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Kortweg
Bijdrage WMO – Gijs Schuurman
van het Meldpunt WMO wil dat de
gemeente Hardenberg per direct
stopt met het innen van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage
voor gebruik van zaken als traplift,
scootmobiel en rolstoel. In strijd
met de wet, meent Schuurman.
De gemeente denkt van niet. “Wij
vragen wel een eigen bijdrage maar
hanteren geen inkomensgrens want
die is een jaar geleden door de
raad uit de verordening gehaald.”
Waarschijnlijk moet de rechtbank
in Zwolle bepalen wie gelijk heeft.
Violist – Jazzclub Hardenberg ontvangt zondag 24 maart in theater
De Voorveghter de internationaal
befaamde jazzviolist Michael
Gustorff. Hij treedt samen op met
het Trio Charlaton (Ton Karmiggelt
en Charles Corstjens op gitaar en
Anton van der Leij op contrabas).
Tussen 16.00 en 18.00 uur is
muziek te horen van legendarische
gitaristen als Les Paul, Chet Atkins
en Django Reinhardt.

Hoe zouden de fractieleden van OpKoers het woord guerrilla schrijven.
Met een enkele letter R? Zonder E?
Geen dubbele L? In ieder geval was
het raadslid Hans Botter niet gelukt
de betekenis van het woord guerrillamarketing te vinden. We hebben
gegoogeld en niet gevonden, zei
hij tijdens de raadsvergadering van
dinsdag 12 maart. Vreemd, want
ook als je het woord niet helemaal
correct intypt leidt Google je naar
Wikipedia waar te lezen valt dat het
een marketingtechniek is waarbij
je met beperkte middelen op een
nieuwe, nog niet eerder vertoonde
manier een groot resultaat probeert
te bereiken.
Botter vroeg dat bij het voorstel
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van B&W om de financiën weer
wat op orde te krijgen, met name de
portemonnee van het grondbedrijf.
’s Middags hadden de raadsleden
tijdens een zogenoemd technisch
beraad hierover al uitleg gekregen
van enkele ambtenaren. Die hadden duidelijk gemaakt dat met een
snufje rente hier, een toefje extra
afschrijving daar en een topping
van lastenverschuiving en lastenverzwaring wij over 350 jaar met
z’n allen stinkend rijk zijn. Voor
iedereen duidelijk, maar niet voor
OpKoers. Daarom had deze partij
de ambtenaren uitgenodigd om

haar fractieleden nog een keer extra
uitleg te geven.
Ik neem aan dat voor die ambtelijke
bijlessen wel de beurs moet worden
getrokken. Gelukkig krijgt elke
fractie een bedrag van de gemeente
waarvan de grootte wordt bepaald
door het aantal zetels. Zo heeft het
CDA als grootste partij vorig jaar
5600 euro ontvangen en éénpitter
Liberaal Hardenberg bijna 2000
euro. De ene partij geeft dat uit aan
koekjes bij de koffie tijdens fractievergaderingen, de ander besteedt
het geld aan het maken van kopieën
en een derde partij koopt er advertentieruimte van. In de stukken staat
te lezen dat Liberaal Hardenberg het
geld geheel en al heeft uitgegeven

aan de website en het opstellen van
nieuwsbrieven. Dat is trouwens wat
vreemd, want volgens de website
van LH dateert de laatste nieuwsbrief van oktober 2011 en ook de
site zelf is voor het laatst in 2011
aangepast. Maar goed, het bedrag is
op twee tientjes na wel uitgegeven
door de beheerder van de pot, de
griffie van de raad. OpKoers kan dit
jaar 2351 euro besteden. Me dunkt,
daar kan wel een lesje gemeentefinanciën van worden betaald. En
misschien voor Hans Botter een
cursus Zoeken met Google, zodat
hij voortaan thuis de betekenis van
een woord kan opzoeken in plaats
van die aan B&W te vragen.
dwd@sallander.nl

Smakelijke kennismaking met
het platteland in de grensstreek

Vuurwerk – GroenLinks-raadslid
Kees Slingerland heeft aan de verkeerde instantie vragen gesteld over
het afsteken van vuurwerk. Hij is
bezorgd dat tijdens de inhuldiging
van koning Willem-Alexander op
30 april vuurwerk wordt afgestoken
waardoor allerlei schepselen verontrust kunnen raken. Die bezorgdheid heeft hij door middel van het
stellen van vragen overgebracht aan
B&W van Hardenberg, maar voor
het afsteken van vuurwerk moet
men bij de provincie zijn. Overigens
is er nog geen aanvraag ingediend,
zeggen B&W, maar buiten dat kan
de provincie de Flora- en faunawet
niet betrekken bij een aanvraag om
vuurwerk af te steken. Of agenten
en andere wetshandhavers 30 april
wel goed zullen opletten of er niet
stiekem vuurwerk wordt afgestoken, wil hij ook nog van B&W weten. Als er tijd is en ze hebben niks
beters te doen zullen ze overtreders
aanpakken, belooft het college.
Pasen - Woensdag 20 maart houdt
natuurcentrum De Koppel een knutselmiddag voor kinderen van 6 t/m
12 jaar rond het thema Pasen. Aanvang 14.00 uur, eind rond 16.00 uur.

