Woensdag 14 november 2012

Tegenvaller
Woensdag 31 oktober is de start van
de aanleg van de sportboulevard in
Hardenberg nog feestelijk gevierd,
maar toen was al bekend dat die
aanleg meteen weer kon stoppen.
Vlak daarvoor zijn grote hoeveelheden veen in de bodem gevonden.
Meer dan verwacht, zegt aannemer
Oranjewoud, de bodem is zo slap
dat daarop geen sportboulevard
kan worden gebouwd. Er wordt
nu onderzocht hoe het probleem
opgelost moet worden maar het
meest voor de hand liggend is dat
de veengrond wordt afgegraven en
dat het terrein wordt opgevuld met
nieuw zand. Een kostbare zaak, die
een flink gat in de begroting zal
schieten. Er is nog niet bekend wie
de extra kosten betaalt. Ook is nog
onbekend hoeveel vertraging in de
aanleg is opgetreden.

Staking beëindigd
De stakers van Calduran in Kloosterhaar, Harderwijk en Hoogersmilde zijn vorige week weer aan
het werk gegaan. Omdat de directie
van Calduran geen krimp gaf en de
groep stakers niet groeide (slechts
45 van de 260 werknemers) is
besloten de acties te staken. Dat
betekent dat het laatste bod van
de directie voor een sociaal plan
wordt geaccepteerd. Calduran wil
35 werknemers ontslaan, waarvan
9 in Kloosterhaar. Drie jaar geleden
zijn in dit dorp 55 personeelsleden
ontslagen.

“En zoo gaat alles z’n gangetje en
wee hem die vraagt: Waarom?”
Het is de laatste zin in het boek
Titaantjes van de Nederlandse
schrijver Nescio. Bijna een eeuw
oud, maar nog steeds modern. Op
de spelling na, natuurlijk. De zin
hoort bij het verlies van meer dan 21
miljoen euro op het grondbezit van
de gemeente Hardenberg. Vorige
week dinsdag is dit besproken in
de gemeenteraad. Je zou verwachten dat de oppositie flink van leer
zou trekken en politieke munt zou
slaan uit deze financiële afgang,
maar daar kwam niks van terecht.
Oorverdovend stil bleef het. Wie
wel verantwoordelijk wethouder
Douwe Prinsse aan de tand voelden
waren de PvdA en de ChristenUnie,
nota bene twee regeringspartijen.
De derde regeringspartij, het CDA,
stelde geen kritische vragen aan
B&W. Wat zeg ik, die stelde hele-
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maal geen vragen aan het college.
Alleen aan de andere partijen, of die
een of andere financiële regeling
wilden steunen. Zo ingewikkeld dat
Liberaal Hardenberg vroeg of het
CDA de zaak nog een keer wilde
uitleggen.
De PvdA en de CU wilden klip en
klaar van wethouder Prinsse weten
of hij niet had zien aankomen dat
er een groot verlies dreigde. Als
door een adder gebeten reageerde
CDA-fractievoorzitter Dirk van der
Valk. Of die partijen wel wisten dat
er een crisis aan de gang was. Ze
deden nou voorkomen alsof Prinsse
schuldig was aan het verlies. “Het
lijkt wel alsof wij de discussie niet
mogen voeren”, was de reactie van
Anja van den Dolder (CU). En ook

Jaap Perlot (PvdA) reageerde geprikkeld op de interrupties van Van
der Valk. “Juist omdat we weten wat
er al een paar jaar aan de gang is
hebben we diverse keren gevraagd
hoe de stand van zaken is.”
De opzichtige poging van Van der
Valk om ‘zijn’ CDA-wethouder
te beschermen maakte duidelijk
dat hij niet begreep waar het om
draaide, namelijk het moment
waarop Prinsse had gezegd dat alles goed zou komen. PvdA en CU
hebben nog in mei en juni van dit
jaar vragen gesteld over de stand
van zaken. Wist Prinsse toen niet
hoe de vlag erbij stond dan valt
hem weinig te verwijten. Maar wist
hij toen wel dat het erg slecht ging
met het grondbedrijf of - minstens
zo belangrijk - kon hij dat weten,
dan heeft hij de gemeenteraad valselijk voorgelicht. Dat wethouder
Prinsse het boetekleed aantrok en
zei dat B&W met de kennis van nu

diverse zaken in het verleden anders
aangepakt zouden hebben is in dit
verband volkomen oninteressant.
En ook dat de nieuwe regering het
herstel moeilijker maakt omdat
woningcorporaties Beter Wonen en
De Veste zoveel geld aan Den Haag
moeten afstaan dat ze niet genoeg
overhouden om te investeren is op
dit moment van geen belang. “Ons
vertrouwen is beschaamd”, zei
Perlot. Tja, dat is maar de vraag.
Als Prinsse niet over meer kennis
beschikte toen hij in mei vragen
stelde kan zijn vertrouwen niet
beschaamd zijn. Wist Prinsse wèl
van de hoed en de rand maar heeft
hij dat de gemeenteraad niet verteld
dan rest maar één ding: opstappen.
Dinsdag 13 november was de begrotingsraad. U weet inmiddels hoe
het is afgelopen. Is alles weer z’n
gangetje gegaan, of was er nu eens
iemand die vroeg: Waarom?
dwd@sallander.nl

Beroepenmanifestatie heeft grens bereikt

AZC De Eik
De gemeenteraad van Hardenberg
gaat akkoord met het opnieuw vestigen van een asielzoekerscentrum
in het voormalig klooster De Eik in
Slagharen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) moet nu
besluiten of het plan doorgaat. Pas
daarna zal de raad het licht definitief
op groen zetten. In De Eik komen
520 opvangplaatsen. In de praktijk
betekent dit dat er een gemiddelde
bezetting is van 92 procent, dit
zijn ongeveer 475 asielzoekers.
Tijdens de raadsvergadering van 6
november stemde alleen Liberaal
Hardenberg tegen, omdat deze partij
de indruk heeft dat er onvoldoende
draagvlak is in Slagharen.

