Woensdag 21 mei 2014

Kortweg
Inktvisjes - Te vroeg geboren baby’s krijgen in het Röpcke-Zweers
ziekenhuis in Hardenberg voortaan
een handgehaakt inktvisje in hun
couveuse. De pasgeborenen worden er niet alleen een stuk rustiger
van, ze trekken ook niet zo vaak
meer aan de slangen en sondes. De
tentakels van de inktvisjes lijken op
de navelstreng die de baby’s vasthielden toen ze nog in de buik van
de moeder zaten. Het idee is komen
overwaaien uit Denemarken.
Veteranen - Aan de 7e veteranendag op 31 mei in Hardenberg wordt
meegewerkt door shantykoor Qua
Patet Orbis, bestaande uit 25 oudmariniers uit Gelderland. Zij treden
om 13.30 uur op in het gemeentehuis. Daarbij zijn belangstellenden
van harte welkom, evenals bij de
daaropvolgende vlaggenparade in
het naastgelegen Stephanuspark.
Reptielen – In natuurcentrum De
Koppel in Hardenberg is tot eind
augustus een expositie te zien over
amfibieën en reptielen, getiteld Jurassic Polderland. In de tentoonstelling spelen Nederlandse reptielen en
amfibieën de hoofdrol.

Als u eigenaar bent van een woning
in de gemeente Hardenberg hebt
u pas geleden een brief gekregen
over de OZB. Iets met het woord
fout erin en woning/niet-woning
en WOZ-waarde. Het zou mij niet
verbazen als u die brief na drie regels bij het oud-papier hebt gelegd.
Onleesbaar. En dus zonde van de
moeite en het geld. De schuld voor
deze wartaal ligt geheel en al bij
eigenwijze ambtenaren die denken
dat ze zelf wel zo’n briefje in elkaar
kunnen flansen terwijl er een afdeling Communicatie is die dit veel
beter zou moeten kunnen. De dames
van die afdeling krijgen echter heel
vaak een kant en klaar concept waar
ze dan in feite geen soep meer van
kunnen maken. Blijf hier met je tengels van af, zou ik zeggen, bespreek
met de voorlichters wat je duidelijk

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

wilt maken en laat hen het werk
doen, als die tenminste niet in een
knip- en plakbui zijn. De ambtenaar
die voor deze OZB-brief verantwoordelijk is zouden ze eigenlijk,
net zoals in de scholen in vroeger
tijd, een week lang met een lange
puntmuts door het gemeentehuis
moeten laten lopen met daarop in
chocoladeletters het woord Ezel.
De brief was voor de raadsleden
vorige week dinsdag aanleiding
om vragen te stellen, want ook
voor sommigen van hen was de
inhoud onduidelijk. Moet je nou
volgend jaar inhalen wat je dit jaar
niet hebt betaald? Of wordt de fout

gerepareerd en krijg je nog een extra
aanslag? Nou zijn het niet allemaal
mensen met een universitaire opleiding, die raadsleden, maar als zij het
al niet snappen, wat moeten wij als
‘gewoon volk’ dan met zo’n brief?
Hoe het wel zit? Ik heb het mij als
volgt laten uitleggen. Stel dat u
bijvoorbeeld 300 euro OZB hebt
betaald. Dat had eigenlijk 320 euro
moeten zijn, maar door een foute
berekening is die verhoging niet aan
u doorberekend. Eenmalig voordeel
voor u, ongeveer twee kratjes bier
verdiend want daar geeft u graag uw
geld aan uit, blijkt uit onderzoek.
Nu heeft de gemeenteraad vorig jaar
besloten dat drie jaar achter elkaar
de OZB wordt verhoogd omdat de
gemeente op zwart zaad zit. In dit
voorbeeld dit jaar van 300 naar 320
euro, volgend jaar van 320 naar 340

euro en daarna nog een keer van 340
naar 360 euro. Die eerste verhoging
heeft de gemeente gemist en dus
moeten B&W maar zien hoe ze dat
oplossen. Alleen u, als huizenbezitter, hoeft dat niet te betalen. Maar
nou komt het: volgend jaar moet
in dit voorbeeld 340 euro worden
betaald. Dat betekent een stap van
300 naar 340 euro. Dat lijkt een hele
grote stap. En dat is het natuurlijk
ook. Alleen lijkt het erger dan het
is omdat u die twee tientjes dit jaar
niet hoefde te betalen.
Nog niet duidelijk? Dan zou ik
de afdeling Belastingen van het
gemeentehuis maar eens bellen,
want daar zit vast en zeker ook de
ambtenaar van die vreemde brief
tussen. Trouwens, enig idee waar
zo’n puntmuts nog te koop is?

