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B&W van Hardenberg moeten met
diplomatieke middelen proberen
de grensovergang Balderhaar bij
Kloosterhaar open te houden voor
gemotoriseerd verkeer. En dat
moeten ze samen doen met Twentse
grensgemeenten en in Euregioverband. Dat was de strekking van de
motie van OpKoers die raadslid
Hans Botter vorige week dinsdag
indiende. Gesteund door alle partijen. Met de verzuchting van B&W
dat al drie keer overleg was gevoerd
maar dat de Duitsers hun poot stijf
houden.
De enige manier om ze in beweging
te krijgen is met geld wapperen.
Maar we gaan geen Duitse wegen
betalen, zei burgemeester Snijders.
En terecht. Ze hebben zopas besloten dat we geld moeten betalen als
we over hun wegen willen rijden
en nou willen ze het liefst dat we
die wegen ook nog eens betalen.
Het kost 45.000 euro om de gammele bermen te saneren, vertelde
burgemeester Gerhard Plöns van
de gemeente Wielen in de Duitse
Grafschafter Nachrichten. Dat geld
heeft hij niet en de Samtgemeinde
Uelsen houdt ook de hand op de
knip.

HARDENBEG - Het knooppunt
Beerze krijgt verkeerslichten,
maar dat is niet genoeg. “Wij willen een betere oplossing”, vertelde
CDA-fractieleider Dirk van der
Valk. Hij deed dat vorige week
dinsdagmiddag tijdens de behandeling van de Jaarrekening 2014.
Het CDA wil ook dat de gemeente
bedrijven op de hoogte brengt van
nieuwe wetgeving over asbestdaken, die vanaf 2024 verboden zijn
maar waarvoor vanaf 2016 subsidie
beschikbaar is om ze te verwijderen.
Ook vroeg hij aandacht voor maatschappelijke stages voor scholieren,
nu het rijk zich heeft teruggetrokken. Andere fracties wilden kijken
of het parkeertarief wel moet stijgen
zoals is afgesproken, of dat de OZB-

stijging niet wat minder kan. Ook
de slechte staat van het fietspad
in het Colenbranderbos kwam ter
sprake, net als het parkeren van de
fiets in de parkeergarage onder het
gemeentehuis. Allemaal zaken die
in directe zin weinig met de jaarrekening te maken hadden, want
over die rekening waren de meeste
fracties best tevreden. Behalve de
VVD. “U begroot heel slecht en
dat moet beter”, vond VVD-leider
Bert Gelling. Hij diende dan ook
twee moties in om tot een betere begroting te komen. De ChristenUnie
vond tussen alle vragen over geld,
zoektochten naar geld en beschouwingen over geld nog tijd om de
visie van deze partij te geven op de
samenleving. Warme woorden van
CU-chef Wim Boersma over soli-

dariteit tegenover de ik-gerichtheid,
een coöperatie-maatschappij waarin
overheid en burger samenwerken en
niet tegenover elkaar staan.

“Dat had maar zo ons verhaal kunnen zijn”, reageerde Ria Juurlink,
fractievoorzitter van de PvdA. De
PvdA-woordvoerster gaf in haar
bijdrage ook nog even aan dat er een
bezuinigingsopdracht ligt van 17,5
miljoen euro. Ruim 40% daarvan is
al gerealiseerd, maar er moet nog
veel gebeuren. Dat kost zo’n 100
ambtenaren hun baan want ook in
de ambtelijke organisatie wordt
diep ingegrepen. “We voeren een
behoedzaam financieel beleid en
dat moet nog even zo blijven”, vond
Juurlink. Enkele partijen hebben de
eerste zonnestralen al weer door het

wolkendek zien schijnen en denken
dat het wel een tandje minder kan
met de bezuinigingen, maar daar wil
de PvdA zonder degelijk onderzoek
niets van weten, zo gaf Juurlink aan.
Als een soort richtingaanwijzer
voor de begroting 2016 dienden
de partijen samen 1 amendement
en 11 moties in, waarin gevraagd
werd alvast te kijken hoe er minder
bezuinigd kan worden of hoe het
geld anders besteed kan worden,
maar na de beantwoording door de
collegeleden bleef daar weinig van
over: slechts twee moties en het
amendement, die alle drie werden
aangenomen. Het betreft alle drie
financieel-technische zaken die de
burgers niet direct raken maar de
gemeenteraad beter informeren.

Examen vanuit de lappenmand

B&W van Hardenberg zullen nog
een ultieme poging wagen maar
veel hoop hebben ze niet. En toch
moet de grensovergang open blijven. Dagelijks passeren meer dan
600 auto’s de grens, en dat zijn niet
alleen Nederlanders. Bij sluiting zal
de kleine grensovergang de Striepe
bij Langeveen overbelast worden.
Die angst heeft al stemmen doen
opgaan om die overgang dan ook
maar te sluiten. De oplossing is
echter vrij simpel: als we nou eens
stoppen met dat gezeur over die
fietsen uit de Tweede Wereldoorlog
die we terug willen, dan zeggen we
gewoon: hou die fietsen maar en
knap de Balderhaarweg op. Lijkt
me een goede deal.

