Woensdag 12 november 2014

Vluchtelingen
De gemeente Hardenberg moet
meer woningen beschikbaar stellen
aan asielzoekers. De groei wordt
veroorzaakt door een toestroom van
vluchtelingen uit Syrië en Eritrea.
In 2012 moest Hardenberg ruimte
bieden aan 12 asielzoekers, in 2013
aan 38 en dit jaar aan 47. De verwachting is dat dit aantal stijgt naar
100 in 2015. Het gevolg kan zijn, zo
schrijven B&W aan de gemeenteraad, dat er meer subsidiegeld moet
naar Vluchtelingenwerk om deze
mensen te begeleiden.

Extraatje
Wie niet in de kaartenbak van de gemeente zit maar wel hooguit 110%
van de bijstandsnorm ontvangt doet
er goed aan, bij de gemeente een
aanvraagformulier in te vullen voor
een financieel extraatje. Het Rijk
heeft hiervoor geld beschikbaar
gesteld, maar dan moet de aanvraag
uiterlijk 31 december 2014 zijn ingediend. Voor gehuwden is 100 euro
beschikbaar, voor alleenstaande ouders 90 euro en voor alleenstaanden
70 euro.
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.............

Als je als gemeente even wacht,
kun je zomaar een ton verdienen.
Nou ja, hoef je een ton minder uit
te geven. De tennisverengingen
in Hardenberg – TOGO uit 1930
en TVO uit 1985 – willen samen
met de tennishal op sportpark De
Boshoek één stevige club worden
met ruim 600 leden. Tijdens de
collegeonderhandelingen stuurden
beide verenigingen een brief waarin
ze vertelden dat de fusie samen
moet gaan met vernieuwde banen,
een opgeknapte hal en betere wegen
en paden op het sportpark. Of de gemeente even zes ton wil reserveren,
was de vraag.
In het onderhandelingsakkoord hebben de regeringspartijen afgesproken dit door te schuiven naar 2019

of later. Dat schoot de tennisclubs in
het verkeerde keelgat, zodat ze nu,
bij de behandeling van de begroting,
opnieuw in de pen zijn geklommen
èn de raad hebben toegesproken. Na
wat gegoochel met offertes wordt
de gemeente nu gevraagd vijf ton te
betalen. Maar ondanks deze ietwat
vreemde financiële move heeft het
verhaal van TOGO-voorzitter Jan
Heuver de raad wel aan het denken
gezet.
Heuver vertelde dat de banen van
zijn club volgend jaar vervangen
moeten worden. In 2015 twee ton
uitgeven aan banen en daarna fuseren waarna je opnieuw geld moet
uitgeven aan nieuwe banen, dat is
geld weggooien. Hij was nog zo
aardig om eerst Bruchterveld een
kunstgrasveld te gunnen, maar dan
moesten de tennisclubs wel in 2016,
hooguit in 2017 aan de beurt komen.
Een financiële toezegging kreeg

Heuver niet, maar wel de belofte dat
B&W volgend voorjaar aangeven of
er ruimte in de begroting is om de
clubs te helpen.
Soms kun je sporters ook tevreden stellen zonder extra geld uit
te geven. Weliswaar via Leefbaar
Hardenberg, maar toch. Deze partij had vragen gesteld over het in
aanbouw zijnde nieuwe zwembad.
Zijn er wel voldoende kleedkamers
voor minder-validen?, wilde LH
weten. En is dat volgens de wet- en
regelgeving? Ja, zei de gemeente,
het Projectbureau Toegankelijkheid
en onze Hardenbergse werkgroep
Bereikbaarheid zijn tevreden.
Klopt het dat er één kleedruimte
komt voor valide en minder valide
mensen? En zo ja, hoe zit het dan
met de privacy, was de volgende
vraag. Tja, wil een minder-valide
omkleden in zo’n kleedruimte
dan kan dat, wil-ie meer privacy

dan kan dat ook want we hebben
een aparte kleedruimte, reageerde
de gemeente. O, maar weet de
gemeente wel dat je voor mensen
die langer zijn dan 1.75 meter een
bad van minstens 1.60 meter moet
hebben of een verstelbare bodem?
En dat inwoners van Hardenberg
in Emmen gaan zwemmen omdat
daar een bad is dat geschikt is
voor minder-validen? Dat weet de
gemeente allemaal wel, schreven
B&W, maar de adviesgroepen voor
minder-validen zijn zeer tevreden
over het nieuwe bad, er zijn geen
wettelijke eisen voor waterdiepte of
temperatuur en de mensen gaan naar
Emmen om heel andere redenen.
Allemaal losse flodders dus, maar
goed, Leefbaar Hardenberg heeft
enkele ambtenaren weer mooi een
paar uur van de straat gehouden.
Kost een paar belastingcenten, maar
dat moeten wij maar voor de goede
zaak overhebben, lijkt mij.

Gedoe om hagelslag bij het ontbijt

Zandwinplas
De zandwinplas in Collendoorn van
de firma Roelofs wordt uitgebreid.
Waar de buurt bang voor was, het
verondiepen van de plas, oftewel
het dichtgooien van de plas met
grond of baggerspecie, gaat niet
door. De bestaande zandwinlocatie
is naar verwachting in 2016 uitgeput. Daarom wil Roelofs de locatie
uitbreiden met zo’n 3 hectare aan
de noordoostkant van de zandwinplas. B&W willen dit door middel
van een bestemmingsplanwijziging
mogelijk maken.

