Woensdag 30 oktober 2013

Kortweg
Parkeren – Er komen 42 tijdelijke
parkeerplaatsen extra bij het station
in Hardenberg. Vrijwel alle 120
plekken zijn nu dagelijks bezet.
In 2009 is de parkeerruimte ook
al eens uitgebreid met 41 plaatsen.
Het grasveld langs de Lage Gaardenstraat (het terrein Bruins) wordt
voor deze uitbreiding geschikt
gemaakt. Eigenaar Beter Wonen
heeft de afgelopen jaren al diverse
plannen gepresenteerd om op dat
terrein kantoren, woningen voor
jongeren en woningen voor ouderen
te bouwen maar tot nu toe is het bij
het maken van plannen gebleven.
De tijdelijke parkeerplaatsen worden nog voor het eind van dit jaar
aangelegd.
Hospice – Hospice ‘t Huis aan de
Vecht aan de Jan van Arkelstraat
in Hardenberg houdt Open Huis
vanwege de viering van het eerste
lustrum. Dat gebeurt op 3 dagen:
donderdag 7 november (‘s middags
en ‘s avonds), vrijdag 8 november
(‘s middags) en zaterdag 9 november (‘s ochtends). De coördinatoren,
vrijwilligers en mensen die betrokken zijn bij het hospice zijn dan aanwezig om tekst en uitleg te geven.

Waarom is een Amsterdams probleem opeens een landelijke probleem geworden? Hoe komt het
dat de discussie over Zwarte Piet zo
geëscaleerd is? Omdat Amsterdammers denken dat ze de norm zijn in
Nederland en het gekke is dat de
rest dat blijkbaar ook vindt. Of in
elk geval de media: kranten, radio,
televisie, nog steeds de belangrijkste opiniemakers.
Er wonen zo’n half miljoen Surinamers en Antillianen in Nederland en
de meesten daarvan in Amsterdam.
En omdat 21 daarvan bij een hoorzitting bezwaar hebben gemaakt
tegen de aanwezigheid van Zwarte
Piet bij de intocht in Amsterdam is
nu het hele land in rep en roer. Terwijl uit onderzoek van het Bureau
Onderzoek en Statistiek eerder dit
jaar is gebleken dat 93% van de
Amsterdammers de aanwezigheid
van Piet geen vorm van racisme of

ergee
.............

discriminatie vindt, wordt de stem
van de 21 bezwaarmakers duizendvoudig versterkt door de aandacht
van de media.
Zwarte Piet is zo zwart omdat hij
door schoorstenen kruipt om pakjes
af te leveren, zegt de een. Waar heb
je ooit een schoorsteenveger met
kroeshaar en rode lippen gezien?,
is de reactie van de tegenstanders.
Zij menen dat Zwarte Piet wordt
voorgesteld als het zwarte slaafje
van de witte Sint en dat beeld is
slecht voor kindertjes, omdat die
gaan denken dat zwarten dom en
onderdanig zijn. Maar welke slaaf
heeft een roe en neemt kindertjes
mee naar Spanje?, menen de voorstanders. Het zit zo, zeggen ze: Piet

staat voor de duivel, of is een afgeleide van Wodan. Afijn, voldoende
argumenten van tegenstanders om
Zwarte Piet af te danken. En ook
voldoende argumenten van voorstanders om de zaak te laten zoals
hij is. En wat doet Hardenberg? Wat
doet Ommen? Twenterand? Een
intocht zonder Pieten, met rode,
witte en blauwe Pieten, in Pietenpak
of clownspak, met kroeshaar of
kale knikker? Waarschijnlijk gaat
Amsterdam als eerste overstag c.q.
door de knieën, gebeurt hier voorlopig niks en als Gekleurde Piet in
de hoofdstad is geworteld doen wij
uiteindelijk ook mee. Maar voorlopig nog niet, zeggen B&W van
Hardenberg desgevraagd. “Alsof
we niks belangrijkers hebben om
ons druk over te maken.”
Elk jaar hebben we dezelfde discussie, maar wat dit jaar wel opval-

lend is, is de agressieve toon van
de tegenstanders van Zwarte Piet.
En natuurlijk het tijdstip. Als de
eerste pepernoten in de schappen
van de winkels liggen komen de
tegenstanders uit hun winterslaap
(die eigenlijk een zomerslaap is). En
omdat die pepernoten steeds vroeger worden geproduceerd wordt de
discussie over wel of geen Zwarte
Piet ook steeds vroeger gevoerd.
Vorig jaar kwam de NRC-redactie
op de valreep nog met een mening
over het afschaffen van Zwarte Piet.
Het stuk eindigde met de zin: “Het
sinterklaasfeest wordt dan bleek, de
kans bestaat dat de goedheiligman
het zal het afleggen tegen de Kerstman. En dat wil toch niemand.”
Wie de discussie de laatste weken
heeft gevolgd weet dat we al aardig
op weg zijn. Of zou de VN toch
eerder worden afgeschaft dan het
Sinterklaasfeest?

