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Kortweg
De Eik - Het centraal orgaan voor
de opvang van asielzoekers (COA)
heeft De Eik aan de Coevorderweg
in Slagharen verkocht. De nieuwe
eigenaren willen het terrein en de
panden, met uitzondering van het
klooster, een recreatieve invulling
geven. Volgen het COA zijn Henri
Koopmans uit Elim - bekend in
de paardenwereld – en zijn partner
Diana de Boer de nieuwe eigenaars.
Volgens de plannen worden de
kloosterschool, het paviljoen en
de schoolbarakken verbouwd tot
groepsaccommodatie. Het hoofdgebouw, het vroegere klooster, wordt
aan de buitenkant gerenoveerd.
Omdat de gebouwen bestemd zijn
voor toeristische, recreatieve of
maatschappelijke functies mag er
niet gewoond worden. De gemeente
verwijst de verhalen dat er Poolse
of Bulgaarse seizoenarbeiders gehuisvest worden naar de prullenbak.

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

Zou ons dat nou iets gekost hebben,
dat we tegenwoordig op de weerkaart van het NOS-journaal staan?
Dat voetbalvereniging HHC de
naam Hardenberg achter het origineel heeft geplakt heeft de gemeente
een paar duizend euro gekost. Maar
dit? Als de weermannen het hebben over Midden-Nederland zie je
dat Hardenberg bij de noordelijke
grens van het midden ligt. Provinciegenoot Steenwijk is ook te zien,
maar die regio ligt dan weer net bij
de zuidelijk grens van het noorden,
als u begrijpt wat ik bedoel.

beestjes. Toch is de naam Ponypark
veel mooier. En nu het park niet
meer in Nederlandse handen is maar
eigendom is geworden van een
Spaanse investeringsgroep, kunnen
we die oorspronkelijke naam best
weer gebruiken, dat verstaan die
Spanjaarden toch niet. En bovendien is het een soort eerbetoon aan
oprichter Henk Bemboom, die twee
weken geleden is overleden.

Heel Nederland weet over enige tijd
waar Hardenberg ligt, zodat we in
verre oorden niet meer hoeven te
zeggen dat we in de gemeente van
het Ponypark Slagharen wonen. Dat
wonen we trouwens ook niet, want
de naam is al enkele jaren geleden
veranderd in Attractiepark Slagharen, vanwege het verdwijnen van de

Wat ik mij afvraag is of de kinderen van Henk Bemboom nu weer
gewoon Bemboom heten en geen
Bembom. Een jaar of wat geleden
hebben ze de tweede o laten vallen,
het kan ook de eerste zijn geweest,
dat is nooit officieel bekend gemaakt. Dat klinkt internationaler en
is voor buitenlanders makkelijker

uit te spreken. Misschien blijft
die o wel weg, want zoon Bouwe
heeft net toestemming gekregen
aan de Zwarte Dijk in Slagharen,
tegenover sportpark De Kei, een
paardenhouderij te beginnen voor
het fokken, trainen en verhandelen
van Arabieren. Blijkbaar is in de
paardenhandel geld te verdienen.
Dat is ook te merken aan de familie
Koopmans uit Elim die veel geld
heeft overgehouden aan allerlei
zaken die met springconcoursen
te maken hebben. Zoveel dat ze
geweldige maneges konden bouwen
en nu het voormalige AZC De Eik
hebben gekocht, vlak bij het Ponypark en ook vlakbij de paardenhouderij van Bembom. Niet voor de
hoofdprijs, overigens. Ooit wilde
het COA 1,7 miljoen euro hebben
voor het voormalige nonnenklooster, de kloosterschool en het ruim
5 hectare grote terrein, later werd

