siret wordt
afgebouwd. Het Vechtdal College heeft in 2008 al eens een actie gehouden
die genoeg geld opleverde om de bouw te starten, maar er ontbreken nog
kozijnen, tafels en stoelen en een dak. Na 9 mei moet dat anders zijn. Dan
heeft de verkoop van loten en bijdragen van sponsoren ervoor gezorgd dat
de school afgebouwd kan worden, denken de organisatoren.
Voor de leerlingen is 9 mei niet alleen een dag van sprinten voor een goed
doel, er zijn in de Evenementenhal ook optredens van bands als De Pioniers,
Vine Yard, We are more en Blind Rose. Daar kunnen de scholieren naar
luisteren als ze moeten wachten op hun beurt om te sprinten.

Stro moet Emlichheim verwarmen
EMLICHHEIM - In Nederland
maakt men zich druk om mogelijke stank en ziektekiemen die een
biovergister kan verspreiden, zoals
pas geleden nog in Oud-Lutten was
te merken. De buurt had bedenkingen tegen de komst van zo’n
installatie aan de Lutteresweg, maar
een raadsmeerderheid besloot in
maart om het bestemmingsplan te
wijzigen, zodat de vergister mag
komen. De installatie, die grotendeels op mest draait, gaat straks
onder meer energie leveren aan het
Attractiepark Slagharen, zodat het
zwembad verwarmd kan worden.
Net over de gemeente- en landsgrens, in het Duitse Emlichheim,

wordt ook druk gebouwd aan een
bio-energiecentrale, maar die gaat
draaien op stro. De strocentrale gaat
onder meer een verzorgingstehuis
en een school van energie voorzien,
maar daarna zijn woningen aan de
beurt. Buurtverwarming, noemen
de oosterburen deze vorm van
energievoorziening. Door de buurt
waar de centrale wordt gebouwd
worden twee stalen buizen gelegd.
Door de ene buis wordt water van
90 graden gepompt van de centrale
naar de gebruikers, door de ander
wordt het tot 25 graden afgekoelde
water teruggepompt. Gemakkelijk,
zeker en schoon zijn de kernwoorden die de firma BEKW Emsland

voor het project gebruikt. De letters
staan voor BioEnergie KraftWerk.
Toekomstige gebruikers hebben
straks geen verwarmingsketel meer
nodig en er hoeft ook geen schoorsteen meer op het dak gebouwd
te worden. Volgens BEKW is het
een groot voordeel dat de prijs
van de buurtverwarming niet afhangt van de prijs van traditionele
energiebronnen zoals olie en gas.
Bovendien wordt de CO2-uitstoot
flink verminderd. Wat net als in
Oud-Lutten wel een nadeel kan
zijn is de toename van de hoeveelheid vrachtwagens die grondstoffen
aanvoeren, maar omdat de nieuwe
fabriek aan de rand van het dorp
wordt gebouwd zal de overlast naar
verwachting gering zijn.

