Woensdag 26 september 2012

Kortweg
Pepijn – Donderdag 27 september
begint de bouw van het Hof van
Pepijn. Achter het oude kerkhof
van Hardenberg-stad, aan de nieuwe
weg tussen de Parkweg en de
Gramsbergerweg, komen drie gebouwen: een verzamelgebouw, een
woonblok en een kantoor. Als eerste
worden huurappartementen (voor
Baalderborg) en een scooterberging
(voor het Alfa-college) gebouwd.
De acht koopappartementen en het
kantoor komen later aan bod. De
bouw duurt zo’n anderhalf jaar.
Verlichting – Vanaf oktober wordt
het gebied ten oosten van Hardenberg-stad ’s avonds niet meer volop
verlicht. Er moet van de gemeenteraad bespaard worden op openbare
verlichting. Om te kijken hoe dat
werkt zijn de bewoners van Ebbenbroek, Venebrugge en Radewijk
tot eind januari 2013 proefkonijn.

Wat had u gedaan als u zo tussen
de 20 en 25 jaar oud was en Haren
was Slagharen geweest? Een of
ander dom grietje uit de kakbuurt
van het Groningse dorp Haren had
op Facebook een feestje aangekondigd maar ze was vergeten het hokje
privé aan te vinken. Binnen de kortste keren hadden duizenden lezers
gereageerd met de opmerking dat ze
zouden komen. Ondanks dat er voor
hen geen feestje zou zijn kwamen
de nieuwsgierigen toch. Plus een
paar honderd hooligans die wel zin
hadden in een blauw oog en na een
hete nacht waren zaterdagmorgen
de gevolgen zichtbaar: een buurt in
puin en nogal wat gewonden waaronder een paar zwaar. De Hunnen
en Filistijnen waren door het dorp
getrokken en niemand die in staat
was om ze tegen te houden. “Had
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de burgemeester maar een feesttent
moeten neerzetten op het voetbalterrein, ik heb het nog zo gezegd,
dit zat eraan te komen”, probeerde
een dame uit het dorp de meneer
van het NOS-journaal duidelijk
te maken. Dat laat meteen twee
opvallende zaken zien: als burgers
shit veroorzaken vinden ze dat de
overheid hun rommel maar weer
moet opruimen. En als de media
overdreven veel aandacht besteden
aan ellende die kan komen, dan kun
je er gif op innemen dat die ellende
ook echt komt.
Want wat had u gedaan als u zo tussen de 20 en 25 jaar oud was en Ha-

ren was Slagharen geweest? Met de
kans dat er veel camera’s aanwezig
zouden zijn, dat de ME zou komen
en dat je met een biertje in de hand
getuige zou kunnen zijn van een
heuse knokpartij tussen raddraaiers
en politie? Op de brommer of de
fiets, desnoods per bus (hoewel je
dan al weer vroeg naar huis zou
moeten gaan omdat Syntus er op
tijd mee stopt), doosjes met blikje
bier onder de arm (die heten altijd
blikjes en geen blikken, dan lijkt
het minder zuiperig) en je hebt live
vermaak. Goedkoper dan een theateravond 650 jaar Stad Hardenberg
(inclusief Dedemsvaart, Sibculo en
Ane) en met nog meer actie.
Waar ik nog mee worstel is de vraag
of de plundering van Albert Heijn
in Haren nou goed of slecht was.
En was het opzet of toeval? Als

het bedoeld was als statement om
AH duidelijk te maken dat je niet
ongestraft leveranciers het mes op
de keel kunt zetten om verplicht
2% korting te geven, dan is het
een goedkeurenswaardige actie.
Was het alleen maar bedoeld om
gratis aan sigaretten te komen dan
is het uiteraard afkeurenswaardig.
Hopelijk zorgt een onvermijdelijk
binnenkort in te stellen commissie
voor het antwoord op die vraag, plus
het antwoord op de vragen wat er
misging, wat er anders kon en hoe
het in de toekomst moet gaan. Het
volgende feestje komt er namelijk
al weer aan, er zijn tienduizenden
uitgenodigd voor een party op 27
oktober in Gouda. Komt allen, zelf
bier meenemen, media-aandacht en
vechtpartijen gegarandeerd.
dwd@sallander.nl

Voorproefje nieuwe praktijklokalen

Timmeren - Bas Herbert uit OudBergentheim wordt donderdag
27 september door burgemeester
Snijders in het zonnetje gezet. De
jonge timmerman van bouwbedrijf
Kampman is Nederlands kampioen
bouwtimmeren geworden en mag
daardoor deelnemen aan Euroskills
2012 dat begin oktober in het Belgische Spa wordt gehouden. Euroskills is het EK voor timmerlieden
en andere handwerkslui. Bas heeft
de eerste beginselen van het timmeren geleerd op het Vechtdal College in Hardenberg en heeft daarna
een opleiding gevolgd aan HACO,
tegenwoordig onderdeel van het
Regionaal Techniek Centrum.
Dierendag - Een dag voordat de
echte Dierendag wordt gehouden
heeft natuurcentrum De Koppel
in Hardenberg een kindermiddag
over koeien en varkens op het programma staan. Met name kinderen
van 6 t/m 12 jaar zijn woensdag 3
oktober van 14.00 tot 16.00 uur van
harte welkom, maar ook ouders,
grootouders en kinderen van een
andere leeftijd mogen meekomen.
Proeven – De gezamenlijke Hardenberger horecabedrijven laten
zaterdag 6 oktober proeven wat ze
in huis hebben. Dat gebeurt tijdens
de 3e editie van Hardenberg Proeft.
Van 14.00 tot 19.00 uur is de Markt
het culinaire middelpunt van de stad
met een terras waaromheen pagodetenten staan van verschillende restaurants, streekproductenwinkels,
de kaasboer, de bakker, de visboer,
lokale wijnboer, bierbrouwer en
anderen. De betaling geschiedt niet
met euro’s maar met kleppertjes.
Verhuizing - De uitleen van zorginstelling Carinova verhuist van
het Hof van Pepijn in Hardenbergstad naar de Ouderenwinkel aan de
Kollergang op bedrijventerrein de
Haardijk. Vanaf 1 oktober kunnen
daar hulpmiddelen als krukken en
rollators geleend worden. Hiervoor
is geen lidmaatschap nodig, alleen
een geldig legitimatiebewijs en een
pas van de zorgverzekeraar.
Cheque - Dit jaar bestaat de Kringloop Hardenberg/Dedemsvaart 25
jaar. Een deel van de opbrengst
van het jubileumfeest was bestemd
voor een goed doel. Dat doel is natuurcentrum De Koppel geworden.
De bijbehorende cheque wordt
woensdag 26 september door vertegenwoordigers van de Kringloop
overhandigd. Voor kinderen is er
van 14.00 tot 16.00 uur een activiteit in De Koppel getiteld Dierfiguren maken van afval.