Marslanden laat zien hoe fit het is

Lelies - De PvdA Hardenberg is het
getreuzel van wethouder Douwe
Prinsse zat. Hij heeft al enkele
keren beloofd dat een convenant
wordt getekend met lelietelers
over het verminderen van bestrijdingsmiddelen en het instellen
van een spuitvrije zone in de buurt
van bijvoorbeeld scholen, maar
tot daden is het nog niet gekomen.
Mondelinge vragen in de raad hebben niet geholpen, zodat de PvdA nu
schriftelijk heeft gevraagd- ook namens de ChristenUnie, GroenLinks
en D66 - waarom de afspraken nog
niet zijn ondertekend. Verder willen
de partijen weten wat er gebeurt met
lelietelers die weigeren mee te doen.
Vistafette - De officiële start van
het Hengelsportseizoen 2014 vindt
dit jaar plaats in het Vechtdal Overijssel en is gekoppeld aan een nieuw
evenement: de Vechtdal Vistafette.
Zaterdag 31 mei wordt een poging
gedaan om een nieuw wereldrecord
te vestigen: ‘Met zoveel mogelijk
vissers op één moment aan één
rivier’. Tussen 14.00 en 15.00 uur
worden langs de hele rivier de Vecht
tellingen uitgevoerd. Een notaris is
aanwezig om het exacte aantal deelnemers vast te stellen. Rond 15.30
uur moet duidelijk zijn of de recordpoging is geslaagd. Deelname
aan de Vechtdal Vistafette is gratis.
Meer info is te vinden op www.
vechtdaloverijssel.nl/vistafette.
WAK – Op het Cultuurplein van
het LOC+ aan de Parkweg in Hardenberg wordt zaterdag 24 mei de
Week van de Amateurkunst afgesloten met openbare schilder- en
tekenlessen, kunstworkshops, klassiek ballet, een optreden van een
djembé kindergroep, een workshop
druktechniek en een concert van het
Benjamin Britten Strijkorkest. De
eerste activiteit begint om 10.00 uur.
Rommelmarkt – De professor Waterinkschool in Hardenberg houdt
zaterdag 24 mei een rommelmarkt
van 10.00 tot 13.00 uur. Voorafgaand worden er spulletjes ingezameld (geen grote meubelstukken).
Dat kan nog t/m donderdag 22 mei,
tijdens schooltijden en ‘s avonds
tussen 19.00 en 21.00 uur.
N34 - Van 26 t/m 29 mei wordt
tussen 19.00 en 6.00 uur gewerkt
aan de N34, op het gedeelte tussen
de Lutterhoofdwijk (N377) en de
Overijsselse grens.
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HARDENBERG – Het festijn moest even op gang komen in Hardenbergs
nieuwste woonwijk Marslanden, maar in de loop van de middag werd
het nog behoorlijk druk tijdens Marslanden Fit. Op het terrein tegenover
schoolgebouw De Matrix konden de wijkbewoners meedoen met allerlei
activiteiten om hun fitheid te verbeteren en er waren stands met informatie

over gezond leven. De organiserende vereniging voor Plaatselijk Belang had
dan ook veel instellingen op het gebied van zorg ( o.a. Baalderborggroep,
Saxenburgh Groep) en bewegen (o.a. Dansschool Erik, Bodytrend, Fysiototaal) bereid gevonden mee te doen. ‘s Avonds konden de Marslanders
laten zien wat ze in huis hadden tijdens Marslanden Got Talent.

Snijders ondertekent
petitie Kinderpardon

Extra jaar voor
Kastanjehof

Straatlantarens
op zonne-energie

HARDENBERG - De Medezeggenschapsraad van basisschool
De Kastanjehof heeft vorige week
alle ouders een brief geschreven
waarin staat dat de school nog een
jaar open blijft.

HARDENBERG - De gemeente
Hardenberg heeft zes straatlantarens geplaatst die werken op
zonne-energie. Een aansluiting
op het elektriciteitsnetwerk is
daardoor overbodig geworden. De
lichtmasten krijgen ook ‘s winters
of bij laagstaande zon voldoende
stroom om langdurig licht te kunnen geven. De masten staan op de
hoek van de Knappersveldweg en
Verlengde Kerkdijk in Oud-Lutten,
bij begraafplaats De Larixhof in
Rheeze en bij het gemeentehuis
in Hardenberg. Als de lichtmasten
bevallen wordt bekeken of ze ook
op andere plekken geplaatst kunnen
worden.

HARDENBERG – De PvdA in de
gemeenteraad van Hardenberg heeft
twee weken geleden schriftelijk aan
burgemeester Peter Snijders vragen
gesteld over het Kinderpardon.
De burgemeester van Bunnik is een
actie gestart om niet alleen kinderen
in Nederland toe te laten die onder
toezicht staan van de rijksoverheid, maar ook kinderen die onder
toezicht staan van de gemeente. De
PvdA wilde weten of Snijders de
petitie van zijn collega uit Bunnik
had ondertekend en of hij tijdens
de raadsvergadering van 13 mei
antwoord zou willen geven. Nou
is dat laatste ongebruikelijk, want
een schriftelijke vraag moet altijd
schriftelijk worden beantwoord. En

dus was er ruimte voor de ChristenUnie om met de vraag aan de haal
te gaan door hetzelfde mondeling te
vragen tijdens de raadsvergadering.
Snijders vertelde dat hij de brief
van Bunnik ook had ondertekend,
hoewel er bij de gemeente en de
stichting Vluchtelingenwerk geen
gevallen bekend zijn van kinderen
die buiten de boot dreigen te vallen.
Kees Slingerland (GL) wist echter
te vertellen dat het volgens hem
minstens één kind in de gemeente
Hardenberg betreft. Burgemeester
Snijders deed vervolgens via de
raad een oproep aan de inwoners
van Hardenberg om aan te geven
of er nog meer kinderen zijn die
wellicht van het verruimde Kinderpardon gebruik kunnen maken.

Het was de bedoeling per augustus
2014 de deuren te sluiten, maar na
protestacties van ouders en leerlingen is gekozen voor een zorgvuldiger traject. De MR beseft dat
openhouden niet mogelijk is door
de keus die schoolbestuur Chrono
heeft gemaakt, maar heeft nu wel
bereikt dat er gezorgd wordt voor
een goede overgang van kinderen
en personeel. Wel wordt een klemmend beroep gedaan op de ouders
om hun kind ook dit laatste jaar op
de Kastanjehof te laten.

redactie@sallander.nl

