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De emoties waren de dag na de
raadsvergadering vorige week
dinsdag nog niet bij iedereen verdwenen. Een grote raadsmeerderheid (21 tegen 10) besloot dat
B&W mogen doorgaan met het
onderhandelen met het COA over
de komst van 1000 asielzoekers
op toekomstig bedrijventerrein
Heemserpoort. En dat viel niet bij
iedereen in goede aarde.
Een kruidenier uit Heemserveen
noteerde: “Zeggen dat je naar
omwonenden hebt geluisterd en er
niets mee doen. Dat is blijkbaar po-

24Zip
Een kleine honderd leerlingen van
het Vechtdal College in Hardenberg
hebben van donderdag 18.00 uur tot
vrijdag 18.00 uur geleefd op water
en thee. Zij hebben deelgenomen
aan de actie 24Zip: 24 uur lang niet
eten, met als doel geld in te zamelen
voor de adoptiekinderen van de
school. De leerlingen verbleven in
enkele gymzalen van de school, die
waren ingericht als filmzaal, sportzaal en slaapzaal. Tijdens de afsluitende maaltijd op vrijdagavond in
de aula werd bekend gemaakt dat
er 2.200 euro aan sponsorgeld was
bijeengebracht.

litiek.” Een andere bewoonster van
de omgeving waar mogelijk het azc
komt schreef: “Wakker worden met
het idee dat een meerderheid van
de raad de burgers van Hardenberg
niet boeit. Bedankt, PvdA, CU en
CDA.” En tenslotte een bankmedewerker uit Heemserveen, die
twitterde: “Democratische kater na
een klucht in 3 delen. CU, CDA en
PvdA – onbetrouwbaar.”
Het zijn geluiden van mensen die
hun zin niet hebben gekregen. Hun
zin was: wel asielzoekers maar geen
duizend op 1 plek en samen met
de burgers goede plekken zoeken.
Maar de gemeente heeft geen zin
om met 1000 asielzoekers onder de
arm de gemeente door te venten en

te vragen wie er een paar honderd in
zijn dorp wil hebben. Het antwoord
ligt voor de hand: niemand wil dat.
Bovendien lijkt het niet erg aannemelijk dat burgers zonder verstand
van milieueisen, geluidsnormen en
afspraken met bedrijven beter dan
ambtenaren weten welke plekken
geschikt zijn.
Wat zou trouwens bedoeld worden
met de opmerking dat een meerderheid van de raad de burgers niet
boeit? De burgers hebben de raad
gekozen en 21 van de 31 lijkt mij
een duidelijke meerderheid. Dat een
meerderheid beslist begreep Bert
Gelling (VVD) ook niet zo goed.
Uit balorigheid stemde hij één keer
met de coalitiepartijen mee, want
het maakte toch niet uit wat hij

stemde, zei hij. Tja, dat heb je nou
eenmaal met meerderheden en minderheden. In een democratie is het
zo dat de meeste stemmen gelden.
De opmerking van de bankmedewerker over onbetrouwbaarheid
komt op mij nogal vreemd over. In
het verkiezingsprogramma van de
CU stond vorig jaar dat de partij
zou meewerken aan de komst van
een azc als die vraag gesteld zou
worden. Als je dan een jaar later
doet wat je hebt gezegd komt dat op
mij niet onbetrouwbaar over.
Het onbetrouwbare geluid kwam,
denk ik, uit het kamp van de oppositie. GroenLinks voorman Kees
Slingerland zei een maand geleden
dat door de komst van een azc de

kansen benut konden worden van
de kwaliteiten van de Hardenbergse
samenleving, een azc zou werk opleveren, Hardenberg kreeg een kans
om solidariteit te tonen. Oftewel:
GroenLinks is principieel nogal
erg voor deze vestiging. En deze
vestiging was de Heemserpoort in
Heemserveen, zei Slingerland. Als
je dan vier weken later een amendement indient waarin staat dat de
komst van 1000 asielzoekers prima
is, maar dat de gemeente samen met
inwoners minstens twee plekken
moet zoeken waaruit de raad een
keus kan maken, dan klinkt mij dat
niet erg betrouwbaar in de oren.
De emoties zijn misschien nu, een
week later, nog niet verdwenen.
Maar ach, alles went, zelfs hangen.

Wereldverteldag in bibliotheek Hardenberg

Staatsieportret
Drie leerlingen van het Deltion College in Zwolle hebben vorige week
een staatsieportret overhandigd aan
de leiding van het Röpcke-Zweers
ziekenhuis in Hardenberg. Het
staatsieportret van Koning WillemAlexander en Koningin Máxima is
gemaakt door middel van laserprint.
Het portret werd onder toeziend
oog van bezoeker onthuld in de
centrale hal van het ziekenhuis.

Lezing Gary Hekman
Om de stichting Sayap Ibu in Indonesië financieel te helpen met
het verzorgen van weeskinderen
en vondelingen worden binnenkort
twee acties gehouden. Vrijdag
10 april wordt een interactieve
sportavond gehouden op het Bedrijvenpark aan de Vechtstraat 2 in
Hardenberg, met onder meer een lezing door schaatser/skeeleraar Gary
Hekman. De entreegelden gaan naar
het goede doel. Daarnaast doel een
groep Hardenbergers half mei mee
met de Tourtocht Parijs-Utrecht.
Het sponsorgeld dat ze bijeen fietsen gaat ook naar het goede doel.

