Woensdag 9 mei 2012

Kortweg
B&B – Een inwoonster van De
Krim wil haar veeschuur aan de
Parallelweg ombouwen tot 10
kamers voor een Bed & Breakfast
en enkele appartementen. Dit alles
ter aanvulling van het bestaande
agrarische bedrijf en het kampeerterrein De Boergondiër. De plannen
moeten tussen de 3 en 7 jaar worden
verwezenlijkt. Van B&W mag ze.
Besparing – Theater De Voorveghter wordt voorzien van nieuwe
boilers, cv-ketel, lampen en warmteregelaars. Kost een paar centen,
namelijk bijna 70.000 euro, maar
de investering is binnen 6 jaar terugverdiend.
Huid - Dermatoloog Saskia van der
Linden van de Saxenburgh Groep
doet zaterdag 12 mei mee aan de
landelijke Bescherm Je Huid Dag.
Tijdens een informatieve bijeenkomst van 12.00 tot 13.00 uur in
Vergaderzaal 1 van het RöpckeZweers ziekenhuis in Hardenberg
vertelt zij over de invloed van de
zon op de huid en preventie van
huidkanker. Na de lezing is er gelegenheid vragen te stellen.

Mooie bijeenkomst schrijfwedstrijd
Frits de Zwerver in gemeentehuis
Hardenberg, noteerde burgemeester
Peter Snijders vrijdag 27 april op
zijn twitterpagina. De wedstrijd is in
het begin van deze eeuw ingesteld
met geld dat oud-burgemeester
Herman Smit kreeg toen hij afscheid nam van Hardenberg. De
bodem van de schatkist is inmiddels
bereikt, want verleden jaar heeft
Hardenberg een extraatje in de pot
gestopt om de wedstrijd geen zachte
dood te laten sterven. Het is de
vraag of dat niet beter was geweest.
Het Frits de Zwerverfonds is in 2000
opgericht met het doel de belangstelling voor de geschiedenis van
de Tweede Wereldoorlog, speciaal
bij jongeren, levend te houden. En
hoe hou je de belangstelling levend,
denken de organisatoren? Door

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

middelbare scholieren een opstel te
laten schrijven over een thema dat
met de Tweede Wereldoorlog heeft
te maken. En dus sluit je bewust het
grootste deel van de jongeren uit
van deelname. Opstellen worden
namelijk vooral geschreven door
meisjes van een jaar of vijftien,
zestien met een gymnasium- of
atheneumopleiding die leerling zijn
van een reformatorische of gereformeerd vrijgemaakte school.
Dit jaar zou je denken dat daar nog
veel van bestaan, want de stichting
IJsselacademie, die namens het
Frits de Zwerverfonds de wedstrijd
organiseert, heeft maar liefst 75
inzendingen ontvangen. Jammer

alleen dat daar een hele (volle)
schoolklas bijzat, zodat het aantal
vrijwillige deelnemers een stuk
minder was. In 2011 waren er 25
inzendingen, het jaar daarvoor 35
inzendingen en in 2009 slechts
14 stuks. De deelname is dus niet
overweldigend groot. Op deze
plaats is al eens eerder geschreven
dat de bedenkers blijkbaar de jaren
’50 niet zijn ontgroeid, toen ze zelf
nog opstellen moesten schrijven.
Tegenwoordig gebruiken jongeren
heel andere vormen om zich te
uiten, zowel in woord als in beeld.
Met een opstelwedstrijd hou je
de belangstelling voor de Tweede
Wereldoorlog bij die groep niet
echt levend.
Dat de organisatoren niet meegegroeid zijn blijkt ook uit de
jaarlijkse oproep van de jury om

