Woensdag 16 januari 2013

Kortweg
Trein – De SP in de Tweede kamer
en in Drenthe wil opheldering over
een bijna-ongeluk op de lijn Emmen-Zwolle. Een Arriva-machinist
heeft 14 december een rood sein
gepasseerd bij het spoorknooppunt
Hefte (nabij Zwolle) omdat hij het
traject niet kende. De machinist is
ontslagen. Op een internetforum
geeft hij toe dat hij een rood sein te
laat zag en te laat remde, omdat hij
het traject niet goed kende. De SP
is met name bezorgd over geluiden
dat Arriva wel vaker onveilig werkt.
In een reactie laat Arriva weten dat
zij zich niet in de strekking ervan
herkent, want veiligheid gaat bij Arriva voor alles. Mocht een machinist
de fout in gaan, dan volgt direct een
standaard veiligheidsprocedure met
soms – zoals in dit geval – ontslag
op staande voet tot gevolg.

Af en toe krijg je foto’s toegestuurd
die wat langer de blik vasthouden
dan de meeste andere exemplaren.
Vorige week waren dat er twee,
afkomstig van de Saxenburgh
Groep, zeg maar de baas van enkele
zorginstellingen in de regio en het
Röpcke-Zweers ziekenhuis in Hardenberg. Op de ene foto zie je de
opper-chef Henk van der Wal, die
als een soort goede herder neerkijkt
op zijn kudde. De andere foto laat
zien wat hij ziet, dus die kudde.
Nee, geen schapen, want de kleine
groep luistert aandachtig en kijkt
nogal zorgelijk en dat doen schapen
niet. Blijkbaar was het begin van de
Nieuwjaarstoespraak – want daar
waren de beelden van – al achter
de rug.
Zo’n speech begint met het noemen
van alle medailles en oorkondes
die het afgelopen jaar zijn behaald,
berichten waar we overigens gedurende het jaar bijkans mee worden

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

doodgegooid. In de orde van grootte
als in het ziekenhuiswinkeltje
wordt de beste kwaliteit dropveter
verkocht en dat heeft een glimmend speldje opgeleverd. Of de
babyafdeling heeft voor het eerst
in het 75-jarig bestaan voldaan aan
ISO 12345, wat een godswonder
genoemd mag worden, en daarom
mogen de medewerkers vanaf nu
behalve roze sokjes ook blauwe
sokjes gebruiken. Fijn om te weten
en vooral fijn voor die baby’s die nu
niet meer hun longen kapot hoeven
te schreeuwen omdat ze als jongen
geen meisjeskleur willen dragen.
Wat verderop in het verhaal wordt
de oorzaak van het zorgelijk kijken
duidelijk: niemand met een goedgevulde beurs wil de Saxenburgh
Groep helpen om een nieuw zie-

kenhuis in Hardenberg te bouwen.
Terwijl de gemeente enkele jaren
bijna niet kon wachten om garant te
staan voor 15 miljoen euro teneinde
deze voorziening voor Hardenberg
te behouden. De gemeenteraad stak
daar toen een stokje voor, met name
omdat de provincie op het laatste
moment een forse waarschuwing
liet horen. Uiteindelijk mocht de
gemeente nog wel voor een miljoentje garant staan, want dat zou
toch wel volstaan om financiers
over de streep te trekken. Maar die
staan nog steeds aan de verkeerde
kant van de streep. “Al bijna twee
jaar hebben we het publiek niks
laten horen over de bouwplannen,
om verkeerde verwachtingen te
voorkomen”, vertelde Van der Wal.
Dat heeft vooral met de financiën
te maken. Geld is betuun, zou oudklepperman Jans Schutte zeggen
en inderdaad, geld is schaars. Het
ziekenhuis heeft het afgelopen jaar
wel wat winst gemaakt, maar te

