Woensdag 18 februari 2015

Viaduct
De provincie Overijssel mag van de
Raad van State een viaduct plaatsen
van Dedemsvaart naar Drogteropslagen, over de N377. Vorige
week zijn alle bezwaren tegen het
plan verworpen en daarmee is het
bestemmingsplan van de gemeente
Hardenberg en de Drentse gemeente
De Wolden goedgekeurd. Of het
viaduct er komt is echter de vraag,
omdat de provincie de bouw vanwege bezuinigingen heeft geschrapt.

Hennep
In een bedrijfspand aan de Steenmaat in Gramsbergen is woensdag
11 februari een hennepkwekerij
ontruimd. In de kwekerij zijn
900 hennepplanten aangetroffen, die inmiddels zijn vernietigd.
Naar de eigenaar van de kwekerij
is een nader onderzoek gestart.

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

Wie is de mol? Welk Hardenbergs
raadslid lekt vertrouwelijke informatie? En welk belang heeft dat
raadslid bij het lekken?
Vorige week dinsdag maakte RTV
als eerste bekend dat het gemeentebestuur was benaderd door het
COA met de vraag of er in de
Hardenberger herberg plek is voor
1000 asielzoekers. Dat aantal is niet
zo verrassend groot als je bedenkt
dat aan de gemeente Coevorden 700
plaatsen zijn gevraagd, ook 1000
aan Hoogeveen en aan MiddenDrenthe 1500. De nood is hoog,
er komen wekelijks duizenden
vluchtelingen uit voornamelijk
Syrië naar ons land. Hardenberg
heeft geen gebouwen waar dui-

zend vluchtelingen ondergebracht
kunnen worden, zoals gevangenis
De Grittenborgh in Hoogeveen,
dus is het zoeken naar een terrein
in de buurt van een stad of dorp
van zo’n 4 hectare groot, waar dan
onderkomens neergezet kunnen
worden. Wie vóór 1 juli 2008 wel
eens richting Raalte is gereden heeft
een mogelijk voorbeeld van zulke
onderkomens kunnen zien in een
weiland, vlak voor de kruising van
de N348 met de N35.
Datzelfde zou in Hardenberg kunnen gebeuren. Bedrijventerrein de
Heemserpoort, aan de weg van
Hardenberg naar Lutten, hoeft de
komende jaren waarschijnlijk niet
in gebruik te worden genomen. Het
loopt niet storm bij de verkoop van
kavels voor bedrijven, zodat het
terrein gerust voor een periode van
vijf jaar voor iets anders dienst kan

doen. Goede plek derhalve voor
een AZC, een asielzoekerscentrum.
Maar 1000 asielzoekers, tjonge, dat
is natuurlijk teveel. Als het COA
700 had gevraagd was dat uiteraard
ook teveel geweest. En als ze 500
plekken hadden gevraagd was 500
teveel geweest. Zeker, we willen
best helpen, we hebben niks tegen
asielzoekers, ze moeten ergens
ondergebracht worden, maar....
duizend is teveel. Of zevenhonderd
is teveel. Of vijfhonderd is teveel.
Of......
Dus eigenlijk willen we ze niet. Ze
kosten teveel, ze pikken onze huizen in, onze banen. O ja, en ze stelen
natuurlijk, maken ruzie en er zullen
vast en zeker stiekem veel spionnen
en terroristen tussen zitten. Nou ja,
we willen ze wel, maar niet bij ons
in de buurt. Verweggistan is een
mooie plek.

Wie heeft gelekt? En waarom?
Om alvast stemming te maken?
Of is het geen raadslid maar een
ambtenaar, een lid van B&W, een
COA-medewerker die op een verjaardagsfeestje zijn mond voorbij
heeft gepraat? En waarom naar
RTV Oost?
Hoe dan ook, er was vorige week
grote onrust, er werd gegist en
geroddeld. En de gemeente liet dat
twee dagen toe. Geen verklaring
via de website, twitter, facebook
of de traditionele media. Reageren
op de gebeurtenissen in plaats van
proactief de touwtjes in handen
nemen. Eigenlijk dezelfde communicatiefout als alle andere keren
toen asielzoekers een plek moesten
hebben in de gemeente Hardenberg.
Blijkbaar is het collectief geheugen
bij bestuurders en ambtenaren maar
matig ontwikkeld.

Lezing over slacht
Thea Kroeze is maandag 23 februari te gast in museum Zichtbaar
Verleden in Sibculo. Zij verzorgt
dan vanaf 20.00 uur een lezing
over eten en drinken en de slacht in
vroeger tijden. De lezing sluit aan
bij de expositie over de slacht die
van april t/m oktober in het museum
is te zien.

Ouderbijdrage
Raadsleden van GroenLinks en de
ChristenUnie in Hardenberg zijn er
niet gerust op dat de eigen bijdrage
voor ouders van kinderen die in
behandeling zijn bij de Jeugd-GGZ
wordt afgeschaft. Tijdens de raadsvergadering van 3 februari heeft
wethouder Jannes Janssen gezegd
dat hij dit met andere betrokken instanties zou bespreken, maar dat hij
geen enkele toezegging kon doen.
De raadsleden denken dat gezinnen
in de financiële problemen komen
door de nieuwe rijksregeling. Zij
willen meer actie en hebben het college gevraagd om net als in enkele
andere gemeenten gebeurt de inning
van eigen bijdragen op te schorten.

