Woensdag 12 maart 2014

Kortweg
Toneel - Leerlingen van het Greijdanus College in Hardenberg staan
dinsdag 18 maart op het podium van
theater de Voorveghter tijdens de
jaarlijkse Grote Avond. Het is de
bedoeling dat ze dan vanaf 19.30
uur schitteren met hun acteer-, dansen muziektalenten tijdens het stuk
‘De Droomfeecks’.
Sporthal – Volleybalvereniging
Kangeroe uit Hardenberg gaat de
gemeentelijke sporthal De Meet
exploiteren. Dat gebeurt overigens
niet eerder dan per 1 januari 2016,
omdat dan het contract met de huidige beheerder is afgelopen. Kangeroe wil haar eigen trainingen en
wedstrijden zoveel mogelijk op één
plek te concentreren met als doel
uit te groeien tot een prominente
club in de regio. Scholen en andere
sportverenigingen kunnen gebruik
blijven maken van de hal.
Starters - De gemeente Hardenberg
heeft nog budget beschikbaar voor
het verstrekken van 52 startersleningen. Het afgelopen jaar zijn 49
startersleningen verstrekt: 3 voor
nieuwbouw en de rest voor bestaande woningen. Sinds de introductie
van de starterslening in 2005 zijn al
circa 300 startersleningen verstrekt.
Om in aanmerking te komen voor
de starterslening worden voorwaarden gesteld. Meer informatie over
de starterslening is te vinden op
www.hardenberg.nl/woonkavels.

Heel lang werd tijdens sollicitatiegesprekken gevraagd hoe je in je
nieuwe baan dit zou doen of dat zou
aanpakken. Waarna bijna altijd sociaal wenselijke antwoorden werden
gegeven. Gewoon een kwestie van
je goed voorbereiden zodat je wist
welke kant het gesprek op moest
gaan. Totdat iemand op het snuggere idee kwam dat het helemaal
anders moest. Niet vragen naar de
toekomst maar naar het verleden.
Hoe heb je deze situatie aangepakt
of hoe ben je daarmee omgegaan?
Geen gefantaseerde situaties meer
maar met de billen bloot.
Eigenlijk zou dat tijdens het slotdebat met de lokale lijsttrekkers
ook moeten gebeuren. Op maandag
17 maart wordt dat debat in het
gemeentehuis gehouden, georganiseerd door Omroep Baalderborg en
het grootste weekblad van Baalder,
van Heemse, van Baalderveld en
van Radewijk, zou Louis van Gaal
zeggen als hij daar werkte. U mag

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

daarvoor vragen indienen. Nou,
vraag dan maar eens wat GroenLinks de afgelopen vier jaar heeft
laten zien. Vier jaar in de oppositie
en wat hebben we daar van gemerkt
aan voorstellen, moties, amendementen? Of Liberaal Hardenberg,
de eenmanspartij die al jaren roept
dat parkeren niet langer betaald
moet worden door de parkeerders.
Vraag eens door wie dan? Wie
moet dan betalen voor de aanleg
van de parkeervoorzieningen? En
dat gemeentehuis, dat volgens veel
klagers veel te groot en veel te duur
is. Veertig miljoen, zei Liberaal
Hardenberg. Klopt niet, zeggen regeringspartijen CDA, CU en PvdA.
Wie heeft gelijk? Laat ze het eens
uitleggen!
Of neem de grondpolitiek. Ergens
in februari schreef het Financieel

Dagblad een artikel over CDAwethouder Douwe Prinsse die
werd gevraagd uit te leggen hoe
je 95 miljoen euro kunt uitgeven
aan grondaankopen terwijl je er in
de nieuwste jaarrekening maar 54
miljoen van terugziet, waardoor
je geld hebt om bijvoorbeeld een
nieuw zwembad te bouwen. Een
gemeente die een hypotheek op de
toekomst neemt met goedkeuring
van alle partijen. Laat ze eens
uitleggen hoe dat kan, want via de
internetuitzendingen van de raadsvergaderingen door de gemeente en
de verhalen in de pers is blijkbaar
niet iedereen veel wijzer geworden.
En laat D66 eens vertellen waarom
ze de afgelopen week zo hard hebben geroepen over OZB die zo hard
stijgt dat het leven in de gemeente
Hardenberg onbetaalbaar wordt.
Nou blijken die cijfers – die in een
persbericht van de Vereniging Eigen
Huis stonden – niet te kloppen. De
stijging van 2011 tot 2014 is geen
18% maar 8%. De journalisten die

dit bericht hebben overgenomen
zeggen dat ze tegenwoordig geen
tijd meer hebben om cijfers te controleren en dat je mag verwachten
dat Eigen Huis zijn zaakjes goed
voor elkaar heeft. Niet dus. Waarom
heeft D66 dit niet gecontroleerd?
Als je al weinig dossierkennis hebt
doordat je de afgelopen 16 jaar niet
in de gemeenteraad van Hardenberg
vertegenwoordigd bent geweest,
zou je dan niet extra voorzichtig
moeten zijn en zaken extra moeten
controleren?
Vragen naar wensen is zinloos.
Iedereen wil het ziekenhuis behouden, iedereen wil meer werk,
iedereen wil kansen voor kleine
kernen, iedereen wil hulp voor
zieken, voor mensen die veel zorg
nodig hebben, voor armen en voor
probleemjongeren. Maar wat hebben ze de afgelopen jaren gedaan?
Vraag het 17 maart, vanaf 19.00 uur.
En nou maar hopen dat de vragenstellers scherp genoeg zijn om èchte
antwoorden los te weken.