dat 1,4 miljoen en op de site van de
makelaar stond als laatste vraagprijs
595.000 euro. En waarschijnlijk is
zelfs dat bedrag niet betaald.
Voor het hoofdgebouw zijn nog
geen concrete plannen – “iets met
zorg?”- maar de andere ruimtes
worden geschikt gemaakt om dienst
te doen als groepsaccommodatie.
Zeker voor Polen, Roemenen en
Bulgaren die als seizoenarbeiders
komen werken, gaat het verhaal in
Slagharen. Volgens de gemeente
kan dat niet, want er mag niet
gewoond worden. Maar wat als ik
in Polen woon en tijdelijk, zeg een
maand of zes, onderdak nodig heb?
Ook dan niet, meent een gemeentelijke woordvoerder. Het vervolg zal
dus wel iets met paarden en paardenvolk te maken hebben, neem
ik aan. Met als naam Paardenpark
Slagharen? Beter van niet.

N34 - De provincie Overijssel en
de gemeente Hardenberg presenteren dinsdag 17 juni tijdens een
inloopbijeenkomst het plan voor de
N34 tussen de Witte Paal en de J.C.
Kellerlaan in Hardenberg. De bijeenkomst wordt van 16.00 tot 20.30
uur gehouden in het gemeentehuis.
Belangstellenden kunnen dan binnenlopen om het bestemmingsplan
in te zien en de ontwerpen voor de
weg, de tunnels en kruising met de
Kellerlaan te bekijken.
Facelift – Het pand van voorheen
café Mien Breur, op de hoek van
de Herenstraat en Coevorderweg in
Slagharen, wordt verbouwd tot appartementencomplex. Ontwikkelaar
Herman van der Most (voorheen
eigenaar van de Evenementenhal
in Hardenberg) wil er onder meer
koop- en huurappartementen voor
starters realiseren. Hiermee krijgt
deze verpauperde hoek een facelift. De nieuwe invulling van deze
locatie is mede mogelijk dankzij
een provinciale subsidie van een
100.000 euro. De gemeente Hardenberg heeft bij de provincie in
totaal vier ton weten los te peuteren
om zogenoemde rotte kiezen in de
openbare ruimte op te ruimen: twee
ton voor de hoek Van Roijensweg
en Kanaalweg Oost in Bergentheim, een ton voor Mien Breur in
Slagharen en nog een ton voor de
hoek Oosteinde/Stationsstraat in
Hardenberg, waar nu twee voormalige winkels en een garage wachten
op sloop.
Vervroegd - De Podiumavond
onderbouw van het Vechtdal College Hardenberg in theater De
Voorveghter begint vrijdag 13 juni
een uur eerder dan eerst gepland.
Om te voorkomen dat voetballiefhebbers zouden afhaken omdat
die avond het Nederlands voetbalteam de WK-wedstrijd tegen
Spanje speelt, begint de voorstelling
al om 18.30 uur. Op donderdag
wordt de gebruikelijke begintijd van 19.30 uur aangehouden.
Voetbalbios - Wie op een bijzondere manier de WK-voetbalwedstrijd
Spanje-Nederland wil beleven kan
hiervoor terecht bij de buitenbioscoop van het Zomerfestival. Op
het terrein van de Evenementenhal
staat een groot scherm opgesteld.
Na deze wedstrijd is er een afterparty met DJ Erik. Er zijn een paar
voorwaarden: geen eigen drank
meenemen en omdat het dit keer
geen drive-in moet de auto netjes op
de parkeerplaats worden geplaatst.
De toegang is gratis.
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Voetbalvereniging HHC uit Hardenberg heeft afgelopen weekeinde het
60-jarig jubileum gevierd. Dat gebeurde onder meer met een wedstrijd
tussen twee teams van oud-spelers. In de rust werd het boek Oranje zwart