weinig om voor de bouw te kunnen
sparen. En door de onbekendheid
met de plannen van het kabinet over
het voortbestaan van kleine ziekenhuizen wil op dit moment niemand
geld in nieuwbouw steken.
Toch denkt de top van de Saxenburgh Groep dat al het werk uiteindelijk een positief resultaat zal
opleveren, want er zijn nog een
paar geldbronnen die aangeboord
kunnen worden. “En we laten zien
dat we nu en op de langere termijn
uiterst levensvatbaar zijn”, meent
Van der Wal. En dus blijven wij
hopen dat er volgend jaar wat groter nieuws is te melden dan dat het
ziekenhuis een poëzieplaatje heeft
ontvangen omdat enkele artsen de
publieksprijs hebben gewonnen
bij The Voice of Hardenberg. Wat
trouwens wel een aardige mededeling zou zijn.
dwd@sallander.nl

Winterwandeling - In de Engbertsdijksvenen bij Kloosterhaar wordt
zondag 20 januari een bijzondere
winterwandeling gehouden. De start
is vanaf 15.00 uur bij de informatieboerderij van Staatsbosbeheer
(ingang Dorpsstraat). Er zijn twee
routes uitgezet van resp. 3 en 5
km. Deelname is gratis maar een
vrije gift wordt op prijs gesteld.
De wandelaars kunnen kijken en
luisteren naar optredens van een
muziekorkest, een zangkoor en harmonicaspelers. Voor eten en drinken
wordt gezorgd. Om 17.00 uur is er
een optreden van het Kloosterhaarse
gelegenheidsduo Rieks en Dieks dat
een vrolijke tweespraak zal verzorgen. Daarna wordt gezamenlijk het
glas geheven op het nieuwe jaar.
Gezondheidspark – De gemeente
Hardenberg probeert de vastgelopen
pogingen om een Gezondheidspark
te ontwikkelen vlot te trekken.
Projectontwikkelaar ZorgID zou
voor invulling zorgen van het terrein rondom het Röpcke-Zweers
ziekenhuis maar kreeg niet genoeg
partners, zodat vorig jaar september
voorlopig de stekker uit het project
werd getrokken. De gemeente
gaat nu in zee met adviesbureau
Draaijer en Partners. Dit bureau
moet het liefst zorgvoorzieningen
naar Hardenberg halen die er nu
nog niet zijn.
Vragen – De politieke partijen in
de gemeente Hardenberg zijn het
nieuwe jaar met fris elan begonnen.
De ChristenUnie wil van B&W
weten of er al toezichthouders zijn
aangewezen die de verkoop en het
gebruik van alcohol controleren.
Het toezicht op de Drank- en Horecawet is per 1 januari 2013 overgedragen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
naar de gemeenten en nu wil de
CU weten of Hardenberg de zaakjes
voor elkaar heeft.
Liberaal Hardenberg heeft gelezen dat in opdracht van een bank
bouwkavels en woningen worden
geveild van bouwbedrijf Megahome. Hardenberg heeft met dit
bedrijf te maken en nu wil LibHab
weten of Hardenberg hier ook mee
te maken krijgt.
De PvdA tenslotte wil weten hoe
het zit met milieuvergunningen In
Noord-Brabant lappen intensieve
veeteeltbedrijven de regels aan hun
laars en de socialisten vragen B&W
of de veehouders in de gemeente
Hardenberg zich wel aan de milieuregels houden.

redactie@sallander.nl
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Wat doe je als je een koor hebt dat erg goed liederen zingt uit de rijke
Engelse muziektraditie, maar je hebt geen kathedraal bij de hand? Dan
zing je in Vilsteren. Cantus Consort uit Hardenberg gaf zondag samen met
organist Henk de Vries een concert in de Sint Willibrorduskerk in Vilsteren.