Volgend jaar zwemmen in nieuw bad

Wandelen - De gemeente Hardenberg is genomineerd als Wandelgemeente van het jaar 2014.
De jaarlijkse verkiezing wordt
georganiseerd door Te Voet, de
wandelkrant van Nederland. In april
wordt de winnaar bekend gemaakt.
Eerdere winnaars in de regio zijn
Tubbergen (2011), Rijssen-Holte
(2012) en Ommen (2013).
Meedoen - Scholieren in het grensgebied worden opgeroepen mee te
doen aan de actie Mach Mit!. 10
april is de landelijke actiedag ter
promotie van de Duitse taal. Het
thema dit jaar is Duitse muziek.
Schoolklassen worden aangemoedigd een Duits liedje te zingen,
een eigen videoclip van een Duitse
popster op te nemen of een Nederlands popsong alleen of samen met
klasgenoten in het Duits te vertalen.
Het kan eigenlijk niet gek genoeg
zijn, zolang het maar leuk is, laat de
organisatie weten. Scholen kunnen
zich aanmelden via mozer@euregio.nl. Inzenden kan t/m 31 maart.
Voor de mooiste inzendingen zijn
prijzen beschikbaar gesteld.
Jeugd - Kinderen in de gemeente
Hardenberg die door geldgebrek
thuis niet kunnen meedoen aan
culturele activiteiten, kunnen een
beroep doen op het nieuwe Jeugdcultuurfonds. Eerder was al deelname mogelijk aan het Jeugdsportfonds. Beide fondsen zijn bedoeld
voor kinderen van 6 t/m 17 jaar. De
gemeente stop in elk fonds 10.000
euro. Het geld wordt beheerd door
een landelijke particuliere organisatie. Het sportfonds keert maximaal
225 euro per kind per jaar uit, het
cultuurfonds maximaal 425 euro.
De bijdrage wordt rechtstreeks
betaald aan een club als het gaat
om contributie of een bedrijf, als
er sprake is van de aanschaf van
bijvoorbeeld sportkleding of een
instrument. Een aanvraag kan worden ingediend via een intermediair.
Dit zijn bijvoorbeeld docenten,
schuldhulpverleners of de combinatiefunctionaris sport of cultuur.

redactie@sallander.nl

HARDENBERG - De letters BAM staan niet voor Blijkt Altijd Meer.
GroenLinks-raadslid Kees Slingerland had dat wèl horen rondzingen
en wilde vorige week dinsdag van B&W weten hoe groot de kans is
dat dit bedrijf bij de bouw van het nieuwe overdekte zwembad in
Hardenberg over de begroting heen gaat. Volgens wethouder Douwe
Prinsse is die kans nihil. “Tenzij de raad allerlei extra dingen gaat
vragen, maar anders niet. Er is een wensenlijst op tafel gelegd, die
lijst wordt verwerkt in de nieuwbouw en daar betalen we 5,2 miljoen
euro voor, een bedrag dat u als raad hebt afgetikt”, vertelde Prinsse.
“Als de bouw duurder uitvalt zijn de kosten voor bouwbedrijf BAM.”

Prinsse reageerde op vragen nadat
architect Rein Jansma van het Amsterdamse bureau Zwarts & Jansma
Architecten een schetsontwerp had
laten zien van het nieuwe bad op
de sportboulevard aan de Jan Weitkamplaan. Te zien was dat er een
25-meter bad komt, een bad voor
doelgroepen, een tribune om naar
zwem- en waterpolowedstrijden

Geen basisschool meer in Hardenberg
HARDENBERG - De sleutels
van de christelijke basisschool De
Kastanjehof in Hardenberg-centrum worden over enkele maanden ingeleverd bij de gemeente.
Schoolbestuur Chrono heeft besloten de school per 1 augustus te
laten fuseren met De Bloemenhof
in Baalderveld en de deuren van
het gebouw te sluiten. De leerlingen
kunnen daarna hun schoolcarrière

vervolgen bij De Bloemenhof, De
Vlinder in Heemse of de MarsWeijde in Marslanden. Deze Chronoscholen hebben leegstaande lokalen
waar de Kastanjehoffers een plek
kunnen krijgen.
Te groot en te duur
Het schoolgebouw aan de Lage
Doelen – een gemeentelijk monument – is te groot en te duur om nog
als school dienst te doen. Het leer-

lingenaantal is al jaren dalende, van
een 11-klassige naar een 5-klassige
basisschool en de komende jaren
zelfs 4-klassig. Wat de gemeente
na de sluiting van de school met
het gebouw gaat doen is nog niet
bekend. Als De Kastanjehof de
deuren heeft gesloten is er geen
enkele basisschool in Hardenbergcentrum meer over. Eerder moest
al de openbare Jan Ligthartschool
(later De Kern) vertrekken.

te kijken en een bad voor kleuters.
Verder uiteraard kleedruimtes,
toiletgroepen (ook voor mindervaliden) en een horecaruimte. De
entree komt aan de zijkant, zodat
de ingang en kassa gedeeld kunnen
worden met een eventuele nieuwe
sporthal die al enkele jaren op de
bouwagenda staat. Boven de entree
wordt een sculptuur gemaakt van
Wavinbuizen, om de verbondenheid
met dit bedrijf aan te geven. Wavin
levert namelijk de restwarmte van
haar productieproces aan het zwembad. Aan de andere kant van het bad
komt een ligweide.
Sauna
Of er ook welnessvoorzieningen
zoals een sauna geleverd kunnen
worden voor de 5,2 miljoen euro
is nog de vraag. “Het is een levendig onderwerp van gesprek”,
gaf Jansma aan. Het is de bedoeling dat medio juni met de bouw
wordt begonnen zodat nog voor de
zomer van 2015 in het nieuwe bad
gezwommen kan worden.

