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Zorgwoningen
Het lijkt erop dat ondernemers
nog steeds verwachten dat er aan
zorgwoningen verdiend kan worden, ondanks dat er al een flinke
hoeveelheid aanwezig is in de gemeente Hardenberg. Aan de Korte
Slagenweg in Lutten wil iemand
de bestaand woon-zorginstelling
legaliseren en verder ontwikkelen
en ook aan de Stegerenallee in
Dedemsvaart komt een woon-zorgonderneming, is het voornemen.
Voor beide plannen hebben B&W
het licht op groen gezet.

Minder vervoer
De gemeenten Hardenberg en Ommen gaan een projectleider voor een
paar dagen per week aanstellen die
moet kijken wat de gevolgen zijn
van de gemeentelijke en provinciale bezuinigingen op het vervoer.
In totaal moeten beide gemeenten
een kleine zes ton bezuinigen, bij
de provincie gaat het om miljoenen.
Van de vijf maatregelen die de provincie heeft bedacht zijn twee van
belang voor Noordoost-Overijssel.
Daarbij gaat het om het vervallen
van de Regiotaxi en het opheffen
van parallelle lijnen. Dat laatste
betekent bijvoorbeeld dat wanneer
treinen en bussen dezelfde route
nemen de buslijn wordt opgeheven.

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

Het kan bijna niet anders of de
ChristenUnie in Hardenberg wordt
gesponsord door Kleenex en Pampers. De partij is zó zorgzaam voor
onze zielige burgers, dat je tranen
tekort komt om de door de CUraadsleden geschetste wantoestanden te bewenen.
Het volgende is aan de hand: per 1
april stopt de huishoudelijke hulp
die een bepaalde groep mensen
tijdelijk heeft gekregen. Via allerlei
acties heeft de gemeente 80% van
de gebruikers bereikt, ruim 270
personen. Zo’n 20% - om precies
te zijn: 68 personen - heeft zich
nog steeds niet gemeld, zegt de CU,
en het is dus onduidelijk of zij wel
of geen gebruik willen maken van

de nieuwe, beperktere mogelijkheden. Neem contact op met die
resterende 20% en vertel ons wat
die pogingen hebben opgeleverd,
gaf de CU vorige week dinsdag in
een motie aan. Meteen was D66 er
als de kippen bij om te reageren.
Deze tweemanspartij had de motie
ook al ondertekend, maar voorman
Jacco Rodermond wilde er nog wel
even aan toevoegen dat de gemeente
onzorgvuldig had gehandeld. Dat
schoot PvdA-fractievoorzitster Ria
Juurlink in het verkeerde keelgat.
Er zijn programma’s op de lokale
kabelkrant geweest, er hebben artikelen op de gemeentelijke pagina’s
in de weekbladen gestaan en de
mensen hebben twee keer een brief
met een uitnodiging voor een gesprek ontvangen, op locatie of thuis.
“Het beleid is dat er geen mensen
tussen wal en schip vallen, maar je
mag ook wel iets van de mensen zelf

verwachten, van hun eigen kracht”,
was de motivering van de PvdA om
tegen de motie te stemmen.
De lokale regeringspartij CDA vond
dat ook. Het lijkt een sympathieke
motie, alsof de raad erg betrokken
is bij deze onwetende mensen, maar
we hebben als raad besloten dat
we het samen gaan doen. Er kan
ook een beetje zelfredzaamheid
van de burgers worden gevraagd,
meende het CDA. De motie werd
wel ondersteund door Liberaal
Hardenberg en GroenLinks en ook
de VVD vond dat het college best
even 68 telefoontjes kon plegen,
zodat het afhing van de stemmen
van OpKoers of de motie het wel
of niet zou halen. Gelukkig begreep
deze partij wat het betekent om in
de oppositie te zitten. Als je een
wig kunt drijven tussen de drie regeringspartijen en je de kans krijgt

om B&W beentje te lichten moet je
het niet laten, zullen de OpKoersers
hebben gedacht. Hun stemmen gaven de doorslag, zodat binnenkort
de wethouders als medewerker van
een callcenter mogen optreden.
Na al dat geklets over het pamperen van zielige burgers was de
terugkeer van mevrouw Baarslag
van Leefbaar Hardenberg een verademing. Zij was enkele maanden
afwezig geweest en kwam meteen
met een vraag die van belang was.
Van levensbelang zelfs. Zij wilde
weten wat B&W gingen doen met
de opmerking van een burger dat in
het gemeentehuis slipgevaar dreigt.
Wordt op die opmerking gereageerd
of gaat u alleen een bordje plaatsen
dat de vloer glad is, wilde ze weten.
Het college was nog niet uitgehuild,
zodat het antwoord nog even op
zich laat wachten.

Hardenberg krijgt deel omroepactie voor voedselbank

Nieuwe speler
Het spelletje komt-ie-wel/komt-ieniet dat gespeeld werd door voetbalclub HHC en voetballer Jan Hooiveld is vorige week geëindigd met
het ondertekenen van een contract.
De 27-jarige aanvaller van WKE uit
Emmen heeft zicht voor twee jaar
aan de Hardenbergers verbonden.

