Woensdag 4 juni 2014

Kortweg
Jubileum – Zondag 1 juni was het
60 jaar geleden dat de voetbalverenigingen HVC uit Hardenberg en
sv Heemse uit Heemse fuseerden
tot voetbalvereniging HHC. Het
60-jarig bestaan wordt zaterdag 7
juni groots gevierd op sportpark
De Boshoek. Vanaf 14.30 worden
wedstrijden gespeeld met hoofdrollen voor oud-kampioenen, het jubileumboek wordt gepresenteerd en ‘s
avonds is er feest in het clubhuis.
Kunstkick – Het cultureel programma Kunstkick voor scholieren
blijft in Hardenberg bestaan. Tot nu
toe was het zo dat leerlingen van
leerjaar 2 en 3 van het voortgezet
onderwijs workshops volgen en als
afsluiting een voorstelling, film of
concert bezoeken. Nu Kunstencentrum Vechtdal per september stopt
omdat de gemeente de subsidiekraan dichtdraait leeft de angst bij
de organisatie en de scholieren dat
Kunstkick een vroegtijdige dood zal
sterven. De gemeente heeft echter
aan Cultuurkoepel Vechtdal – de
lokale opvolger van het kunstencentrum – laten weten dat de jongeren ook komende jaren moeten
‘kunstkicken’.

De raadsleden in Hardenberg lezen
goed hun kranten en kijken met
enige regelmaat naar nieuwsprogramma’s op tv of lezen berichten
op websites. En elke keer als er
weer iets gebeurd is in den lande
wordt dat vertaald naar de lokale
situatie. Het gaat nog niet zover
dat ze na een aanslag op het Joods
Museum in Brussel aan B&W vragen of ook de joodse inwoners van
Hardenberg speciale bescherming
krijgen. Of dat ze willen weten
hoeveel burgers in onze gemeente
een wapenvergunning hebben als er
weer eens ergens een schietpartij is
geweest. Maar over andere nieuwtjes wordt met enige regelmaat aan
de bel getrokken.
Vorige week dinsdag kwamen de
asielzoekers weer voorbij. Fractievoorzitter Hans Botter van OpKoers
had begrepen dat er sinds april elke
week duizend asielzoekers bijkomen, voornamelijk uit Eritrea en
Syrië. Is Hardenberg benaderd door
het COA voor acute opvang, wilde

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

hij weten. En zo ja, waar worden
die mensen ondergebracht? Of de
gemeente soms actief naar plekken
zoekt in bijvoorbeeld leegstaande
schoolgebouwen of pakhuizen,
was zijn volgende vraag. Wethouder De Vent kon hem geruststellen
(of misschien moest hij hem wel
teleurstellen, ik ken het standpunt
van OpKoers inzake asielzoekers
niet), want Hardenberg is niet in
beeld. Waarschijnlijk durft het COA
niet meer, na de mislukte poging
vorig jaar om De Eik in Slagharen
te heropenen.
Natuurlijk werd er ook gesproken
over Attero. Dat is een afvalverwerker in Brabant die gemeentes
een boete wil opleggen omdat ze
te weinig afval leveren. Een jaar
of 20 geleden zijn er contracten
afgesloten over de hoeveelheid
restafval die de gemeenten aan
Attero leveren. Nu de afvalschei-

ding ook in Brabant succesvol is
gebleken wordt minder aangeboden
dan is afgesproken en komen de
gemeenten eigenlijk hun afspraken
niet na. Schandalig dat dit bedrijf
boetes oplegt, meende wethouder
Jannes Janssen. Blijkbaar vindt hij
dat contracten met bedrijven net zo
zijn als contracten met voetbaltrainers, namelijk van nul en generlei
waarde. Maar dit zou Hardenberg
niet kunnen overkomen, vertelde hij
de raad, want de gemeente heeft dit
soort problemen afgedekt.
De derde vraag kwam van Kees
Slingerland (GL). In een nieuwsbericht van waterschap Vechtstromen
stond dat in april 150 agrariërs
waren gecontroleerd op het gebruik
van bestrijdingsmiddelen in een periode dat dit niet mag. Bij 37 boeren
was een overtreding geconstateerd
en 8 van hen hebben een boete
gekregen. Hoeveel daarvan komen
uit de gemeente Hardenberg, wilde
Kees weten. Uiteraard wisten B&W
dit niet want hij had het aan het wa-

terschap moeten vragen. Dat heb ik
trouwens voor hem gedaan, gewoon
even vragen aan de voorlichters.
Alleen waren die vorige week te
druk met de berichtgeving over de
wateroverlast. Ze konden pas na het
weekeinde reageren, zeiden ze, en
dat was voor deze bijdrage te laat.
Waar raadsleden tot mijn verbazing
nog niets over gevraagd hebben is
het bericht dat agrariërs, en met
name bollentelers, het grondontsmettingsmiddel metam-natrium
met onmiddellijke ingang niet
meer mogen gebruiken, omdat het
waarschijnlijk schadelijk is voor
kinderen. RTV Drenthe berichtte
het als eerste, gevolgd door de Telegraaf. De inkt van het Hardenberger
convenant met de bollenboeren
is nog niet droog of het stuk lijkt
alweer achterhaald. Wat betekent
dit verbod voor het convenant, had
ik willen weten. Maar misschien
lezen raadsleden geen Telegraaf en
komt die vraag nooit. Kan meteen
de eerste zin in de prullenbak.

