Woensdag 3 juli 2013

Kortweg
Fietsen - De gesponsorde fietstocht
Rondje voor ’t Huis heeft 12.000
euro opgebracht. Zaterdag 22 juni
hebben 35 dames een recreatieve
fietstocht van zo’n 100 km gereden
voor het Hardenbergse hospice ‘t
Huis aan de Vecht. Van het boomstamrestaurant Heemse reden ze
naar Mariënberg, Ommen, Dalfsen,
Lemelerveld, Hancate, Den Ham
weer terug nar Hardenberg. De
deelnemers hebben 10 euro aan
inschrijfkosten betaald en zichzelf
laten sponsoren door familie, vrienden, bedrijven en bekenden.
Wasdag - De stichting Klooster
Sibculo houdt zaterdag 6 juli de
jaarlijkse nostalgische wasdag bij
het museum Zichtbaar Verleden
aan de Kloosterdijk in Sibculo.
Het evenement duurt van 10.00 tot
16.00 uur. Leden van de toneelgroep Altied Wille laten, geheel
in stijl gekleed, zien hoe de was in
grootmoeders tijd werd gedaan. Er
wordt gewassen met authentieke
hulpmiddelen als tobbe, wasbord
en mangel. Kinderen kunnen zich
in een nostalgische outfit laten fotograferen. Daarnaast kunnen de kinderen zich uitleven met ouderwets
speelgoed als hoepels, stelten en
tollen. Een touwslager demonstreert
zijn ambacht en maakt, tegen een
kleine vergoeding, springtouwen
op verzoek. Een draaiorgel zorgt
voor de muzikale omlijsting van
het evenement. Vanaf 11.30 uur zijn
er pannenkoeken verkrijgbaar. De
entree is gratis.

Dinsdag in het nieuws, vrijdag
verwerkt in een motie. Liberaal
Hardenbergs is normaal wat sneller
met het stellen van vragen als er iets
in een krant in een uithoek van ons
land heeft gestaan, maar een motie
kost misschien iets meer denktijd.
Vorige week dinsdag liet Kinderombudsman Marc Dullaert weten dat
al die bezuinigingen in den lande
kinderen hard treffen. Maar liefst
1 op de 9 leeft in armoede. Dullaert wil dat gemeenten niet alleen
kijken naar kinderen van mensen
met een uitkering, maar ook naar
het kroost van ZZP’ers. Verder wil
hij dat kinderen inspraak krijgen.
Gemeenten moeten kinderen betrekken bij de voorzieningen voor
diezelfde groep kinderen. Uit zijn
onderzoek concludeert Dullaert dat
veel gemeenten een armoedebeleid
kennen, maar dat er maar weinig
zijn met een armoedebeleid gericht
op kinderen.

deweekdoor
.............
Waar de Kinderombudsman niet
om vraagt is geld, want hij weet dat
alle gemeenten geld beschikbaar
stellen aan kinderen om te kunnen
sporten, om mee te kunnen doen
aan culturele activiteiten en om op
school mee te kunnen doen aan sociale activiteiten. Het probleem zit
hem in de uitvoering en de manier
waarop de kinderen en hun ouders
op de hoogte worden gebracht van
de regelingen waar ze recht op hebben. Met andere woorden: hoe krijg
je dat geld bij die kinderen?
Liberaal Hardenberg weet echter
beter dan Dullaert zelf wat de conclusie van het onderzoek moet zijn.
Deze partij heeft namelijk een motie
in elkaar geknutseld die toch om
geld draait, een motie waarin aan

B&W en de gemeenteraadsleden
wordt gevraagd vrijwillig maandelijks 100 euro per persoon in een
potje te stoppen ter bestrijding van
de kinderarmoede. Dat is 3500 euro
per maand, oftewel 42.000 euro per
jaar. “Wij hebben dat verzoek als
eerste en tot nu enige gemeentelijke
politieke partij gedaan”, jubelt de
partij in een persbericht. Dat laatste is niet zo verwonderlijk. Het is
jammer voor Liberaal Hardenberg
dat het CDA en de ChristenUnie
niet mee mogen doen. Er staat immers in het Bijbelboek Mattheüs
dat wanneer je aalmoezen geeft je
linkerhand niet hoeft te weten wat
je rechterhand doet. Je aalmoes
moet in het verborgene blijven,
want anders ga je pronken met je
hulpvaardigheid.
Maar het is vooral jammer voor
Liberaal Hardenberg dat de motie
volkomen overbodig is. In Hardenberg kent men als sinds 2001

een Sociaal Cultureel Fonds waar
voldoende geld inzit om kinderen
uit armere gezinnen financieel te
steunen. De solidariteit met kinderen die te maken hebben met
armoede wordt dus al getoond en
is niet afhankelijk van de goedgevigheid van raadsleden en wethouders, maar is beleid waar kinderen
altijd een beroep op kunnen doen.
Eigenlijk had Liberaal Hardenberg
moeten vragen of B&W iets gaan
doen met het rapport van de Kinderombudsman. Bijvoorbeeld door
kinderen bij het beleid te betrekken,
of door te kijken of de kinderen en
hun ouders niet nòg beter op de
hoogte gebracht kunnen worden
van de regelingen die er al voor hen
zijn. Misschien dat deze partij de
motie nog kan inruilen voor zinnige
vragen, waar de armere kinderen in
de gemeente Hardenberg ècht mee
geholpen worden.
ergee@sallander.nl