vooral naar het gemeentearchief in
Kampen af te reizen, om daar de
collecties boeken over de Tweede
Wereldoorlog van de verzetsmensen
Liepke Scheepstra en Jan Slomp te
raadplegen. Dat doen jongeren niet,
een archief bezoeken, en dat vinden
ze ook niet nodig om een verhaal te
schrijven. Pfuh, veel teveel werk.
Mooie bijeenkomst schrijfwedstrijd
Frits de Zwerver in gemeentehuis
Hardenberg, noteerde burgemeester
Peter Snijders op zijn twitterpagina.
Een van de aanwezigen zei een dag
later dat als je een toevallige gast
had verteld dat er een dominee werd
geïnstalleerd hij dat ook geloofd
zou hebben. Het is een feestje van
senioren voor senioren. En uiteindelijk stopt het vanzelf een keer, als
er niet wordt ingegrepen.
r.gritter@sallander.nl

Kleppertoer langs veen- en zanddorpen in Zuid-Drenthe

Boete - Sinds 1 mei maakt waterschap Velt en Vecht gebruik van
een nieuwe wet waarmee boetes
opgelegd kunnen worden bij overtredingen van de Waterwet. De
BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) kunnen boetes geven
voor overtredingen zoals te snel
varen, zonder vaarbewijs varen en
vissen zonder vispas.
Oogstdag – De stichting Historisch
Culturele Kring Gramsbergen zoekt
mensen die voor de Oogstdag op 4
augustus met de zeis willen maaien
of die een welhaak kunnen hanteren. Als ze het niet kunnen en zich
wel willen inzetten voor een paar
uur, dan zijn er personen die het
hun willen leren. Aanmelden via
0524-561639 of info@infocentrumvechtdal.nl.
Starke – Voetbalvereniging HHC
uit Hardenberg moet op zoek naar
een nieuwe centrale verdediger. De
huidige ‘rots in de branding’ Edwin
Starke heeft besloten zijn contract
niet te verlengen. Hij heeft te veel
twijfels over de blessure die hem
ongeveer 8 maanden uit de basis
heeft gehouden. Starke zoekt een
club op lager niveau voor een vervolg van zijn voetbalcarrière.
Keuze - Om leerlingen te helpen
bij hun studiekeuze houdt het Alfacollege donderdag 10 mei van 19.00
tot 21.00 uur een voorlichtingsavond in het LOC aan de Sportlaan
in Hardenberg. Tijdens deze avond
kunnen vmbo- en havoleerlingen
en hun ouders vragen stellen over
de inhoud van opleidingen, doorleren aan het hbo en carrièrekansen.
Marters - Erwin van Maanen
houdt vrijdag 18 mei een lezing bij
De Koppel over de marterachtigen
zoals de steenmarter, hermelijn en
wezel. De bijeenkomst begint om
19.30 uur en eindigt rond 21.30 uur.
De entree is gratis.
Voorjaarsmarkt – OBS ’t Spectrum in Baalderveld houdt zaterdag
12 mei van 11.00 tot 14.00 uur
haar Voorjaarsmarkt op en rond het
schoolplein. Voorafgaand houden
de leerlingen een sponsorloop. De
opbrengst van deze markt wordt gebruikt voor het nieuwe speeltoestel
voor de jongste leerlingen.

redactie@sallander.nl

Van Hardenberg via Elim, Nieuweroord, Siberië en Wijster naar de koffie
met krentenwegge in het dorp Lhee aan de rand van het Dwingelderveld.
Dat was woensdag 2 mei het eerste deel van de openingsrit van de Kleppertoer 2012. Vervolgens werd het – volgens kenners – echte deel van
Drenthe bezocht: zanddorpen met brinken, essen, beken en heide. Grofweg
de driehoek Beilen, Meppel, Zuidwolde. In het dorp Ruinen werden de
gasten in de middeleeuwse Mariakerk verwelkomd met orgelspel, waarna
ze in de kerkbanken uitleg kregen over de geschiedenis van de kerk en het
begin vorige eeuw herontdekte fresco uit de 16e eeuw. Ook het gedeelte