Kleedkamers – Korfbalvereniging
UNI in Kloosterhaar mag voorzichtig hopen op uitbreiding van
het aantal kleedkamers. B&W van
Hardenberg hadden bedacht dat
de club twee stuks krijgt en voor
twee andere mag aankloppen bij
de plaatselijke voetbalvereniging
om samen te delen. Daar waren
de korfballers maar voor een deel
tevreden mee. Met name het samen delen met de voetballers gaat
niet goed, liet voorzitter Marleen
van Nuil in april weten aan de gemeenteraad. Er ontbreekt nog een
bedrag van zo’n 40.000 euro om
zelf vier kleedkamers te bouwen.
Tijdens de raadsvergadering van
dinsdag 27 mei liet CDA’er Dirk
van der Valk weten dat zijn partij
de handschoen oppakt en probeert
dekking te vinden voor het bedrag
dat nog nodig is.
Legaal – De gemeente gaat de illegale verhuur van 4 woonkamers in
het pand Hessenweg 75 in Hardenberg legaliseren. Op de eerste verdieping worden volgens de eigenaar
als sinds 1993 4 kamers verhuurd
aan jongeren, wat al jaren bekend
is bij de gemeente en de brandweer
maar waar nooit officieel toestemming voor is gegeven. Dat gaat nu
wel gebeuren. Daarnaast mag de
winkelruimte in het pand verbouwd
worden tot woning. Hierin was
tot voor kort Appie’s Hengelsport
gevestigd.
Goede doel - De jaarlijkse klaverjasavond voor het goede doel
van spelers van Bergentheim-6 en
Mariënberg-6 heeft dit jaar ruim
200 euro opgeleverd. Het bedrag is
geschonken aan hospice ’t Huis aan
de Vecht in Hardenberg.
Pannenkoek – Het jaarlijkse dorpsfeest in Kloosterhaar waarbij het
draait om pannenkoeken eten en
– vooral – om elkaar ontmoeten
wordt zaterdag 14 juni gehouden
van 16.00 tot 19.00 uur. Jong en
oud kunnen op het terrein achter
dorpshuis ’t Haarschut versgebakken pannenkoeken eten en zich
vermaken met muziek, dans en
spelactiviteiten. Er wordt onder
meer opgetreden door dweilorkest
de Haarschutters, een streetdancegroep en de eigen DJ van jeugdhonk
Kloo-jo.

redactie@sallander.nl
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Twee dagen lang zijn de inwoners
en bezoekers van Hardenberg
verwend met 12 solisten, duo’s en
groepen die hun talenten op straat

hebben getoond. Al 20 jaar brengt
Kunsten Op Straat professioneel
straat- en locatietheater naar Hardenberg, met dit keer artiesten van

Twijfel of verminderen
aantal ambtenaren lukt
HARDENBERG - De gemeenteraad van Hardenberg vraagt zich af
of het wel lukt om over tweeënhalf
jaar het aantal ambtenaren van de
Bestuurdienst Ommen-Hardenberg
(BOH) met ongeveer 85 te verminderen. Of eigenlijk gaat het
om meer, omdat dit het aantal
fulltime banen betreft en sommige
ambtenaren in deeltijd werken. De
werkplekken verdwijnen omdat de
gemeente moet bezuinigen, maar
makkelijk gaat dit nog niet omdat
is afgesproken dat voorlopig geen
gedwongen ontslagen mogen vallen. Toen wethouder Douwe Prinsse
dit aangaf vroeg CU-raadslid Sake

Stelpstra “of B&W alvast een
voorschot nemen op het mislukken van de plannen.” Uiteraard gaf
Prinsse dit niet toe, want dat was
de hele raad over hem heen gevallen. Maar hij kon ook niet zeggen
dat het zeker zal lukken, want dan
wordt hij politiek opgeknoopt als de
doelstellingen straks niet op tijd zijn
gehaald. Vandaar dat Prinsse zei
dat het college er nog steeds vanuit
gaat dat alles zal verlopen zoals
gepland. Via natuurlijk verloop en
detachering moet het grootste deel
van de personeelsbezuiniging worden behaald en vanaf 2016 kunnen
er ook gedwongen ontslagen vallen.

dichtbij uit Nederland, België en
Duitsland, maar ook uit landen als
Polen, Spanje en Chili. Voor een
flink spektakel zorgden vrijdagmid-

dag de spelers van de Compagnie
Deviaton, die dankzij de deelname
van het publiek aan hun optreden op
veel waardering kon rekenen.

Raad wil geen geld in reservepot BOH
HARDENBERG - Als je een bedrag
van twee ton als handgeld wilt hebben om in geval van nood verder
te kunnen met een project en je
noemt dat ‘reserve’ dan krijg je de
gemeenteraad op je dak. Noem je
het ‘post onvoorzien’ dan is er niets
aan de hand omdat de raadsleden
wel snappen dat je niet voor elke
kleinigheid de raad om geld moet
vragen. Wethouder Douwe Prinsse
had vorige week moeite om het
verschil uit te leggen.
De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH) heeft afgelopen
jaar ruim 9 ton overgehouden. Dit
geld kan terugvloeien in de kassen
van Ommen en Hardenberg, maar
eerst willen de bestuurders daar
nog vier ton van afhalen: twee ton

om de ambtelijke top te veranderen
(de huidige directeur en adjunctdirecteur verdwijnen waarna de
leiding in handen komt van de
gemeentesecretaris van Hardenberg
Jolanda Waaijer en de gemeentesecretaris van Ommen Leonie Denneberg) en twee ton als een buffer
voor het opvangen van onverwachte
tegenvallers. Bij het samenvoegen
van de ambtenaren van Ommen en
Hardenberg was afgesproken dat
er geen reservepotje gevormd zou
worden en dan kon die twee ton
daar niet voor gebruikt worden,
meende met name CU-raadslid
Sake Stelpstra. Uiteindelijk wist
Prinsse de raad ervan te overtuigen
dat het wel handig was om een ‘post
onvoorzien’ te hebben.