Loonwerkers maken overuren

Dweilorkesten - De Heujmanskapel uit Bruchterveld en De Haarschutters uit Kloosterhaar treden
donderdag 31 oktober op tussen
19.00 en 20.30 uur in het centrum
van Hardenberg. De optredens passen in het programma van de Week
van de Amateurkunst, de week
waarin culturele amateurverenigingen in het Vechtdal zich op diverse
manieren presenteren.
Afspraak – “Het klinkt misschien
wat klantontvriendelijk”, zegt
wethouder Douwe Prinsse, “maar
we denken dat we het tegenovergestelde bereiken.” Met ingang van 4
november kan men alleen nog op
afspraak terecht bij de Publieksdienst van de gemeente Hardenberg.
Tijdens de vrije inloop waren er
soms wachttijden van een half uur
en die zijn dankzij het systeem van
afspraken maken voorbij. “Maar
het is ook een gevolg van de bezuinigingen”, geeft Prinsse toe. “We
kunnen nu beter plannen en daardoor kan het personeel efficiënter
worden ingedeeld.”
Nederlandse taal – Nederlandse
kinderen die vlak over de grens in
Duitsland wonen krijgen binnenkort
geen les meer in de Nederlandse
taal en cultuur. Tot nu gebeurde dat
4 uur per week, om de moedertaal
van de kinderen te bevorderen,
maar ook om ze te integreren in het
Duitse onderwijssysteem. Sommige
Nederlandse kinderen in Duitsland
gaan nog naar Nederlandse scholen,
maar dat is volgens de schoolwet in
Nedersaksen eigenlijk verboden.
Door ze de taallessen te geven
wordt verwacht dat deze kinderen
wel naar Duitse scholen gaan maar
niet vervreemden van hun Nederlandse cultuur. Door bezuinigingen
van het Nederlandse kabinet wordt
voor veel ouders deelname aan de
lessen onbetaalbaar, meldt de Grafschafter Nachrichten. Als er minder
dan 12 leerlingen in een school
deelnemen stoppen de lessen. Eind
oktober gebeurt dat in Nordhorn,
daarna zijn naar verwachting ook
scholen in Uelsen, Emlichheim en
Laar aan de beurt. Op dit moment
volgen ongeveer 100 kinderen de
lessen van de NTC, de stichting
voor Nederlandse taal en cultuur
in de Nedersaksische grensstreek.

redactie@sallander.nl
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HARDENBERG – Het rooien van de aardappels is zo’n beetje gebeurd
maar de loonwerkers blijven overuren maken, want het hakselen van de
maïs is in volle gang. Dat gebeurt trouwens niet op een willekeurig moment, maar heeft alles te maken met het zetmeelgehalte in de snijmaïs.
Snijmaïs heeft dit jaar gemiddeld 15 gram minder zetmeel in vergelijking
met vorig jaar. Dit is een gevolg van het late seizoen en de periodes met
droogte gedurende het jaar. De kolf is daardoor in relatief kortere tijd
gevuld. Wie de zetmeelopbrengst wil verhogen, kan maïs in een later

Opening
Muldershoek
BERGENTHEIM – Op de plek
waar vroeger het café van de familie
Mulder stond, op de hoek van de
Stationsweg en de Kanaalweg-West
in Bergentheim, zijn in juni van
dit jaar de eerste bewoners komen
wonen in het nieuwe appartementencomplex De Muldershoek. Het
pand is eigendom van woningcorporatie De Veste maar wordt gebruikt door De Baalderborg Groep,
die er kleinschalige woonvormen
heeft gerealiseerd. Een officiële
opening heeft nog niet plaatsgevonden maar dat gaat woensdag
30 oktober veranderen. Bij die

opening zal mevrouw Mulder, oudinwoonster van Bergentheim en
voormalig uitbaatster van het café,
een rol spelen.
Het drie verdiepingen hoge gebouw biedt woonruimte en zorg
aan zes (jong) volwassenen met
een verstandelijke beperking en
18 senioren met een zorgindicatie.
Iedere bewoner heeft een eigen
appartement en ontvangt zorg van
de Baalderborg Groep, waarbij
nauw wordt samengewerkt met het
bestaande netwerk van de bewoner.
Zaterdag 2 november is er van 14.00
tot 17.00 uur Open Huis voor alle
omwonenden en belangstellenden
die het pand willen bekijken of hier
informatie over willen hebben.

stadium oogsten. Maar ook dat kan niet ‘op de gok’ gebeuren, want volgens de Landbouwuniversiteit Wageningen moet je oogsten wanneer het
drogestofgehalte tussen 30 en 35 procent ligt. Bij minder drogestof is de
maïs onvoldoende rijp en bij meer drogestof is conservering moeilijk en
de kans op broei dus groot.
Afijn, het oogsten van maïs lijkt tegenwoordig een hele wetenschap waarvoor zelfs de mobiele telefoon wordt ingeschakeld om met een app de juiste
datum te zoeken. En om de loonwerker te bellen natuurlijk, die vrijwel dag
en nacht op pad is om zijn klanten te bedienen.

Boete voor poep

HARDENBERG – Liberaal Hardenberg beweert dat hondenbezitters in het nieuwe Vechtpark tussen
de stuw in Hardenberg en de Europaweg worden bekeurd, omdat ze
hondenpoep niet meteen opruimen.
De partij heeft signalen gekregen
dat Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) boetes uitdelen
zonder eerst te waarschuwen.
Omdat er geen afvalbakken hangen
bewaren hondenbezitters de uitwerpselen van hun dier in een zelf
meegebrachte zak die ze aan de kant
van het wandelpad leggen met de
bedoeling hem later op de terugweg
mee te nemen. Maar voordat ze hun
plan kunnen uitvoeren hebben ze

een bekeuring te pakken, beweert
Liberaal Hardenberg. Frontvrouw
Petra Baarslag wil van B&W weten
waarom er (nog) geen afvalbakken hangen en waarom niet eerst
wordt gewaarschuwd en pas bij
een tweede keer een boete wordt
uitgedeeld.
De partij heeft ook vragen over de
besteding van de hondenbelasting.
De Hoge Raad heeft vorige week
uitgesproken dat gemeenten hondenbelasting mogen heffen zonder
dat ze de opbrengst apart besteden
aan speciale veldjes voor honden of
de aanpak van hondenpoep, maar
Liberaal Hardenberg wil toch van
B&W weten of die aan hondenbezitters willen uitleggen welke
service ze krijgen voor de betaalde
hondenbelasting.