Gemeente wil
dure leegstand
van scholen
voorkomen
HARDENBERG – Nog voor de
zomervakantie wil de gemeente
Hardenberg met een plan komen om
de komende leegstand in onderwijsland aan te pakken. Er gaan nu nog
6200 leerlingen naar de 41 basisscholen die de gemeente telt. Dat
aantal zal de komende 10 jaar met
ongeveer 800 dalen, is de verwachting. Dat betekent lokalen verhuren,
scholen samenvoegen of misschien
wel opheffen. De gemeente wil op
tijd het aantal scholen verkleinen,
zonder dat dit ten koste gaat van de
bereikbaarheid van de scholen op
het platteland.
B&W antwoorden dit op vragen van
CDA-raadslid Henk Bosch. Zijn
fractie was ongerust geworden door
de opmerking van de Onderwijsraad
dat het goed zou zijn scholen met
minder dan 100 leerlingen te sluiten
of te laten fuseren. In Hardenberg
worden volgens de laatste telling
14 van de 41 scholen bedreigd met
opheffing als de suggestie van de

Het startsein voor de reanimatie van het project Kunst, Cultuur en Genieten was een rondje in een bejaarde Mercedes 280 door
enkele bestuurders van de grensgemeenten.
GRENSSTREEK - Het blijkt dat
zes gemeenten in de grensstreek al
een jaar bezig zijn met een project
waarin aandacht is voor kunst, cultuur en vooral voor genieten. Blijkbaar is het henzelf ook duidelijk
geworden dat dit grensoverschrijdende project – heel toepasselijk
getiteld Kunst, Cultuur en Genieten
- wel een impuls kan gebruiken,
want vorige week hebben de zes
hun samenwerking nieuw leven ingeblazen. Hardenberg, Twenterand,
Tubbergen en Coevorden aan Ne-

derlandse kant en Emlichheim en
Uelsen aan de Duitse kant hebben
de handen ineengeslagen om dit
landelijke grensgebied bij meer
toeristen bekend te maken.

Onderwijsraad wordt overgenomen:
3 protestants-christelijk en 11 openbaar. Overigens is één van die 14 nu
al aan de laatste maanden van haar
bestaan bezig, namelijk Het Talent
in Dedemsvaart, in 2008 ontstaan
na een fusie van De Baanbreker en
Sluis VI.

vinden. Ten eerste omdat de grens
van 100 nogal arbitrair is (waarom
geen 80 of 120?) en ten tweede
omdat de grootte van een school
niet alles zegt over de kwaliteit van
het onderwijs: 35% van de scholen
in de gemeente Hardenberg zit
binnen de opheffingsnorm van de
Onderwijsraad maar er bevindt zich
volgens de onderwijsinspectie geen
enkele zwakke school binnen de
gemeentegrenzen.

In de brief aan Bosch schrijven
B&W dat ze de opmerking van de
Onderwijsraad vrij ongenuanceerd

In Haus Ringerbrüggen in Emlichheim gaven vijf bestuurders van
de zes deelnemende gemeenten
(Hardenberg moest op het laatste
moment afzeggen) woensdag 13
maart de aftrap voor de herrijzenis
van het project. De maand april
moet actiemaand worden, waarbij

18 toeristische bedrijven in de
grensstreek kortingen geven en
acties aanbieden. Bovendien is een
nieuwe autoroute van 253 kilometer
uitgezet langs die bedrijven. De
route is niet met borden aangegeven
maar is als gps-download verkrijgbaar op www.grensbelevenis.nl.
Het uitzetten van de route, de
organisatie van het project en de
financiering zijn nu nog grotendeels
zaak van de overheden, met het
samenwerkingsverband Euregio
als animator, maar het moet steeds
meer een zaak van deelnemende
bedrijven worden, vond Jan Oostenbrink, adjunct-directeur van de
Euregio.
Vechtzompen
Hij werd tijdens de openingsbijeenkomst nog wel even verbaal in de
kraag gevat door burgemeester Daniela Kösters van de Samtgemeinde
Emlichheim, die wat extra geld
kan gebruiken voor het bevorderen
van het toerisme. De Nederlandse
overheden zijn financieel al erg
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vriendelijke geweest voor onze
oosterburen, bijvoorbeeld door
geld te geven voor het doortrekken van het Vechtdalpad, straks
een wandelpad van Zwolle naar
Hoogstede en ook voor de aanschaf
van aanlegsteigers voor kano’s aan
de Vechtoevers is geld van de provincie Overijssel gebruikt. Of de
Euregio ook wilde meewerken aan
het volgende toeristische project,
wilde ze van Oostenbrink weten,
namelijk de aanschaf van twee
nieuw te bouwen Vechtzompen,
elektrisch aangedreven platbodems
die per keer zo’n 30 toeristen kunnen vervoeren van Gramsbergen
naar Laar vice versa. Zo’n boot
kost een kleine 100.00 euro en
hoewel het plan is de boten in 2014
in de vaart te nemen ontbreken nog
een paar centen. Oostenbrink kon
nu niets toezeggen, maar gelet op
het draagvlak voor het project aan
beide zijden van de grens, zowel
bij historische verenigingen als bij
overheden, kan de Euregio eigenlijk
niet achterblijven.