Longziektes
Vrijwilligers van het Astma Fonds
staan woensdag 14 november van
9.00 tot 16.00 uur met een stand in
het Röpcke-Zweers ziekenhuis in
Hardenberg om informatie te geven
over chronische longziekten en het
gebruik van inhalers. Zij doen dat
samen met longverpleegkundigen
van het ziekenhuis en medewerkers
van Thuiszorg Carinova.

Geld voor Unicef
Donderdag 29 november overhandigt Stichting 2015 in Hardenberg
een cheque van 50.000 euro aan
Unicef. Dit bedrag is bestemd
voor een project in Burkina Faso,
waarin iets wordt gedaan aan de
kinderarbeid in goudmijnen. De
overhandiging gebeurt in de professor Waterinkschool. Leerlingen
krijgen die dag voorlichting door
medewerkers van Unicef. Zelf zijn
ze actief om geld in te zamelen
voor Unicef door kerstkaarten te
verkopen, flessen in te inzamelen en
een kerstmarkt te houden. Stichting
2015 zal na afloop van deze acties
(eind december) het opgehaalde
bedrag verdubbelen.

redactie@sallander.nl

Sergeant-majoor Sprukkelhorst had over belangstelling niet te klagen.
HARDENBERG – Het aantal deelnemers aan de Beroepenmanifestatie in Hardenberg heeft zo’n beetje de grens bereikt. Meer dan 1200
leerlingen van alle scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeenten
Hardenberg en Ommen waren vorige week dinsdagavond present in
het gebouw van het Vechtdal College in Hardenberg, in veel gevallen
vergezeld door beide ouders. Het was bij één voorlichting zelfs zo druk
dat alle ramen opengezet moesten worden om nog wat lucht te krijgen.
Meer dan 80 voorlichters uit de regio vertelden de leerlingen over de
dagelijkse praktijk van hun beroep.
Wat doet een bakker zoal, hoeveel
verdient hij, wat zijn de kansen op
werk, welke carrièremogelijkheden
zijn er. En dezelfde vragen konden

aan de orde komen bij de jurist,
de transporteur, de architect of bij
iemand die werkt in een kledingwinkel, de bouw, een kapsalon of
een transportbedrijf. Opvallend was
het grote aantal belangstellenden
voor werken bij de politie of een

Digitaliseren vergunningen
HARDENBERG - Ruim 40.000
bouw‐ en milieuvergunningen van
de gemeente Hardenberg worden
gedigitaliseerd door een groep
bijstandsgerechtigden en mensen
met een indicatie op grond van
de Wet Sociale Werkvoorziening
(WSW’ers). Zij kunnen zo werk-

ervaring opdoen en hun kansen op
de arbeidsmarkt vergroten. Het gaat
om vergunningen uit de periode
1903-2010, ruim 320 strekkende
meter archief. De gemeente Hardenberg is opdrachtgever, Larcom
voert de werkzaamheden uit en het
bedrijf Digiwerkt levert de nodige
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krijgsmachtonderdeel. Als iedereen ook daadwerkelijk over enkele
jaren een baan zoekt in die richting
mag het kabinet wel een dubbel zo
groot leger instellen in plaats van
te bezuinigen. De eerlijke verhalen
van voorlichtster sergeant-majoor
Sprukkelhorst over wat ze zelf had
meegemaakt tijdens haar uitzending
naar Afghanistan hebben er wel
voor gezorgd dat het romantische
beeld dat de leerlingen van het
leger hebben flink bijgesteld moet
worden.
Omdat de voorlichters bijna geen
van allen professionals zijn op het

gebied van voorlichting is moeilijk
in te schatten of de leerlingen en
ouders voldoende aan hun trekken
zijn gekomen, maar op twitter zijn
de reacties overwegend positief
over deze kennismaking met de
wereld van beroepen. Als vervolg
op dit evenement wordt dinsdag 5
maart voor dezelfde groep leerlingen een Opleidingenmanifestatie
gehouden. Dan komen vertegenwoordigers van vervolgopleidingen
naar Hardenberg om te vertellen
over de opleidingen aan hun ROC,
Hogeschool of Universiteit.

kennis op het gebied van digitaliseren. Het is de bedoeling dat het
digitaliseren van de vergunningen
in het najaar van 2013 is afgerond.

17 november haar tweejaarlijkse
uitvoering. Het thema dit keer is
‘Mabeco, daar zit muziek in’. Alle
gymgroepen hebben onder leiding
van Janiekke Wessels swingende
dans-, turn-, of acrogymoptredens
ingestudeerd. Familie, vrienden en
bekenden zijn welkom in Kulturhus
De Klaampe in Westerhaar. De zaal
gaat open om 18.30 uur, de uitvoering start om 19.00 uur.

Uitvoering Mabeco
MARIËNBERG - Gymvereniging
Mabeco uit het tweelingdorp Mariënberg/Beerzerveld houdt zaterdag