Pleinfestijn
Net als dit jaar wordt het Zomerfestival 2015 in Hardenberg afgesloten
met een pleinfestijn. Zaterdag 22
augustus speelt in elk geval de band
Beethoven Rocks op de Markt. De
rest van het programma wordt later
bekend gemaakt.

Kleppertoer
De Kleppertoer 2014 heeft wat minder mensen getrokken dan verleden
jaar. Toch is de organisatie tevreden
met het aantal van 3500 bezoekers.
Blij was men ook met de vele positieve reacties over de tussenstop
bij Museum Staphorst. De nieuwe
route staat in grote lijnen al vast,
“maar de verhalen en anekdotes
moeten we nog verzamelen”, zegt
medeorganisator Koop Drenth.

Hoogbegaafd
Dinsdag 25 november is er in het
Grand Café in het LOC in Hardenberg een lezing over Hoogbegaafdheid door Janet van der Veen.
Aanvang 19.30 uur.
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Burgemeester Cornelis Visser krijgt tekeningen van leerlingen van De Fontein
VRIEZENVEEN - De kritiek in
2013 dat het Nationaal Schoolontbijt gezonder moet, heeft dit jaar
op veel scholen de hagelslag uit
het pakket gestoten. Net als het pak
sinaasappelsap. Ervoor in de plaats
meer fruit en gezonder beleg. Dus
tarwebolletjes, krentenbollen, volkorenbrood, halvarine, fruitstroop,
halvajam, smeerkaas, 30+ kaas,
halfvolle melk en appels. Er zijn
ook scholen waar ze lak hebben

aan deze betutteling. Thuis wel
hagelslag en tijdens het schoolontbijt niet? Hypocriet gedrag, zo
redeneerden ze.
Ontbij op gemeentehuis
Maandag 3 november was de eerste dag van de twaalfde editie van
Het Nationaal Schoolontbijt, een
educatief evenement waarbij een
half miljoen kinderen op zo’n 2.500
basisscholen samen gingen ont-

Oproep voor kunstgras in Bruchterveld
BRUCHTERVELD – Directeur
Jan Bakker van basisschool De
Wiekslag in Bruchterveld heeft
de gemeenteraad van Hardenberg
tijdens de raadsvergadering van
4 november opgeroepen, nu een
het beloofde kunstgrasveld voor
Bruchterveld op de begroting te
zetten. Bakker sprak namens zijn
school, namens Plaatselijk Belang
maar vooral namens de voetbalvereniging Bruchterveld.

“Al in 2006 sprak wethouder
Prinsse het voornemen uit om op
alle sportaccommodaties in de
gemeente Hardenberg een kunstgrasveld aan te laten leggen. Dit is
bijna gerealiseerd. Nog 3 kernen
hebben geen kunstgrasveld en daar
is Bruchterveld er één van” vertelde
Bakker. De plaatselijke voetbalvereniging zit te springen om een
nieuw veld: het huidige tweede
veld is vaak onbespeelbaar omdat

de bodemgesteldheid slecht is. De
gemeente laat daarom twee keer
per jaar een gespecialiseerd bedrijf
komen om de grond te bewerken.
Volgens Jan Bakker heeft ook zijn
school belang bij een kunstgrasveld.
De periode wanneer de buitengym
gegeven wordt, ruwweg vanaf de
meivakantie, zijn de voetbalvelden
gesloten vanwege het onderhoud. In
dat geval kan er of geen buitengym

bijten en les kregen over gezonde
voeding. In veel gemeenten werd
één schoolklas uitgenodigd om in
het gemeentehuis te ontbijten. In
Twenterand ontving burgemeester
Visser leerlingen van groep 3 van
De Fontein in Westerhaar, locatie
Hoofdweg. Met pakken hagelslag
op tafel.
Make-A-Wish
Met dit zogenoemde burgemees-

gegeven worden of er moet uitgeweken worden naar het zogenaamde
speelterreintje aan het fietspad naar
de Kuilenweg, een veldje dat op
termijn moet wijken voor woningbouw.
“De Bruchtervelder vraagt niet
zo snel iets voor zichzelf en als
er iets gevraagd wordt, dan is de
uitwerking daarvan vaak met een
grote portie zelfwerkzaamheid. Nu
vragen we overduidelijk om uw
aandacht en inspanning, want dit
kunnen we niet zelf”, zo besloot

tersontbijt is ook een goed doel
ondersteund. Dit jaar was dat MakeA-Wish Nederland. Burgemeester
Visser mocht een cheque van 100
euro overhandigen aan de twee
leerlingen die deze dag klassedienst
hadden. Een schijntje als je bedenkt
wat Visser ervoor terug kreeg van
de jonge scholiertjes: een handvol
prachtige tekeningen, die samen een
hele wand in de B&W-kamer kunnen veranderen in een kunstmuur.

Bakker zijn inspraakbeurt.
Wat het verhaal oplevert is nog niet
bekend. De politieke partijen vonden wel dat er iets moet gebeuren.
Er zijn verwachtingen gewekt en
toezeggingen gedaan, het wordt tijd
om aan te geven wanneer ze aan
de slag kunnen, was de strekking
van de reacties. Begin volgend jaar
wordt tijdens de voorjaarsnota wellicht meer duidelijkheid verschaft.
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