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Kortweg
Scootmobiel - Weet de gemeente
wel dat scootmobielen slecht onderhouden worden, terwijl de gemeente een contract heeft met een
bedrijf om dat jaarlijks te doen?
Dat wilde Liberaal Hardenberg
weten van B&W. Valt wel mee,
vond de gemeente, waarop LibHar
het bewijs toonde dat bij sommige
in ruim anderhalf jaar niets was
gedaan. “Ja, maar met het bedrijf
is afgesproken dat de hulpmiddelen
die in 2012 geen onderhoudsbeurt
hebben ontvangen in de maanden
januari en februari 2013 onder handen worden genomen”, reageerde
de gemeente. Op de vraag of die
afspraak is gemaakt voor of nadat
LibHar aan de bel had getrokken
kon de gemeente eerst geen antwoord geven, “want die afspraak is
mondeling gemaakt”. Uiteindelijk
blijkt dat de afspraak al was gemaakt voordat Liberaal Hardenberg
vragen had gesteld, volgens een
gemeentelijke woordvoerder, maar
dat naar aanleiding van de vragen
van deze politieke partij extra op
het onderhoud wordt gecontroleerd.

De gemeente Hardenberg had
vorige week wel wat adequater
mogen reageren toen RTV Oost
vragen stelde over de kosten van de
opening van het gemeentehuis. De
gemeente heeft 44.000 euro betaald
voor de openingsactiviteiten en het
bezoek van 16.000 burgers die het
nieuwe gemeentehuis graag wilden
zien (en die je natuurlijk niet kunt
laten verdorsten en op een houtje
laten bijten, maar dat terzijde). Dat
van die kosten had de regionale
omroep trouwens niet zelf bedacht
maar netjes overgenomen van de
regionale krant De Stentor. En die
had dat ook weer niet zelf bedacht,
maar waarschijnlijk door het gesurf
op internet van de jongste bediende
was de krant erachter gekomen dat
ene meneer Gorter uit Slagharen
de pubersite GeenStijl had ingelicht. De jonge heer Gorter had
bij de gemeente de kosten van de
opening opgevraagd en het zaakje
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doorgestuurd omdat hij vond dat
de gemeente het geld beter had
kunnen besteden aan andere zaken,
in plaats van het uit te geven aan
hapjes en drankjes (huilie huilie
door een jankende Gorter, om in de
stijl van GeenStijl te blijven). De
regionale zender wilde vervolgens
wel even een reactie horen van de
gemeente. Die wenste dat niet voor
radio of tv te doen maar schriftelijk.
“Hardenberg heeft destijds, met de
kennis van toen, een weloverwogen
keuze gemaakt om de opening van
het gemeentehuis op deze manier te
organiseren”, schreven de woordvoerders van de gemeente.
Dat hadden ze beter niet kunnen
doen, dat geleuter over “met de kennis van toen”. Toen is nota bene nog

maar een paar maanden geleden!
Waarom niet gewoon zeggen wat
men heeft gedaan, waarom men
dat heeft gedaan en dat een volgende keer die keus waarschijnlijk
weer zou worden gemaakt. En dat
meneer Gorter wordt bedankt voor
zijn ideeën, maar dat er nu eenmaal
na het afwegen van alle voors en
tegens een andere keus is gemaakt.
Punt. Trouwens, de reden dat Gorter
met het verhaal naar buiten kwam is
wel erg dubieus: hij wil uiteindelijk
bereiken dat de gemeente weer geld
geeft voor oud en nieuw feesten,
onder meer voor het Kronkelhonk
in Slagharen. Een openingsfeestje
betalen met gemeenschapsgeld kan
niet, maar een jongerenfeestje vieren op kosten van de gemeenschap
kan dus wel. Hoe krom kun je het
bedenken.
Hardenberg is vorige week nog
een keer op een slechte manier in

het nieuws gekomen. Persoonlijk
veroorzaakt door Kees Slingerland
van GroenLinks. Gaan B&W bij
de inhuldiging van Koning Willem-Alexander voorkomen dat er
vuurwerk wordt afgestoken, want
het is dan het broedseizoen van
allerlei vogeltjes, wilde hij van het
college weten. En of de politie en
andere opsporingsambtenaren die
dag wel goed zullen opletten dat
er niet alsnog stiekem vuurwerk
wordt afgestoken? Het gevolg was
dat het opmerkingen regende over
geitenwollensokkentypes die zich
druk maken om flauwekuldingen
terwijl de wereld in brand staat.
Gelukkig werd maar een paar keer
Hardenberg genoemd en werd
vooral GroenLinks onder vuur
genomen. Maar dat het een slechte
week was voor de naam Hardenberg
mag duidelijk zijn.
dwd@sallander.nl