Ambitieus banenplan
HARDENBERG - De werkloosheid
met een derde laten dalen, zorgen
voor meer banen bij bedrijven, die
banen laten opvullen door werkloze
jongeren, ouderen en vooral lager
opgeleiden uit de regio en meer
werk creëren door de samenwerking
met Duitsland te zoeken.
Dát is de kern van het banenplan, dat
op initiatief van de burgemeesters

van het stedelijk netwerk Emmen,
Coevorden, Hoogeveen en Hardenberg gemaakt is. Donderdag 5 juni
hebben zij het plan overhandigd
aan de Drentse Commissaris van de
Koning, Jacques Tichelaar. De vier
gemeenten vragen medewerking en
€ 75 miljoen van het Rijk. Hiervoor
willen ze onder meer een fonds
voor bedrijven, een acquisiteur voor

Gemeente stopt met logopedie
HARDENBERG - De scholen
in de gemeente Hardenberg zijn
niet blij met de plannen van het
gemeentebestuur om te stoppen
met de gemeentelijke logopedie.
Zij vinden het toch wel prettig
dat een keer per jaar met een
logopedist de twijfelgevallen worden besproken of dat standaard
een grofmazige screening wordt
gehouden.
De gemeente wil per 1 januari

2015 stoppen om ruim 40.000 euro
te besparen. Dat kan ook, zegt de
gemeente, omdat met het Centrum
voor Jeugd en Gezin afspraken zijn
gemaakt om vroegtijdig onderzoek
te doen naar spraak- en taalproblemen, waarbij een belangrijke rol is
weggelegd voor de jeugdarts. Bovendien zit logopedie tegenwoordig
in het basispakket van de zorgverzekering. De onderwijskoepel Chrono
(christelijke basisscholen in de
gemeente Hardenberg) denkt daar

diep in ons hart van Peter Hertog over de clubhistorie gepresenteerd aan
vier HHC’ers met een grote staat van dienst: vlnr. Lars Offringa, Jan Harm
Hultink, Peter Hertog, Freek Hamberg en Jaap Nauta.
buitenlandse investeringen, zogeheten invoegstroken voor jongeren
om wekelijks in het onderwijs in
te stromen, bedrijfsvakscholen en
een nauwere samenwerking met
Duitsland. Bovendien willen ze
minder regels zodat Nederlanders
makkelijker in het Duitse grensgebied kunnen werken. Het doel is de
werkeloosheid fors te verminderen,
binnen drie jaar moet het naar het
landelijk gemiddelde dalen. Daarbij
moet echter wel aangetekend woranders over. De ziektekostenverzekering dekt niet wat de scholen
willen. Volgens Chrono hebben ze
in Zwolle een systeem ontwikkeld
dat goed werkt en dat de gemeente
Hardenberg toch 30.000 euro kan
besparen.
De gemeente erkent dat het plan
van Chrono een meerwaarde heeft
ten opzichte van de eigen plannen,
maar omdat een screening door
een logopedist volgens B&W geen
gemeentelijke taak is moeten de
scholen het plan zelf maar uitwerken en betalen. Of de gemeenteraad
dat ook vindt moet nog blijken.

den dat het met de werkloosheid
in de gemeente Hardenberg nog
relatief meevalt. Toen vorig jaar
gesproken werd over een mogelijke
sluiting van TBS-kliniek Veldzicht
in Balkbrug waren de cijfers 14,1%
werklozen in Hoogeveen en 7,6% in
Hardenberg.
De vier gemeente willen het aantal werklozen terugdringen door
meer banen in het bedrijfsleven te
creëren, deze laten invullen door
mensen uit de regio en bovendien
de kansen op banen in Duitsland
benutten. Het creëren van banen
moet gebeuren door het voor bedrijven aantrekkelijk te maken
om werk uit Azië terug te halen
en om buitenlandse investeerders
aan te trekken. De kansen zien de
gemeenten vooral op het terrein
van kunststof, chemie en vezels.
In totaal hebben de colleges zo’n
twintig ideeën ontwikkeld om het
banenplan body te geven. Het is
nu de taak van Tichelaar om zijn
netwerk in Den Haag aan het werk
te zetten, zodat het kabinet met geld
over de brug komt om deze regio
zichzelf te laten helpen.