Leegstand LOC valt nog wel mee

Marke - De Marke Bergentheim
heeft donderdag 4 april het meer
dan 400 jaar oude notulenboek van
de marke overgedragen aan het archief van de gemeente Hardenberg.
Daarmee was de marke officieel
opgeheven, maar de voormalige
markegenoten willen de geschiedenis wel laten voortbestaan op een
informatiebord. Dit bord moet een
prominente plek in de buurtschap
krijgen. De officiële onthulling van
het bord met een bijhorende bank
is zaterdag 6 juli om 10.30 uur aan
de Brinkweg in Oud-Bergentheim.
Speurtocht – Natuurcentrum De
Koppel houdt woensdag 10 juli een
speurtocht naar het gemeentehuis
in Hardenberg. Kinderen van 6
tot 12 zijn van harte welkom. De
groep vertrekt om 14.00 uur vanaf
de Koppel. Onderweg moeten vragen worden beantwoord over wat
ze tegenkomen. In de raadszaal
wordt een korte film getoond over
de bouw van het gemeentehuis.
Daarna volgt een rondleiding door
het gebouw. In de expositie kunnen
de kinderen tegen elkaar racen met
autootjes op zonne-energie. Om
15.30 uur loopt de groep terug naar
de Koppel, waar de laatste vragen
nog beantwoord moeten worden.

Hardenberg moet
gewoon doen
HARDENBERG – Het VVVkantoor in Hardenberg heeft weer
bewoners. Vorig jaar november
moest het de deuren sluiten omdat
het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) vond dat een fysieke
winkel niet meer nodig was, in dit
internettijdperk. Het geld moet naar
promotie en marketing gaan en niet
meer naar kantoren, vond het RBT.
In Hardenberg wil men nu beide zaken combineren: de verkoop van het
‘product’ Hardenberg bevorderen
en daarnaast toeristische diensten
verlenen aan de eigen inwoners en
gasten. “Want je zoekt op je vakantieplek toch een VVV-kantoor of

Directeur Klaas Bakker (links) en Bertil Hulleman van de opleiding Horeca/Facilitaire Dienst hebben nog wel het een en ander te overleggen voordat
de bovenverdieping van de bieb en de andere ruimtes helemaal naar wens zijn ingericht.
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HARDENBERG – Noem het woord LOC en de gezichten bij bestuurders in Hardenberg betrekken meteen. De mondhoeken gaan hangen,
de blikken worden zorgelijk en uit de kelen klinken geluiden als ach en
wee. Volgens Klaas Bakker, directeur van het Alfa-college in Hardenberg en huurder van het LOC, is het niet alleen maar kommer en kwel.
Integendeel, zijn mbo-school groeit nog steeds. In 2008 begonnen met
700 leerlingen telt de school nu meer dan 1600 scholieren. Met als gevolg
dat er komend schooljaar 250 m2 extra in gebruik wordt genomen.
De bovenverdieping van de bibliotheek wordt gebruiksklaar gemaakt
voor het Alfa-college en de Groene
Welle, die daar grootschalige werkzaamheden kunnen verrichten.
iets wat erop lijkt”, vertelde wethouder René de Vent woensdag 26
juni, tijdens de officiële opening van
het Info-punt op het parkeerdek aan
de Gedempte Haven. Voorafgaand
aan het doorknippen van het lintje
werd het logo van de campagne onthuld, een geel post-it papier met de
tekst Regio Hardenberg, de kracht
van gewoon doen.

De kantoren aan de kant van de
Sportlaan worden verbouwd tot
leslokalen en ook de voormalige
kantoorruimtes van de bibliotheek
aan de kant van de begraafplaats
worden bij de verbouwing betrokken. Huur en word mijn nieuwe
buur, staat op een grote poster te lezen in het LOC. Die kan weer worden weggehaald want de uitspraak
wordt gedaan door de eigenaresse
van het Leercentrum Hardenberg,
waar kinderen onder meer huiswerkbegeleiding kunnen krijgen.
Haar plek wordt straks ingenomen
door het Alfa-college maar ergens
anders in het gebouw zal nog wel

een plek te vinden zijn, want met
name op het werkplein is nog wel
ruimte te vinden.

ale situatie zodat met de gemeente
wordt overlegd over een betere
oplossing.

Dat werkplein was trouwens ook
bijna onderdeel geworden van het
Alfa-college. Toen het LOC op de
tekentafel lag was er landelijk geen
enkele aandacht voor gym op een
mbo-school. Met een gymzaal is
dan ook geen rekening gehouden
tijdens de bouw. Nu duidelijk is
geworden dat vanwege de kans op
zwaarlijvigheid en allerlei fysieke
kwalen het verstandig is dat ook
mbo-jongeren extra lichaamsbeweging krijgen moet de school op
zoek naar sportruimtes. Het verlaten werkplein is daarbij in beeld
gekomen, maar voor een gymzaal
is de ruimte 3 meter te smal. De
scholieren gaan nu naar de sportzaal
van basisschool De Kastanjehof en
een fitnesscentrum in de wijk De
Marslanden, maar dat is vanwege
de afstand volgens Bakker geen ide-

De gemeente Hardenberg is nog
wel op zoek naar nieuwe huurders
voor de plek waar het UWV heeft
gezeten. De Alfa-directeur hoopt
wel dat die nieuwe huurders passen
bij de kracht van het LOC-concept:
werk, onderwijs en cultuur in één
gebouw. “Wij zijn er misschien
een beetje aan gewend geraakt,
maar de buitenwacht vindt dit heel
bijzonder. Het is dan ook goed dat
Hardenberg Art met zijn kunstuitleen en exposities in dit gebouw is
gekomen en hopelijk is er ook na
alle bezuinigingen voor kunstencentrum Muzerie nog steeds een
plek. Het merk LOC was tot nu toe
een sterk merk en ik vind dat dit zo
moet blijven.”

redactie@sallander.nl