Energiebesparing
De gemeente Hardenberg gaan
samen met beheerders van gemeentelijke gebouwen aan de slag met
energiebesparing. De beheerders
worden uitgedaagd om zoveel
mogelijk energie te besparen. Een
deel van de energiekosten die zij
hierdoor besparen, kunnen ze besteden aan het gebouw. Daarnaast
kunnen zij een premie verdienen.
Het gaat hierbij om enkele tientallen sporthallen, gymzalen en wijkcentra. Het geld dat de beheerders
besparen kunnen ze gebruiken voor
extra duurzame maatregelen in het
gebouw of voor maatschappelijke
doeleinden in de omgeving.

Love in Concert
Harmonie Crescendo uit Gramsbergen presenteert zaterdag 14 februari
haar eerste Valentijnsconcert. Deze
avond staat helemaal in het teken
van de liefde. Plaats van handeling
is De Binder. Het concert begint om
20.00 uur, de entree is gratis.

Bevrijding
Initiatieven en projecten die de
betekenis van de Tweede Wereldoorlog in woord of beeld duidelijk
maken kunnen rekenen op subsidie.
In totaal stelt de gemeente Hardenberg 5000 euro beschikbaar, met
een maximum van 500 euro per
project of initiatief. De gemeente
doet dit omdat het dit jaar 70 jaar is
geleden dat Nederland werd bevrijd
en B&W hier extra aandacht aan
willen schenken. Aanmelden kan tot
vrijdag 28 februari door een e‐mail
te sturen naar hetty.soepenberg@
ommen-hardenberg.nl

redactie@sallander.nl
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HARDENBERG - De 130 pallets met levensmiddelen die in december zijn
ingezameld door RTV Oost hebben de afgelopen week hun weg gevonden
naar de 15 Overijsselse voedselbanken. Eén daarvan is gevestigd in Hardenberg, de voedselbank Noordoost-Overijssel. Met twee busjes zijn de
vrijwillige medewerkers woensdag naar Deventer gereden om 166 kratten
op te halen en zo’n 900 kilo aardappelen.
Alle 13 regionale omroepen van Nederland hebben in december 2014 de
handen ineengeslagen om samen met hun luisteraars, kijkers en webbezoe-

kers zoveel mogelijk levensmiddelen in te zamelen voor mensen die een
beroep doen op de Voedselbank. De opbrengst van de Overijsselse actie
Samen voor de Voedselbank heeft een waarde van ruim 150.000 euro.
Met deze hoeveelheid levensmiddelen kunnen de voedselbanken volgens
de regionale omroep drie maanden lang alle aangesloten gezinnen helpen.
In februari wordt er beslist over een eventueel vervolg op de actie in het
najaar van 2015.

GroenLinks bezorgd over gifleiding Struikelstenen
van Schoonebeek naar Twente
EMLICHHEIM - Buurgemeente
HARDENBERG - De ondergrondse
pijpleiding van Schoonebeek naar
Twente houdt ook de fractie van
GroenLinks in de gemeente Hardenberg bezig. Sinds 2011 pompt
de NAM dagelijks ruim 8.000 liter
giftig afvalwater naar lege gasvelden in Twente. Net als in Groningen zou Twente grote risico’s
lopen op bodemverontreiniging en
bodemverzakkingen. De leidingen
lopen op zo’n anderhalve meter
diepte onder de natuurgebieden
Engbertsdijkvenen, het dal van de
Mosbeek en het Springendal door.
In mei 2013 is er sprake geweest
van een lekkage en momenteel zou

er opnieuw sprake zijn van een
lekkende injectieput in Twente.
De partij wil weten waarom de
NAM de pijpleidingen op Hardenbergs grondgebied heeft mogen
aanleggen, of de bevolking bij dit
besluit is betrokken, hoe lekkage en
slijtage in de gaten worden gehouden, of er afspraken zijn gemaakt
over schadevergoeding en wat
er waar is van de berichten over
lekkage in Twente. Verder wil GL
weten of Hardenberg zich aansluit
bij de Twentse gemeenten als die
verhaal willen halen bij minister
Kamps van Economische Zaken.

en vervolging van andersgelovigen.
Ook Hardenberg kent sinds 2012
enkele tientallen Stolpersteine die
aangebracht zijn op de plek waar
de joodse burgers hebben gewoond,
maar hier wordt verder geen aandacht aan besteed.

Emlichheim heeft dinsdag 27 januari, tijdens de internationale
Holocaustgedenkdag, herdacht dat
70 jaar gelden concentratiekamp
Auschwitz is bevrijd. Dat gebeurde
bij de zogenoemde Stolpersteine, de
struikelstenen met messingplaatje
die herinneren aan de bewoners die
weggevoerd zijn naar de vernietigingskampen. Na de herdenking is
in de foyer van de plaatselijke aula
met vocale en muzikale bijdragen
aandacht besteed aan het lot van de
joodse inwoners van Emlichheim.

HARDENBERG - Natuurcentrum
De Koppel in Hardenberg gaat verbouwen. Aan de kant van de rivier
de Vecht komt een serre die dienst
gaat doen als bescheiden horecaruimte. Verder komt er een tweede
vergaderzaal bij.

De manifestatie is ook bedoeld als
teken tegen de actueel dreigende gevaren van nationalisme, rassenhaat

De werkzaamheden beginnen 29
januari en duren naar verwachting
tot eind maart.

Verbouwing Koppel