Studiekeuze
Om jongeren te helpen bij hun
studiekeuze houdt het Alfa-college
in Hardenberg donderdag 26 maart
van 19.00 tot 21.00 uur de informatieavond Studiekeuze MBO.
Bezoekers zijn welkom in het LOCgebouw, ingang Sportlaan.

Markt
Eind maart wordt de Markt in Hardenberg onder handen genomen om
wat meer sfeer aan te brengen. Aan
de oostzijde komen een paar bomen
en bankjes. Daar kunnen later dit
jaar ook terrassen worden gemaakt.
De muziekkoepel verdwijnt, omdat
die bijna nooit gebruikt wordt en
voor de winkels aan de zuidkant
van de Markt een sta-in-de-weg is.
Op termijn komt nog iets midden op
de Markt, bijvoorbeeld een kiosk.

© Roel Gritter

HARDENBERG - Ze hoefden zich niet de blaren op de tong te vertellen, maar de leden van de vertelgroep Vertellers aan de Vecht uit
Hardenberg konden vrijdag toch een paar keer een mooi verhaal kwijt
aan kinderen in de bibliotheek in Hardenberg.
Vrijdag 20 maart was het Wereldverteldag, in 1991 in Zweden bedacht en
sindsdien bezig aan een stormachtige groei over de hele wereld. Nederland
doet sinds 2008 mee. Elk jaar is er een ander thema waarover wordt verteld.
Dit jaar hadden de verhalen te maken met wensen.
In Hardenberg heeft de vertelgroep op 11 maart een wensput in de bibliotheek geplaatst, waarin iedereen een papiertje met een wens kon gooien. Op

Mutaties HHC

Techniek

Sven Weustink neemt aan het einde
van dit seizoen afscheid van HHC.
De verdediger kiest naar eigen zeggen voor zijn gezin, waarmee hij
zijn voetbalcarrière niet kan combineren. De 30-jarige speler kwam
afgelopen zomer over van HSC’21
en was een lange periode geblesseerd. Nieuw in de selectie van
komend seizoen is Melvin Koetsier,
nu nog keeper van Deto uit Vriezenveen. De 26-jarige doelman zal
bij HHC de concurrentie moeten
aangaan met Sander Danes. Verder
is afgelopen week bekend gemaakt
dat oud-keeper Marc Doornbos de
nieuwe keeperstrainer van HHC
wordt. Hij volgt Gerard de Vries op
die verkast naar WKE uit Emmen.

Afgelopen maandag is door wethouder Jansen van Hardenberg en
Scheele van Ommen de officiële
openingshandeling verricht voor de
week van de Techniek. Leerlingen
van scholen in de gemeenten Hardenberg en Ommen maken tijdens
deze week kennis met techniek in de
praktijk. Ongeveer 1300 leerlingen
uit groep 7 brengen een bezoek aan
één van de bijna 40 deelnemende
bedrijven. En in samenwerking met
het Alfa-college gaan ongeveer 250
leerlingen van vo-scholen op bezoek bij bedrijven in de gemeenten
Hardenberg en Coevorden.

redactie@sallander.nl

20 maart zijn de papieren uit de put gehaald. Als het een wensbriefje was
werd hij in de wensboom gehangen. Kinderen wensten bijvoorbeeld dat ze
later een goede zangeres zouden worden, of dat hun oma weer beter kon
zien. Maar er zaten ook vertelbriefjes in de put en werd zo’n briefje naar
boven gehaald dan werd een verhaal verteld dat met wensen te maken had.
Helaas voor de vertellers waren er vrijdagmiddag weinig kinderen in de
bibliotheek, zodat ze hun wensen niet voldoende kwijt konden. Ze zijn
echter ook te horen als het geen Wereldverteldag is, want een keer in de
maand vertellen ze in de wijkboerderij in Hardenberg-Baalder verhalen
aan leerlingen van de hoogste klassen van de basisscholen.

Onnodige
motie CU
HARDENBERG - Het blijkt
achteraf een onnodige motie van
de ChristenUnie te zijn geweest,
medeondertekend door D66,
over communicatie met mensen
die tijdelijk huishoudelijke hulp
kregen.
Eind januari was duidelijk dat tijdelijke huishoudelijke hulp per 1
april zou stoppen en dat 68 van de
340 gebruikers niet hadden gereageerd op brieven, advertenties, tvprogramma’s en krantenartikelen.
Omdat ze blijkbaar verder geen
behoefte hebben aan informatie,

meenden B&W. De CU zag dat
anders en de D66-fractievoorzitter
durfde zelfs te beweren dat de
gemeente onzorgvuldig had gehandeld. De 68 mensen die niet hadden
gereageerd moesten persoonlijk
worden benaderen, stond in de motie, die door een raadsmeerderheid
werd gesteund.
Begin februari zijn alle personen
telefonisch benaderd. Daarbij is
gebleken dat ze vrijwel allemaal op
de hoogte waren van de wijzigingen
en de gevolgen en dat ze zelf al actie
hadden ondernomen om de veranderingen op te vangen. Een paar
wilden nog wel wat aanvullende
informatie en slechts 3 personen
zijn doorverwezen naar het Samen
Doen Team, maar daar waren ze al
in beeld.