redactie@sallander.nl

Lot Spijker legt burgemeester Snijders de werking van een lasergestuurde snijmachine uit.
HARDENBERG - Eén van de werkterreinen van burgemeester Peter
Snijders van de gemeente Hardenberg is Economische zaken. En
omdat ook communicatie en public relations in zijn portefeuille zitten
betekent dit, dat hij regelmatig op bedrijfsbezoek gaat. Donderdag
20 september was hij te gast in het Vechtdal College in Hardenberg.
Nou valt een school niet direct onder het begrip bedrijf, maar omdat er
een paar honderd mensen direct of indirect hun boterham verdienen en de
tweeduizend leerlingen over enkele jaren voor een deel de Hardenberger
arbeidsmarkt betreden lag een kennismaking wel voor de hand.
Burgemeester Snijders kreeg om te beginnen informatie te horen en te zien
over de inrichting van het onderwijs, maar de meeste tijd was uitgetrokken
voor een rondleiding door de vernieuwde praktijkruimtes van de school en
een ontmoeting met leerlingen van havo-4 tijdens een lesuur Maatschappijleer. De lokalen techniek zijn de afgelopen maanden veranderd in een
techniekplein, de keuken is met een restaurant uitgebreid, de lessen Ver-

“Geen voedselgewassen meer in biovergister”
HARDENBERG – Er mag een
biogasinstallatie worden gebouwd
langs de Duitslandweg in Hardenberg, naast het parkeerterrein
van de Evenementenhal, maar
het kon wel eens de laatste zijn
die toestemming krijgt volgens
de oude regels.
Op het terrein worden een centrale
loods en een aantal silo’s gebouwd.
Volgens het bestaande bestemmingsplan mag dat niet maar de

gemeenteraad heeft vorige week
dinsdag besloten de bouw toch toe
te staan. De aanvraag voldoet ook
niet helemaal aan de voorwaarde
dat een biogasinstallatie op het erf
van een boerderij aangelegd moet
worden, maar omdat de nieuwe plek
vlak bij het bedrijf van de aanvrager
aan de Bruchterbeekweg ligt en
eigenlijk nog geschikter is, had de
raad er geen moeite mee. De beste
plek is een industrieterrein, maar
deze plek is de op een na beste,
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zorging worden in een modern Zorgplein gegeven en binnenkort zijn de
oude lokalen voor Handel & Administratie omgetoverd tot één grote ruimte
met werkplekken voor toerisme, verkoop en administratie. De vernieuwde
afdelingen worden in de loop van de maand november officieel geopend.
Tijdens het lesuur Maatschappijleer werd Snijders aan de tand gevoeld
over het alcoholbeleid (“zo snel mogelijk de leeftijd voor alcoholgebruik
verhogen tot 18 jaar”), een mogelijke fusie met Ommen (“de ambtelijke
fusie gaat prima, maar of van twee gemeentes één wordt gemaakt beslissen
de gemeenteraden, een samenvoeging kan echter wel geld besparen”) en
het nieuwe gemeentehuis (“een prachtige werkplek, erg duurzaam, maar
niet iedereen kan de schoonheid nog ontdekken”).
Na de rondleiding kon ook nog geproefd worden van goed praktijkonderwijs. Burgemeester Snijders kreeg namelijk in het nieuwe restaurant een
lunch aangeboden die bereid was door 3e jaars vmbo-leerlingen van de
sector Dienstverlening & Commercie van het Vechtdal College.
vonden de meeste partijen. Of de
biogasinstallatie ook daadwerkelijk gebouwd gaat worden is niet
bekend. Er is onderzocht dat het
economisch verantwoord is, maar
de laatste tijd zitten veel bedrijven
in zwaar weer.
Nieuwe regels
Het CDA bij monde van Martijn
Breukelman en Sake Stelpstra van
de ChristenUnie vonden wel dat dit
de laatste keer moet zijn dat zo’n
biogasinstallatie gebouwd kan worden. Zij willen dat in de toekomst

geen voedingsgewassen meer gebruikt mogen worden voor het vergisten. GroenLinks heeft al eerder
laten weten dat het in verband met
de wereldwijde voedselschaarste
en de stijgende voedselprijzen onverantwoord is voedingsgewassen
als graan en maïs te gebruiken in
een biovergister. De raadsmeerderheid wil daarom het beleid met
betrekking tot biogasinstallaties nog
eens goed tegen het licht houden.
Volgens wethouder Douwe Prinsse
wordt dit punt binnenkort op de
raadsagenda gezet.