Hardenbergs talent
Leerlingen van de opleiding Recreatie en Toerisme van het Alfacollege in Hardenberg organiseren
voor het vierde opeenvolgende jaar
Hardenberg’s Got Talent. De talentenjacht wordt gehouden op donderdag 19 maart om 19.00 uur in het
LOC-gebouw aan de Parkweg. De
opbrengst van de entreegelden (2,50
euro) gaat naar stichting Vecht voor
Jeugd. Deelnemers uit de gemeente
Hardenberg kunnen zich opgeven
via leisure-events@alfa-college.nl.
Er is plaats voor acts van ongeveer
zeven minuten. Deelname is gratis.

Vechttrofee
Boswachter Nico Arkes uit Hardenberg is winnaar geworden van de
Vechttrofee 2014. Daarmee is hij
volgens ondernemers en inwoners
van het Vechtdal de beste promotor
van het Vechtdal in het afgelopen
jaar. De prijs, een bronzen vechtanjer, is dit jaar voor de zesde
keer uitgereikt. Eerdere winnaars
waren onder meer de Ommer kok
Johan Drenth, 538-dj Edwin Evers
en Margé Hans van restaurant De
Rheezerbelten. De prijs is donderdag 12 februari uitgereikt tijdens de
jaarlijkse deelnemersbijeenkomst
van Vechtdal Marketing bij melkveebedrijf Zandman in Beerze.

redactie@sallander.nl

Doordat ooit katholieke Duitse turfarbeiders naar streken trokken waar nu
de plaatsnaambordjes Slagharen en Dedemsvaart staan, wordt jaarlijks in
het noorden van de gemeente Hardenberg carnaval gevierd, met op zaterdag
de bijbehorende optocht. Het zuiden van de gemeente moet afreizen naar
Twente, als het praalwagens, loopgroepen en individuele narren en narrin-

nen in kolonne voorbij wil zien trekken. Vrijdag naar de verlichte optocht
van Tubbergen bijvoorbeeld, of zondag naar de Grote Twentse Optocht in
Oldenzaal. Daar tussen – in tijd en plaats – was een bezoek aan Siepelstad
Ootmarsum de moeite waard. Dit jaar nog meer dan ooit, omdat zowel
kwaliteit als kwantiteit zijn gegroeid.
© Roel Gritter

AZC krijgt plek op Heemserpoort
HARDENBERG – De komst van een asielzoekerscentrum op bedrijventerrein de Heemserpoort bij Hardenberg komt voor de buurtbewoners ‘als een donderslag bij heldere hemel’, vertelden ze donderdagmorgen toen de gemeente en COA het nieuws over het azc officieel
naar buiten brachten. Hoe het dan had gemoeten konden ze niet zeggen,
want een bericht over de komst van een asielzoekerscentrum kun je
niet in etappes meedelen.
De drie buurtbewoners die de
bijeenkomst in het gemeentehuis
bezochten waren niet tevreden over
de gemeentelijke communicatie. Zij
hadden het nieuws vernomen uit
een brief die de gemeente door een
koeriersdienst uit Lutten had laten
bezorgen. “Men had ook wel even
kunnen aanbellen om de brief persoonlijk te overhandigen”, meende
een buurtbewoner.
Behalve de buurtbewoners waren
ook de voorzitters van Plaatselijk
Belang Rheezerveen-Heemserveen, Collendoorn, Marslanden en

Hardenberg-centrum op de hoogte
gebracht van het voornemen om
1000 asielzoekers te huisvesten
op de Heemserpoort. Zij waren
‘s morgens persoonlijk door een
gemeenteambtenaar gebeld. De
rest van de omwonenden kon
afgelopen maandag tijdens een
inloopbijeenkomst in het gemeentehuis zich laten informeren over
de komst van het azc. Dat laatste is
trouwens nog niet zeker, omdat de
raad eerst tijdens een oriënterende
raadsvergadering over de zaak beraadslaagt en pas dinsdag 3 maart

een besluit neemt, maar het ligt wel
in de lijn der verwachtingen dat de
raad akkoord gaat met het voorstel
van B&W.
Als dat gebeurt wordt langs de weg
van Hardenberg naar Lutten een terrein van vier hectare in gereedheid
gebracht voor de bouw van semipermanente units. Daarin worden
over ongeveer een half jaar duizend
mannen, vrouwen, gezinnen, kinderen en ouderen ondergebracht
uit landen als Syrië, Libië, Eritrea
en Somalië. Op het terrein kan een
school gebouwd worden, maar het
COA wil geen onderwijsinstelling
zijn en zoekt contact met bestaande
scholen om onderwijs te verzorgen.
Voor de gemeente levert de komst
van het azc niets op “want we willen niet verdienen aan de ellende
van anderen”, vertelde een van de

wethouders, “maar we willen er
ook geen geld op toeleggen”. De
gemeente zorgt voor de ontsluiting
en het bouwrijp maken van het terrein, maar krijgt dat vergoed door
het COA. Wat het azc wèl kan opleveren zijn banen. In Hoogeveen,
waar ook duizend asielzoekers
komen, gaat het naar schatting om
honderd banen en dat is in Hardenberg ook mogelijk. Verder zal de
middenstand het positief merken dat
er vluchtelingen naar Hardenberg
komen.
Opening in oktober
Bedrijventerrein de Heemserpoort
is in principe voor een periode van
5 jaar beschikbaar, maar als het
nodig is kan die periode verlengd
worden. Het is de bedoeling begin
juni te beginnen met het bouwrijp
maken van het terrein. De opening
staat gepland op dinsdag 27 oktober.