Toneel - Toneelvereniging Altied
Wille uit Sibculo treedt vrijdag 1
maart op in buurdorp Kloosterhaar.
In dorpshuis ‘t Haarschut voert het
gezelschap de klucht Plattelandshotel het Reekalfje op. Kaarten voor
deze voorstelling zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Jessica de
Jong, telefoon 06 128 29 676. De
voorstelling begint om 20.00 uur.
Bioscoop – De gemeente Hardenberg heeft het contract met de
huidige exploitant van de bioscoop
in theater De Voorveghter verlengd.
De komende twee jaren kan de
huurder laten zien dat de bioscoop
wel voldoende winstgevend kan
zijn. Als onderdeel van de overeenkomst is afgesproken dat de hij
films tegen een gereduceerd tarief
gaat aanbieden aan onder meer
ouderen en mensen met een beperking. Hierbij wordt samengewerkt
met De Stuw, Baalderborg en de
Saxenburgh Groep. De exploitant
huurt niet alleen de filmzalen maar
ook de inventaris die de gemeente
eind 2011 van hem heeft overgenomen, omdat de exploitatie van de
bioscoop niet rond was te krijgen.
AZC De Eik – Het lukt niet om
eind maart een besluit te nemen
over de toekomst van het voormalig klooster De Eik in Slagharen.
Het COA, centraal orgaan opvang
asielzoekers, heeft vorig jaar juni
een verzoek bij de gemeente Hardenberg ingediend om De Eik opnieuw in gebruik te nemen als azc.
In maart zou een definitief besluit
worden genomen, maar het COA
heeft meer tijd nodig voor een haalbaarheidsonderzoek doen. Er is nu
afgesproken dat de besluitvorming
wordt doorgeschoven naar eind mei.
Boeken - Jan Terlouw, oud-politicus en kinderboekenschrijver, komt
samen met zijn dochter Sanne naar
Hardenberg. Woensdag 6 maart vertellen ze in het Grand Café van het
LOC aan de Parkweg in Hardenberg
over hun bijzondere samenwerking:
ze hebben namelijk samen tot nu
toe zes boeken geschreven over
een vader en een dochter, die samen
moorden oplossen. De lezing begint
om 20.00 uur.
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Open haard
kan weer
volop branden
HARDENBERG - Het is al wat
jaren geleden dat Staatsbosbeheer
(SBB) hout aan particulieren verkocht. Dat is gestopt omdat de
houtkopers steeds strenger gecontroleerd moesten worden: of ze wel
een veiligheidsbroek droegen en
of er wel biologische kettingzaag-

olie werd gebruikt. De vraag van
particulieren bleef echter bestaan,
vandaar dat SBB een oplossing
zocht voor het probleem van de
strenge eisen. Die is gevonden
door zelf bomen te kappen, die in
hanteerbare stukken van 2 meter
te zagen waarna de particulier ze
alleen nog maar hoeft op te laden
en af te rekenen.
Woensdag 20 februari was er een
verkoopdag bij De Oldemeijer in
Hardenberg. Volgens boswachter
Jan Spijkerman een succes, met
zo’n 130 kopers die 40 euro per
stère moesten betalen, dat is een

Klussen wachten op vrijwilligers

HARDENBERG - In gemeente
Hardenberg is de jaarlijkse vrijwilligersactie NL Doet van het Oranje
Fonds goed aangeslagen, zegt stichting De Stuw. Er
zijn inmiddels 26
Verwarmen met gratis energie uit uw tuin?
maatschappelijke
organisaties die
klussen hebben
aangemeld op de
HR warmtepompen & zonne-energie
site van NL Doet.
Advies, engineering & service
Die klussen vaWWW.ENERSO.NL
riëren van tuinen

opknappen en reparaties uitvoeren
tot aan gezellige middagen met een
high tea organiseren. Het is de bedoeling dat deze klussen vrijdag 15
en zaterdag 16 maart worden uitgevoerd. Om dit te kunnen realiseren
heeft men veel vrijwilligers nodig.
Wie zich een dagje maatschappelijk
wil inzetten kan zich aanmelden op
de site www.nldoet.nl . Informatie is
verkrijgbaar bij De Stuw en stichting Present Hardenberg.

stapel van 1x1x1 meter voornamelijk inlandse en Amerikaanse eiken,
die 0,7 m3 hout oplevert. Sommige
gretige kopers waren al ruim voor
het startschot dat om 8.30 uur klonk
met hun aanhangwagen aanwezig.
De meesten waren ongeveer een

uur kwijt met laden en (vooral)
wachten tot ze konden afrekenen.
De Uitdaging uit Ebbenbroek was
aanwezig om de wachttijd met soep
wat aangenamer te maken. SBB
heeft woensdag naar schatting voor
7.500 euro aan haardhout verkocht.

Genoeg werk over de grens
GRENSLAND – “In het grensgebied moet men 360 graden om zich
heen kijken om kansen te zien en
nieuwe mogelijkheden voor ontwikkeling te ontdekken”, vertelde
Daniela Kösters, burgemeester van
de Samtgemeinde Emlichheim. Zij
was onlangs met haar raadsleden
op bezoek bij de gemeenteraad van
Coevorden, waarbij vooral aandacht
was voor het thema Ontwikkelingen
op de arbeidsmarkt.
Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat er op dit gebied grote verschillen bestaan tussen beide landen. Terwijl in Coevorden (en ook
in Hardenberg) de werkloosheid
toeneemt is er enkele kilometers
verderop volop werk, maar is daar
het probleem dat het aanbod van
goed opgeleide werknemers te klein

is. Onderdeel van de bijeenkomst
was een lezing van de Nederlandse
Marjolein Kats, woonachtig in
het half-Duitse / half-Nederlandse
dorpje Laar, die onderzoek doet
naar grensoverschrijdend werk.
Eén van de oplossingen van zowel
het probleem van de Nederlandse
werklozen als de Duitse werkgevers
is het inschakelen van uitzendbureaus, werd geopperd, plus het
inrichten van een informatiepunt
waar men terecht kan met vragen
over arbeidsrecht, belastingen en
sociale verzekeringen. Daarnaast
wordt gedacht aan het opleiden van
Nederlandse werknemers voor de
Duitse arbeidsmarkt.

www.deveenstreek.com

