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Kinderopvang
HARDENBERG - De peuterspeelzalen worden in de gemeente
Hardenberg per 1 januari 2013 nog
geen kinderopvang, wat eerst wel
de bedoeling was. De rechtbank in
Middelburg heeft onlangs bepaald
dat ouders die gebruik maken van
kinderopvang voor peuters in bepaalde gevallen niet in aanmerking
komen voor kinderopvangtoeslag.
Er wordt uitgezocht of deze uitspraak gevolgen heeft voor de
nieuwe werkwijze in de gemeente
Hardenberg. Tot die tijd verandert
niets aan de oude regeling.

Skate Contest
HARDENBERG - Zaterdag 13
oktober wordt de eerste Skate
Contest Hardenberg gehouden
op de skatebaan aan de Parkweg.
Dit evenement is georganiseerd
voor en door jongeren, samen met
het jongerenwerk van De Stuw.
De Skate Contest is bedoeld voor
skateboarders. Inschrijven vindt
plaats om 13.00 uur, aanvang van
de wedstrijd is om 13.30 uur. De
wedstrijd bestaat uit drie elementen,
namelijk 16-, 16+ en de Best Trick.
De teamriders van De Boardfather
zullen een demonstratie verzorgen.

Dat wordt nog wel even praten voor
wethouder Jannes Janssen als hij
zijn plan door de raad wil krijgen
om de afvalstoffenregeling te veranderen. Alle partijen hadden vorige
week op- en aanmerking op het idee
om het vastrecht te verhogen, de
groene container gratis te maken,
weer Gft-afval in het buitengebied
op te halen en de grijze container
1x per 4 weken te ledigen. CDAraadslid Henk Steenbergen werd
er zelfs narrig van. Hoewel hij als
kersverse opa ook geleden kan
hebben onder slaapgebrek. Zijn
partijgenoot Henk Dogger snapte
er in elk geval niks van: “Waarom
houdt u halsstarrig vast aan het
verhogen van het vastrecht om het
ophalen van de groene container
gratis te maken?” wilde hij van
wethouder Jannes Janssen weten.
“Het is toch logischer de vervuiler

deweekdoor
.............

te laten betalen en dus het ophalen
van de grijze container duurder te
maken?” Leuk verhaal van Dogger,
maar als hij denkt dat mensen groen
belangrijker vinden dan geld heeft
hij toch mis. Als grijs te duur wordt
knikkert men het in de groene, want
die wordt gratis opgehaald. Enfin,
als het Janssen wèl lukt om zijn
plannen te verwezenlijken zitten
wij straks met een grijze container
die amper wordt opgehaald (zijn
cijfers deugen niet, een beetje groter
gezin dan anderhalve man en een
paardenkop komt in de problemen)
en we hebben een stinkende groene
container in de tuin met voornamelijk etensresten.
Deze week dwalen de gedachten

even af naar ruim 50 jaar geleden.
De directeur van de HBS die later
Jan van Arkel zou worden genoemd,
meneer Drewes (een voornaam had
hij niet, tenminste, die kende geen
leerling), trof eens een scholiertje
aan op het toilet die men al een
poosje kwijt was. De knaap was
er zo onder de indruk van dat je
met een knopje elektrisch licht kon
ontsteken, dat hij niets anders deed
dan de lamp aan- en uitzetten. Dat
was nog eens wat anders dan de
olielamp thuis! Het was het begin
van een ontwikkeling die vorige
week is afgerond. Hardenberg heeft
namelijk nu ook een roltrap. Het
bedrijf Jysk aan de Haardijk zorgt
ervoor dat onze kinderen niet meer
naar de grote stad hoeven te reizen
om met eigen ogen te zien dat je op
een trap omhoog en omlaag kunt
gaan zonder je te bewegen.

De elektrieke ontwikkeling is dus
verder gegaan, maar hoe zit het
met de algemene ontwikkeling? Iedereen, inclusief de communicatiemensen van de gemeente die ermee
begonnen, schreef dat de gereformeerd vrijgemaakt dominee Piet
Meijer als missionaris naar Brazilië was gegaan. Als missionaris?
Is hij dan eerst katholiek priester
geweest? Of heeft hij als protestant
soms zendingswerk verricht? Ach,
wat maakt het uit, zullen ze gedacht
hebben, missionaris, zendeling, hij
heeft daar goed werk gedaan en er
een lintje voor gekregen. En zo is
het. Maar met een correcte naam
voor zijn werk zou de medaille
nog iets meer hebben geschitterd,
lijkt mij.
dwd@sallander.nl

Herdenking joodse werkkampen Kloosterhaar

Werkplaats
HARDENBERG - De 14 nieuwe
Spurt-treinen die vanaf 9 december gaan rijden op de Vechtdallijn
Zwolle-Emmen kunnen in een
nieuwe werkplaats onderhouden
worden. Donderdag 4 oktober hebben Strukton Rail en vervoerder
Arriva die nieuwe werkplaats in
Zutphen officieel in gebruik genomen. In de werkplaats zijn vijf
werksporen aangelegd, waarvan
twee voor Arriva zijn gereserveerd.