Portemonnee Hardenberg
nog niet helemaal leeg
HARDENBERG – De gemeente
Hardenberg heeft vorig jaar niet
slecht geboerd. De jaarrekening
2011 wordt afgesloten met een positief saldo van 1,1 miljoen euro, zo
maakte burgemeester Peter Snijders
vorige week woensdag bekend.
Dat bedrag had nog 1,5 miljoen
hoger kunnen zijn, maar omdat de
gemeente niet zoveel grond heeft
verkocht en ze wel rente over de
aankoopkosten moet betalen, is
anderhalf miljoen gebruikt om de
grondexploitatie op peil te houden.
Van die 1,1 miljoen “winst” wordt
0,6 miljoen gestopt in een spaarpotje waaruit investeringen in de

raadsperiode 2014-2018 betaald
moeten worden en 0,5 miljoen
wordt gereserveerd om de ambtelijke fusie met Ommen soepel te
laten verlopen, als de gemeenteraad
met de voorstellen akkoord gaat.
Dat 2011 (opnieuw) een roerig jaar
was valt niet te ontkennen, meent
de gemeente. Bedrijven zijn failliet gegaan, orderportefeuilles zijn
minder gevuld, de woningmarkt beweegt nauwelijks, omzetten gedaald
en kosten gestegen. De gemeente
blijft echter optimistisch. Zelfs de
Groningse zanger Ede Staal wordt
erbij gehaald om duidelijk te maken
dat achter de wolken de zon schijnt.

na Ruinen leek wel uitgekozen met hulp van Marketing Drenthe; voor het
verbeteren van het imago van Drenthe op het gebied van toerisme is de
rit namelijk zeer geschikt. Ondanks dat het toerseizoen een week later is
begonnen dan verleden jaar kan de werkgroep Kleppertoer van de Historische Vereniging Hardenberg met deze rit een kansrijke gooi doen naar het
verbeteren van het deelnemersrecord, dat op ongeveer 4300 reizigers staat.
Elke dinsdag vertrekt een tocht om 17.00 uur bij het Vechtdal College aan
de Burgemeester Schuitestraat. Kaarten zijn verkrijgbaar bij het museum
aan de Voorstraat in Hardenberg.
© Roel Gritter
Het is echter een ongefundeerd
optimisme, want er zijn zoveel onzekerheden dat niet valt te voorspellen hoe de financiële ontwikkeling
verder gaat. Veel zal afhangen van
de nieuwe bezuinigingen waarmee
dit of het volgende kabinet aankomt
zetten.
Maar wat de toekomst ook brengen
moge, Hardenberg vertrouwt op een
goed vervolg. De vergrijzing met
de bijbehorende krimp doet Hardenberg nog niet aan, de accenten
worden verlegd van de industrie
naar de groeimarkten zorg en recreatie/toerisme, het bezuinigingsprogramma van 7 miljoen euro in de
periode 2010-2014 is ingevuld, de
reserves zijn op hoogte gebracht
en er is nog geld om te investeren
waarmee de lokale economie een
duw in de rug krijgt.

De rek is er echter wel uit, denkt
burgemeester Snijders. Hij vindt
dan ook dat niet alleen naar de
uitgavenkant gekeken moet worden
maar ook naar de inkomstenkant.
“Het verhogen van de OZB met
meer dan de inflatiecijfers is in
Hardenberg jarenlang een taboe
geweest, zo heb ik begrepen. Maar
tarieven die al jaren lang op hetzelfde niveau staan zie je bijna
nergens. Misschien moet dat wel zo
blijven, maar ik vind niets op voorhand onbespreekbaar. De kritische
grens van kosten besparen is zo’n
beetje bereikt.”
De gemeenteraad bespreekt het
jaarverslag 2011, de jaarrekening
2011 en de huidige stand van zaken
in de oriënterende ronde van 29 mei
en de gemeenteraadsvergadering
van 12 juni.

