Woensdag 8 oktober 2014

Asielzoekers
De gemeente Hardenberg is wèl
benaderd door het Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers (COA) met
de vraag of Hardenberg noodopvang kan bieden aan asielzoekers, maar er is geen geschikte
locatie gevonden. Dat vertelde
burgemeester Peter Snijders vorige
week tijdens de raadsvergadering
naar aanleiding van een vraag van
D66’er Jacco Rodermond. Volgens
Snijders heet het COA die vraag
aan vrijwel elke gemeente gesteld.

Opvoeding
Tijdens de koopavond in Hardenberg zijn medewerkers van 19.00
tot 21.00 uur van Samen Doen en
het Centrum voor Jeugd en Gezin in
Hardenberg-centrum te vinden om
een gezonde traktatie uit te delen.
Zij doen dat als onderdeel van de
Week van de Opvoeding. Ook alcoholvrije drankjes spelen deze week
een rol. Leerlingen van het Vechtdal
College in Hardenberg vieren deze
week een feestje met alcoholvrije
cocktails. Zij krijgen bezoek van
de mensen van Dazzling Cocktails
en leren alles over lekkere drankjes
waar je geen kater aan over houdt.

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

Het is misschien moeilijk te geloven, maar de 10 windmolens die ten
zuiden van Dedemsvaart worden
geplaatst (5 in de gemeente Hardenberg, 5 in de gemeente Ommen)
zullen er mede voor zorgen dat onze
riolering straks de overvloedige
stortbuien niet meer aan kan. Opwarming van de aarde door CO2?
Niks ervan. Broeikaseffect? Allemaal onzin. De ware schuldigen
staat 100 meter in de lucht. Of 135
meter, dat hangt van de gemeenteraad af die toestemming geeft voor
het plaatsen van de windmolens. Of
beter: windturbines.
Vorige week kwamen de windturbines weer eens langs in de
gemeenteraad. Met – zoals elke

keer – een rij tegenstanders die
kwamen vertellen dat de windmolens mensen ziek maken, dat het
uitzicht wordt bedorven, de opbrengst gering is en de huizen in de
buurt onverkoopbaar. En daarna de
voorstanders – de mensen die geld
aan de molens denken te verdienen
– die reppen over milieuvoordelen
en werkgelegenheid: werk voor
bouwvakkers tijdens de bouw en
daarna maar liefst twee vaste banen
voor onderhoudsmensen. En, let op:
goed voor de regionale werkgelegenheid hè, de onderhoudsmensen
komen niet uit Purmerend, Pruisen
of Patagonië. De raad moet binnenkort een besluit nemen over de
verplichte MER, de milieu effect
rapportage. Wat moet men allemaal
onderzoeken? Die vraag dient de
raad te beantwoorden. Nou is er een
commissie geweest die alvast een
voorschot heeft genomen en heeft

opgeschreven wat je zou kunnen
onderzoeken. Natuurlijk trekken
de tegenstanders de integriteit van
die club in twijfel. Dat doe je altijd
als ze niet precies zeggen wat jij
wilt. Doen ze dat wel dan zijn het
uiteraard de beste lui die je op hun
vakgebied maar kunt vinden. Maar
het zou meer om de slimheid van die
club moeten gaan. Of de sluwheid.
De raad heeft diverse keren gezegd:
niet meer dan 10 windmolens en
niet hoger dan 100 meter. Nou, zei
de voorbereidingsclub, als ik jullie
was zou ik ook eens uitzoeken of
dat niet hoger kan. Of meer. Want
als je ze hoger bouwt kun je misschien met minder toe. En als je er
meer plaatst hoeven ze misschien
niet zo hoog te worden. Afijn, de
hele discussie ging daarna over het
aantal en over de lengte, de andere
zaken kwamen vrijwel niet meer

aan bod. Dat de molens er komen
staat nu wel vast, en de plek ook.
Maar... beloofd is beloofd, zeiden
de meeste raadsleden: niet meer
dan 10 en niet hoger dan 100 meter.
Tenzij........
En zoek ook eens uit of de toename
van regenbuien in ons land komt
door parken van windmolens, wilde
mevrouw Baarslag van Leefbaar
Hardenberg weten. Grootschalig
gebruik van windenergie kan het
klimaat danig in de war schoppen,
staat op Fibronet.nl. Maar zo’n
wetenschappelijk onderzoek duurt
jaren, is erg kostbaar en is geen taak
van de gemeente, vonden B&W.
En dat vond de rest van de raad
ook. Nou ja, als de molens straks
in Dedemsvaart-zuid staan en we
krijgen weer eens een overvloedige
plensbui weet u tenminste wie daarvoor heeft gewaarschuwd.

Veel jeugd bij herdenking Molengoot

Duurzame kern
De gemeente Hardenberg daagt
inwoners uit om aan de slag te gaan
met duurzaamheid. Inwoners met
een duurzaam idee voor de eigen
kern of wijk die dit samen met buren, een club of vereniging willen
uitwerken, kunnen meedoen aan
de wedstrijd Meest duurzame kern
van de gemeente Hardenberg. De
aftrap van de wedstrijd is vrijdag
10 oktober, om 19.30 uur in het
gemeentehuis van Hardenberg. Dan
worden de spelregels uitgelegd en
enkele voorbeelden gepresenteerd.