Daar vinden gedurende het winterseizoen van oktober t/m maart iedere 2e
zondag van de maand koortconcerten plaats op hoog niveau. Cantus Consort
maaktde duidelijk dat het daar op z’n plaats was. Meer informatie over het
koor is te vinden op de website cantusconsort.webklik.nl

Consultatiebureaus moeten uit de rode cijfers

Liberaal Hardenberg wil
veiliger scootmobielen

HARDENBERG - Van de zes Het gemeentebestuur betaalt de nu ook de raad - voor Dedemsvaart
consultatiebureaus in de gemeente kosten van het werk in de bureaus en Hardenberg.
Hardenberg blijven er maar twee en wil dat er andere keuzes worden Enkele medewerkers van consulover. Zorginstelling Carinova draait gemaakt. “Wij kiezen ervoor om tatiebureaus hadden schriftelijk
met verlies en wil ervan af, maar de het geld in kwaliteit te stoppen gereageerd op de plannen en hun
groep kinderen van 0 tot 4 jaar komt en niet in stenen, maar dan wel argumenten werden door met name
straks geen aandacht tekort omdat met een goede spreiding”, zei ver- Liberaal Hardenberg en GroenLinks
de GGD IJsselland het werk wil antwoordelijk wethouder Jannes tijdens de raadsvergadering herovernemen. Deze instelling heeft Janssen dinsdag 8 januari tijdens haald. “Hoe denkt u dat een moeder
ook al de groep van 4 tot 19 jaar on- de oriënterende raadsvergadering. met 3 kinderen zonder auto vanuit
der zijn hoede heeft. Straks dus alle Dankzij de concentratie op twee Sibculo naar het consultatiebureau
jongeren, alleen mag dat werk niet plaatsen zijn de consultatiebureaus komt?”, was één van de vragen
verliesgevend zijn. De GGD heeft veel vaker geopend dan nu en wordt aan de wethouder. Het antwoord
het adviesbureau Lysias in de arm de kennis en kunde gebundeld, was was kort maar krachtig: “Net zoals
genomen om te kijken hoe de kosten zijn argument voor het verminderen nu. Inwoners van Sibculo moesten
verlaagd kunnen worden zonder dat van het aantal bureaus. Vanwege de altijd al reizen, alleen nu een eindje
de kwaliteit van de dienstverlening centrale ligging kiezen B&W - en verder.” Om de overstap van Carinova naar GGD goed te
vermindert. Als oplossing is
laten verlopen betaalt de
gekozen voor het openhouVerwarmen met gratis energie uit uw tuin?
gemeente Hardenberg de
den van consultatiebureaus
komende twee jaar 115.000
in Hardenberg-Baalderveld
euro. Vanaf 2015 moet de
en Slagharen en die in Denieuwe werkwijze geld
demsvaart, Heemse, BerHR warmtepompen & zonne-energie
opleveren en kan het begentheim en Gramsbergen
Advies, engineering & service
drag door de GGD worden
te sluiten, maar dat heeft
WWW.ENERSO.NL
terugbetaald.
niet de voorkeur van B&W.

HARDENBERG - Wantoestand
in scootmobielland, zegt Liberaal
Hardenberg. De gemeente heeft
een contract met een reparatie- en
onderhoudsbedrijf dat de door de
gemeente beschikbaar gestelde
scootmobielen onder handen neemt.
Uiteraard als het nodig is, dus bij
panne, maar daarnaast ook periodiek, een soort APK-beurt. Dat
gebeurt echter niet, aldus Liberaal
Hardenberg.
Geen wantoestand, zegt de gemeente, want kijk, hier is het contract, dit
betalen we en dit doen ze voor dat
geld. Wèl wantoestand, want we
worden voor de gek gehouden, is de
nieuwe reactie van LibHar. Er zijn
volgens deze partij bewijzen dat
er vele maanden geen onderhoud
is gepleegd en dus deugt de hele
zaak niet. Fractievoorzitter Petra
Baarslag wil nu klip en klaar van de
gemeente weten wat er aan gedaan
wordt om deze wantoestand te laten
stoppen. Wordt vervolgd.

