Woensdag 17 oktober 2012

Jazzmiddag
De JazzClub Hardenberg opent
zondagmiddag 21 oktober 2012 het
seizoen met een optreden van Dutch
Treat, met als gast Jan Verwey op
mondharmonica. Plaats van handeling is de foyer van theater De Voorveghter, van 16.00 tot 18.00 uur.

Bibliotheek Sibculo
De vrijwilligers van de bibliotheek
in Sibculo nodigen de dorpsbewoners uit een kijkje te komen nemen
in de vernieuwde bieb. Zij hebben ervoor gezorgd dat het pand
inwendig een nieuw uiterlijk heeft
gekregen. Binnenkort wordt ook de
collectie vernieuwd, wat mogelijk
wordt omdat met een reizende collectie wordt gewerkt. Dit betreft
met name romans en jeugdboeken.
De bieb is open op dinsdagmiddag,
dinsdagavond en vrijdagmiddag.

Hoogste punt

Nederland kent sinds 1795 de scheiding van kerk en staat, ingevoerd
door de Franse overheersers. Eerst
nog aarzelend, maar in de loop van
de 19e en 20e eeuw kreeg die scheiding steeds meer vorm. Dit betekent
trouwens niet dat de overheid en
de publieke ruimte a-religieus zijn,
zoals in Frankrijk. Nederland kent
bijvoorbeeld een soort bede na de
troonrede, de tekst “God zij met
ons” op het twee-eurostuk en het
ambtsgebed in sommige gemeenteraden. Scheiding van kerk en
staat betekent in Nederland dat er
sprake moet zijn van een neutraal
overheidsbeleid.
Tot zover de theorie. En nu de
praktijk. Alle 42 geloofsgemeenschappen in de gemeente Harden-
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berg hebben botje bij botje gelegd
om de burgerlijke gemeente een
kunstwerk aan te bieden. Niks mis
mee, de gemeente kreeg en krijgt
wel vaker cadeaus. Maar boven het
kunstwerk hangt een Bijbelspreuk,
waarin wordt opgeroepen te bidden
tot de Heer, tot heil van de stad. Nou
loop je al humanist, atheïst, boeddhist of ietsist, als ambtenaar van
de gemeente Ommen-Hardenberg,
dagelijks door die gang. Zou je
je daar prettig bij voelen? In Hardenberg is enkele jaren geleden
het gebed aan het begin van een
raadsvergadering afgeschaft. Een
overgrote raadsmeerderheid was

daar voor, ook de christelijke partijen, want een gebed hoort thuis in
de beslotenheid van je huis, school,
club, kerk of instelling. Dat nu via
een achterdeur het christelijke accent toch weer in de Hardenberger
openbare ruimte wordt gebracht is
op z’n minst discutabel te noemen.
En dat bij de aanbieding van het
cadeau de Aäronitische zegen werd
uitgesproken, met het woord U vervangen door Hardenberg, bezorgde
menigeen een zenuwtrekking rond
de mondhoeken.
Straks komt een islamitische club
met een boerka achter glas, een
boeddhistische gemeenschap met
een tempeltje vol wierook en een
orthodox-joodse vertegenwoordiger met een loofhut, allemaal als

cadeau aan de stad waar vrede en
vrijheid heerst. En B&W maar braaf
knikken en handjes schudden, want
iedereen moet te vriend worden gehouden. Waar ligt de grens? Wordt
die bepaald door de macht van het
getal? De zaak ligt nogal gevoelig.
Moet je als ambtelijke tegenstander
het werk een schop verkopen? Doen
alsof het niet bestaat? Of principieel
weigeren die gang in te lopen? Het
lijkt erop alsof de burgerlijke overheid wat al te lichtzinnig is geweest
bij het in dank aanvaarden van het
cadeau. Misschien kan het werk een
plek krijgen in de werkkamer van
ChristenUnie-wethouder Jannes
Janssen, dan worden in elk geval
kool en geit gespaard.
dwd@sallander.nl

Kunstcadeau van de kerken

De bouw van het appartementencomplex Schoutenhof II in de Hardenberger wijk Marslanden heeft
het hoogste punt bereikt. Woensdag
10 oktober is daar speciale aandacht
aan besteed door onder meer de
bouwer (Oude Lenferink), de bewoner (Saxenburgh Groep) en de
toekomstige locatiemanager. Zij
durfden het aan om van het dak te
abseilen. Samen met de Schoutenhof I vormt het nieuwe gebouw de
toegangspoort naar de Marslanden
vanaf de prinses Amaliabrug. Naar
verwachting wordt het complex in
februari 2013 opgeleverd.

Afval halen niet gratis
B&W van Hardenberg trekken het
voorstel in om de groene container
gratis op te halen. Dit was onderdeel
van een groot plan om nog meer
bruikbaar afval uit de grijze container te halen. Twee weken geleden
waren alle politieke partijen nogal
kritisch over de nieuwe manier van
afval inzamelen. Er is te weinig
draagvlak voor de veranderingen,
constateren B&W, waardoor alles
voorlopig bij het oude blijft. Ondertussen gaan B&W kijken of er nog
andere manieren zijn om meer afval
te scheiden. Het is nu de bedoeling
dat het college rond de zomer van
2013 met een nieuw voorstel komt.

Antennemasten

De lokale kerkvorsten bekijken het cadeau dat ze de gemeente geschonken hebben.