De Eik mag van
B&W azc worden
HARDENBERG – Als het aan
B&W van de gemeente Hardenberg
ligt wordt het voormalige klooster
De Eik in Slagharen opnieuw ingericht als asielzoekerscentrum (azc).
De gemeenteraad kan zich op 16
oktober en 6 november uitspreken
over het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
(COA) om in De Eik onderdak te
bieden aan ruim 500 asielzoekers.
De gemeente Hardenberg wil een
bestuursovereenkomst van 15 jaar
aangaan met het COA. Als de plannen doorgaan betekent dit dat in elk
geval tot 2031 asielzoekers naar
Slagharen komen. In de bestuursovereenkomst wil de gemeente als
voorwaarde opnemen dat het COA
zijn best doet lokale en regionale
bedrijven te betrekken bij het opknappen van De Eik, dat het terrein
omheind en beveiligd wordt.
De komst van een azc brengt voor
de gemeente extra kosten met zich
mee. Hiervoor ontvangt de gemeente een bijdrage van de Rijksoverheid. De helft van deze bijdrage is
nodig om de directe kosten voor de
opvang van asielzoekers te betalen.
De andere helft wordt gebruikt om
een goede verstandhouding te creëren tussen Slagharen en de asielzoekers. B&W willen hiervoor zeker de
eerste vijf jaar 22.500 euro per jaar
beschikbaar stellen. In overleg met
Plaatselijk Belang wordt gekeken
hoe dit geld het beste kan worden
besteed. Daarnaast wil het college
geld beschikbaar stellen om extra
toezicht te houden rond het azc.

redactie@sallander.nl

Leerlingen van groep 8 van basisschool Cantecleer leggen een bloemstuk bij het monument in Kloosterhaar.
KLOOSTERHAAR - De herdenking van het afvoeren van de joodse werkers in Kamp Molengoot bij Hardenberg, op 3 oktober 1942, is uitgesteld
tot maandag 15 oktober vanwege het Loofhuttenfeest. Voor Ommen was
dat blijkbaar geen beletsel om die dag in aanwezigheid van opperrabbijn
Binyomin Jacobs te gedenken dat hun joodse inwoners zijn afgevoerd.
En ook in Kloosterhaar is traditiegetrouw herdacht dat de kampen aan de
Groenedijk en in Balderhaar door de Duitsers werden ontruimd.
Leerlingen van groep 8 van basisschool Cantecleer hebben woensdagmorgen bloemen gelegd bij de monumenten op de plek waar de kampen
hebben gestaan. Bij beide monumenten heeft Freddie Ekkel als kenner van

Geen nieuwe huurder voor bioscoop
HARDENBERG – De gemeente
Hardenberg heeft nogal een bok
geschoten met de exploitatie van de
bioscoop in theater De Voorveghter.
Na de verbouw van het theater
in 2007 heeft de gemeente zaken
gedaan met het bedrijf Bioscoop
Hardenberg bv, dat tot eind 2012
films mag vertonen. Het aantal
bezoekers was echter veel te hoog
ingeschat waardoor het bedrijf de
huur niet meer kon betalen. De
gemeente heeft tussentijds de huurprijs verlaagd, waardoor er een exploitatietekort is ontstaan. Dit tekort
is de afgelopen twee jaar aangevuld
uit de algemene middelen. Verder

heeft de gemeente vorige jaar voor
40.000 euro de inventaris van het
bedrijf gekocht, in de verwachting
dat de bioscoop dan makkelijker
aan een nieuwe exploitant verhuurd
zou kunnen worden.
Een extern bureau heeft nu uitgezocht dat Hardenbergers niet zulke
geweldige bioscoopbezoekers zijn
en dat het bezoekersaantal rond de
50.000 per jaar zal schommelen.
Geadviseerd wordt om maximaal
62.500 euro huur per jaar te vragen voor de huidige drie zalen.
Ter vergelijking: geschat was een
opbrengst van 120.000 euro in
2012. Opmerkelijke genoegd gaat

de plaatselijke historie iets verteld over de geschiedenis van de kampen.
In de les op school is een lesbrief over de werkkampen behandeld en de
school heeft hierover een bescheiden expositie ingericht. De kampen in
Kloosterhaar en Balderhaar zijn zoals de meeste werkkampen vóór de
oorlog gebouwd door de Rijksoverheid, om onderdak te bieden aan werklozen die in de werkverschaffing te werk werden gesteld. Met de komst
van de Duitsers wisselden de bewoners, maar meestal niet het werk. Nadat
de joodse mannen waren weggevoerd naar Westerbork werden de kampen
weer gebruikt voor andere doelgroepen, zoals Nederlanders die vanwege
de bouw van de Atlantikwall uit hun huis in de kuststreek waren gezet. In
beide kampen was plaats voor 96 personen.
de gemeente nu toch weer met Bioscoop Hardenberg in zee, omdat die
de omgeving kent, toch wat meer
huur wil betalen, een kleine vierde
zaal met 40 stoelen wil maken
voor bepaalde doelgroepen en 10
Hardenbergers aan een (parttime)
baan helpt. Het bedrijf tekent een
contract voor twee jaar, met een
optie voor nog twee jaar.
Door de nieuwe overeenkomst
schiet de gemeente er jaarlijks
50.000 euro bij in. Via een huurverhoging van zo’n 15.000 euro
moeten de huurders van het pand
hier deels voor opdraaien. De resterende 35.000 euro wordt gehaald uit
potjes voor projecten als Kunst in
de kernen, het Evenementenfonds
en het Stimuleringsbudget culturele

activiteiten. Voor 2014 gaan B&W
een nieuw voorstel bedenken om
het tekort te dekken.

Bezichtiging
HARDENBERG – Het nieuwe
gemeentehuis van Hardenberg
wordt woensdagmiddag 10 oktober
officieel geopend door de Overijssels Commissaris van de Koningin
Ank Bijleveld. Tijdens de officiële
opening wordt in de centrale hal het
kunstwerk van Maartje Korstanje
onthuld. Het open huis is op vrijdag
12 oktober van 15.00 tot 20.00 uur
en zaterdag 13 oktober van 10.00
tot 16.00 uur. Dat festijn wordt een
week later op dezelfde tijdstippen
herhaald.