Kortweg
Op de hoek van de Marslaan
en de Prengerlaan in Hardenberg
wordt momenteel flink gebouwd.
Waar vroeger de huishoudschool
Clara Feyoena, de kleuterschool
Prinses Marijke en de gemeentelijke gymzaal stonden komen 22
eengezinswoningen en 3 huur appartementen van Beter Wonen en
20 appartementen voor zelfstandig
wonen met begeleiding. Donderdag
11 juni is hier wat extra aandacht
besteed. De eerste steen in de buitengevel is gemetseld door toekomstige huurders.
Een tiental bomen langs de Karel Doormanlaan en Trompstraat
in Hardenberg is onlangs gekapt
omdat ze al een aantal jaren last
hadden van de kastanjeziekte. De
laatste twee jaren gingen ze daardoor hard achteruit. De kans dat
er grote dode takken naar beneden
zouden vallen nam flink toe, zegt de
gemeente, vandaar dat er vergunning gevraagd en verleend is om de
bomen te kappen. De bewoners zijn
vooraf geïnformeerd over de kap. In
overleg met woningstichting Beter
Wonen, die zelf de tuinen rond de
flats aan wil pakken, zal herplant
plaatsvinden.
Gerko van den Akker van de
stichting Das & Vecht houdt donderdag 25 juni een lezing in natuurcentrum De Koppel in Hardenberg
over dassen in het Vechtdal. Toegang 3 euro. De lezing begint om
20.00 uur en eindigt rond 22.00 uur.
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Kim kwam donderdag in gips naar de examenuitslag om met klasgenoten het succes te vieren.
HARDENBERG - Zo ben je nog
even aan het motorcrossen in
Zuid-Holland, een paar weken
voor je eindexamen begint, en zo
lig je in het ziekenhuis met twee
beenbreuken en een armbreuk.
De Slagharense Kim Temmink –

vmbo-leerling van het Vechtdal
College - reed op Koningsdag op
een mooie 4e plek tijdens een MX2wedstrijd toen haar KTM niet deed
wat zij wilde, of andersom. Hoe
dan ook, ze belandde in het zand
van de crossbaan en niet veel later
in de kreukels in het ziekenhuis in

Gorinchem. Het examen leek niet
meer haalbaar, maar na enkele operaties aan haar enkel en been pakte
ze de draad toch weer op.
Donderdag 11 juni was de uitslag,
maar de dinsdag en woensdag daarvoor moest ze nog vier examens

Saxenburgh Groep moet buikriem verder aanhalen
HARDENBERG - Zorginstelling Saxenburgh Groep in Hardenberg
heeft vorig jaar 1,8 miljoen euro verlies gemaakt, meldt nieuwszender
RTL-Z. Dat blijkt uit de onlangs verschenen jaarrekening. In 2013
boekte de instelling al een verlies van 4,6 miljoen.
Door de verliezen is de vermogenspositie van Saxenburgh, dat
onder meer bestaat uit het RöpckeZweers ziekenhuis in Hardenberg
en enkele verzorgingshuizen in de
regio, aanzienlijk verzwakt. Uit de
jaarstukken blijkt dat de zorginstelling van huisbank ABN Amro de
komende jaren minstens 2 miljoen
euro winst per jaar moet maken. Om

dat te bereiken wil Saxenburgh flink
bezuinigen. In 2014 is begonnen
met een besparingsprogramma van
10 miljoen euro. Daarvan is inmiddels meer dan de helft gerealiseerd.
Zo’n 100 voltijdsbanen worden
geschrapt, bovenop de 150 die vorig
jaar al verdwenen. De instelling
telde begin dit jaar 1200 voltijdsbanen, wat neerkomt op bijna 2000

werknemers, waarvan 90% vrouw.
Onlangs schoof de zorginstelling
daarbij de vakbonden aan de kant.
In het jaarverslag schrijft bestuursvoorzitter Henri Janssen dat hij zich
geen slepende onderhandelingen
met de bonden kan veroorloven,
zodat hij alleen met de ondernemingsraad aan tafel zit.
Uit de jaarrekening blijkt ook dat
Saxenburgh begin dit jaar een
nieuwe, strengere kredietovereenkomst met ABN Amro sloot. De
zorginstelling kan daarbij miljoenen

afleggen. Niet tevergeefs, want Kim
is geslaagd voor het examen vmbokader en gaat na de zomervakantie
verder leren bij het Alfa-college in
Hardenberg voor pedagogisch medewerker kinderopvang. En ze gaat
weer crossen, beweert ze. Maar dat
zal nog wel even duren.
minder lenen, maar betaalt meer
rente en heeft meer zekerheden in
onderpand moeten geven.
Om verdere verliezen in de toekomst te voorkomen wil de directie
voor de korte termijn alleen de
noodzakelijke investeringen doen,
niet-productieve banen verminderen ( minder management en
administratieve banen), ervoor
zorgen dat met minder mensen
evenveel zorg wordt verleend en
dat de afspraken met verzekeraars
en zorgkantoor verbeteren. Op de
lange termijn moet er een financieel
stabiele organisatie staan die kan
werken aan nieuwbouw.