Het mobiel telefoonbereik in de
gemeente Hardenberg wordt binnenkort verbeterd. Op verzoek
van KPN gaat Sony Ericsson masten van maximaal 40 meter hoog
plaatsen aan de Kloosterstraat in
Sibculo, de Markeweg in Brucht
en de Meester Brasweg in Loozen.
B&W van Hardenberg hebben geen
bezwaar tegen het plaatsen van de
masten, mits rekening wordt gehouden met het landschap eromheen en
ze zo dicht mogelijk bij bestaande
bebouwing worden neergezet.

HARDENBERG - Dinsdag 9 oktober, een dag voor de officiële opening van het gemeentehuis van Hardenberg, hebben alle 42 kerkelijke
gemeenten, parochies en andere levensbeschouwelijke gemeenschappen een cadeau aangeboden aan de burgerlijke gemeente. In de gang
naar de Balkbrugzaal hangt sinds die dag een kunstwerk dat is aangeboden ter gelegenheid van het 650-jarig bestaan van Stad Hardenberg.
De makers van het cadeau zijn Teije en Arjan Visser, docenten creatieve vakken van het Greijdanus in Hardenberg die het werk hebben laten uitvoeren
door Alfred en Gerko Bolks van Bolks Bouw. Het kunstwerk is gemaakt van
een zelfde glazen paneel als aan de gevel van het gemeentehuis is bevestigd.

Op het paneel is het blauw van de rivier de Vecht aangebracht, op het oppervlak van het water spiegelt het silhouet van kenmerkende Hardenbergse
gebouwen en boven de wandtegel staat een deel van de tekst van Jeremia
29:7 - Bid tot de Heer voor de stad en zet je in voor haar bloei. Volgens
dominee Werkman van de gereformeerd vrijgemaakte kerk Marslanden,
die namens de schenkers het woord voerde, willen de kerken niet alleen
voor de stad bidden maar zich er ook voor inzetten. Burgemeester Peter
Snijders wilde die handschoen wel oppakken. “Nu de overheid steeds
verder terugtreedt moeten we kijken wat de rol van de kerken kan zijn. En
misschien vinden we elkaar wel in het begrip noaberschap.”

Plaatselijk Belang wil alleen mensen
ontvangen als de gemeente betaalt

bezuinigingen op Het Kronkelhonk
terug te draaien. “Als de gemeente
niet vóór 8 oktober reageert en de
termijn van 5 jaar niet van tafel haalt
steunen we de plannen niet meer”,
dreigt het PB-bestuur.

Zand weggespoeld
Bij de Vechtbrug in Ane is zand
van de bodem van de rivier weggespoeld. De afgelopen weken
is het spoelgat met zandige leem
opgevuld. Maandag 15 oktober is
begonnen met het afdekken van de
bodem van het spoelgat en de bodem onder de brug met stortstenen
op een zinkstuk. Dit stabiliseert
de bodem, gaat het wegspoelen
van zand tegen en voorkomt dat
er risico’s voor de brugconstructie
kunnen ontstaan.

redactie@sallander.nl

SLAGHAREN - Plaatselijk Belang
Slagharen wil alleen asielzoekers in
het dorp ontvangen als de gemeente
over een langere periode met geld
over de brug komt. Op de website
van Plaatselijk Belang schrijft het
bestuur: ”Als men draagvlak voor
de 520 asielzoekers wil krijgen
zal men wel in Slagharen moeten
investeren om goodwill te kweken.”
De gemeente krijgt geld van het
COA (Centraal orgaan Opvang
Asielzoekers) voor het onderbrengen van asielzoekers in azc De Eik
in Slagharen. Een deel van het geld
wil de gemeente gebruiken om extra

beveiliging en toezicht te betalen
en een deel wordt in overleg met
Plaatselijk Belang besteed om de
integratie van de asielzoekers in
het dorp te bevorderen. Het gaat om
22.500 euro per jaar, in eerste instantie voor een periode van 5 jaar.
Dat laatste is PB in het verkeerde
keelgat geschoten. Het bestuur
wil dat de gemeente over de volle
periode dat het azc als asielzoekerscentrum dienst doet, minimaal 15
jaar, dat bedrag beschikbaar stelt.
Wat PB betreft kan het geld gebruikt
worden om de kleedkamers bij de
voetbalvelden, de tennisbanen en
de sporthal op te knappen en om de

Wethouder René de Vent heeft
donderdag laten weten waarom de
gemeente telkens voor een periode
van 5 jaar het geld wil toezeggen.
Hij wil namelijk weten waar het
geld voor is gebruikt en wat de
plannen voor de volgende 5 jaar
zijn, een gebruikelijke manier van
werken wanneer subsidies worden
toegezegd of wanneer financiële
hulp wordt geboden. Als alles naar
tevredenheid is verlopen kan opnieuw geld voor een periode van
5 jaar beschikbaar worden gesteld.
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Herfstexcursie
Het IVN in Hardenberg verzorgt
dinsdag 23 oktober een excursie
naar het Gemeentebos aan de Ommerweg. Vanaf 14.00 uur zullen
de gidsen Geertje van den Berg
en Gert Diepenveen de bezoekers
meenemen om paddenstoelen als
het kleverige koraalzwammetje,
de rimpelige melkzwam, de vliegenzwam en de kastanjeboleet van
dichtbij te bekijken. De start is bij
het IVN-gebouwtje De Steenuil aan
de Bosweg in het Gemeentebos. De
excursie duurt ongeveer 1,5 uur.
Deelnemers kunnen zich opgeven
bij het natuurcentrum De Koppel.
Voor IVN-leden is de excursie
gratis, anderen betalen een kleine
bijdrage.