Bekerwedstrijd
Het gaat momenteel goed met
HHC in de Topklasse. Afgelopen
zaterdag werd met 0-2 gewonnen
van Excelsior Maassluis, ongeveer
42 uur lopen van Hardenberg verwijderd. Die goede serie willen de
Hardenbergers graag doortrekken
in de strijd om de KNVB-beker.
Woensdag 29 oktober speelt HHC
in Zwolle tegen PEC. Voor de
Hardenbergers staat zo’n beetje
de gehele zuidtribune tot hun beschikking: 2061 kaartje voor de
gewone supporter en een kleine
500 voor de sponsors van HHC.
Deze week begint de voorverkoop.

Vloeivelden
Johan Poffers geeft donderdag 16
oktober van 20.00 tot ongeveer
22.00 uur een presentatie in natuurcentrum De Koppel in Hardenberg
over de Vloeivelden in De Krim.
Hij laat aan de hand van foto’s zien
wat er de laatste jaren is veranderd
in het gebied en welke bijzondere
vogelsoorten er te zien zijn.

Opknappen scholen
De Professor Waterinkschool in
Hardenberg (anno domini 1973)
wordt verbouwd. De gemeenteraad
krijgt binnenkort een voorstel onder
ogen om het schoolgebouw zowel
bouwkundig als functioneel weer op
het juiste peil te brengen.
Nog ouder is De Fontein in Lutten.
Die school – uit 1970 – is niet meer
te redden en wordt vervangen door
een nieuw, kleiner gebouw.

redactie@sallander.nl

Leerlingen van De Marsweijde assisteerden bij het leggen van kransen en bloemen.
COLLENDOORN - “Indrukwekkende herdenking bij joods
monument werkkamp Molengoot
met eigentijdse bijdragen jeugd
@vechtdalcollege”, twitterde
burgemeester Peter Snijders van
de gemeente Hardenberg.
Hij doelde daarmee op de verhalen
van Nadine Steen en Emily Hakkers, leerlingen van vwo-5, tijdens
de jaarlijkse herdenking bij het
monument voor de joodse dwangarbeiders in Kamp Molengoot in

Collendoorn bij Hardenberg. Persoonlijke verhalen, die indruk hebben gemaakt, vertelde hij na afloop.
Het monument is geadopteerd
door basisschool De Marsweijde
in Hardenberg-Marslanden en het
Vechtdal College in Hardenbergcentrum. Dat houdt onder meer in
dat beide scholen een bijdrage leveren tijdens de plechtigheid door het
lezen van een gedicht of het vertellen van een verhaal, door het leggen
van bloemen bij het monument en

bij de rondgang na afloop, waarbij
een steentje bij het monument wordt
gelegd als symbool voor de eeuwigheidswaarde.
Gospelmuzikanten
De druk bezochte plechtigheid – onderbroken door enkele regenbuien
- werd dit jaar voor het eerst muzikaal ondersteund door ‘bijna buren’
Frank en Marlou van Essen, grote
namen in de Nederlandse gospelwereld. Ook voor het eerst was er
een bijdrage van Coby Kuijpers

Energie opwekken door te dansen
HARDENBERG - Tijdens de Dag
van de Duurzaamheid, vrijdag 10
oktober, proberen inwoners van
de gemeente Hardenberg zoveel
mogelijk energie op te wekken
door te dansen op een Duurzame
Dansvloer, met als doel het wereldrecord ‘Energie-opwekken op een
dansvloer’ naar Nederland te halen.
Van 16.00 tot 20.00 uur krijgen

leden van dansscholen, sportverenigingen of andere clubs uit de
gemeente Hardenberg de kans om
zoveel mogelijk energie op te wekken op de Sustainable Dance Floor:
de enige dansvloer ter wereld die
bewegingsenergie kan omzetten in
elektriciteit. Tussen deze groepsactiviteiten door is er ruimte voor
andere Hardenbergers om te laten

zien hoe energiek ze zijn.
De poging het wereldrecord te breken kan door ‘gewoon’ te dansen,
maar ook een Zumba-demonstratie
of breakdance battle behoren tot de
mogelijkheden. Op dit moment is
het record in handen van de Spaanse
stad Murcia. Er moeten minimaal
500.000 joules worden opgewekt
om het record te verbreken.
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(voorganger van de evangelische
gemeente De Fontein in Coevorden)
en Larissa Baak (zangeres van de
gospelgroep Newday). Zij zongen
met ondersteuning van de bijna
100 aanwezigen het Israëlisch en
Nederlands volkslied.
De enige joodse bijdrage werd
verzorgd door rabbijn Menachem
Sebbag, als kolonel werkzaam bij
het Ministerie van Defensie, die de
joodse gebeden voor de overledenen uitsprak.

Uitbreiding revalidatiezorg
HARDENBERG - Het Clara Feyoena Heem in Heemse gaat investeren
in Geriatrische Revalidatiezorg, de
hulp voor ouderen die net een operatie achter de rug hebben en nog
zorg nodig hebben voordat ze weer
naar huis kunnen. Dat gebeurt in
samenwerking met revalidatiecentrum Roessingh in Enschede. Vanaf
1 november wordt deze zorg gecentraliseerd in Hardenberg-Heemse.

