Woensdag 1 juli 2015

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

Op een auto van een groep Duitse
arbeiders, werkzaam in de voormalige Wavinfabriek aan de Bruchterweg, staat in rijmend plat-Duuts
dat ze een fijne groep vormen, die
hard werkt en niet zuipt. Bijzonder
blijkbaar, dat een groep arbeiders
niet zuipt, want anders zouden ze er
geen woorden aan vuil maken. Maar
ook bijzonder, dat je het fijn kunt
hebben zonder te zuipen. Een groep
vrolijke Duitsers. Aan die arbeiders
moest ik denken toen mevrouw

Zwemabonnement
Duizend euro wil het college van
B&W uittrekken om het mogelijk
te maken dat er abonnementen
gekocht kunnen worden voor het
nieuwe zwembad De Slag in Hardenberg, dat op maandag 6 juli de
deuren opent. Tot nu toe is in het
oude zwembad De Marsch alleen
gewerkt met dagkaarten.

Mittendorff uit Coevorden als
voorzitter van de Klankbordgroep
Heemserpoort vorige week dinsdag
een adviesnota aanbood aan B&W
van Hardenberg.

ligheid, er moet een school komen,
een medisch centrum en de politie
moet snel ter plekke zijn. En wat
staat er in het Klankbordadvies?
Ongeveer hetzelfde.

U weet het waarschijnlijk nog
wel: het COA heeft Hardenberg
gevraagd of er 1000 asielzoekers
geplaatst kunnen worden in een
nog te bouwen azc op een paar
weilanden in Heemserveen. Afijn,
de reacties waren na het optrekken
van de kruitdampen voorspelbaar:
de helft van wat het COA vraagt is
meer dan voldoende, er moet wat
gedaan worden aan de verkeersvei-

Tijdens de presentatie liet mw.
Mittendorff weten dat de klankbordgroep uit zo’n fijne groep
mensen bestond, harde werkers
die zich voor het heil der aarde allerlei leuke dingen hadden ontzegd,
maar ondanks soms tegengestelde
belangen elkaar hadden gevonden,
een groep mensen die respect verdiende. Een club die altijd hartelijk
was ontvangen voor vergaderingen

op het gemeentehuis, waar altijd en nou komt de groep Duitsers in
beeld - waar altijd vrolijke koffie
werd geschonken.
Vrolijke koffie! Welk hallucinerend
middel moet je gespoten, geslikt of
gerookt hebben om koffie vrolijk te
kunnen noemen?
De loftuitingen waren trouwens nog
niet op toen mw. Mittendorff weer
was gaan zitten. Een klankbordlid,
tevens buurtbewoner en vertolker
van de gevoelens van het weiland
waar het azc moet komen, kwam
daarna superlatieven te kort om
mw. Mittendorff en de ambtelijk
secretaris te bedanken voor hun

meer dan voortreffelijk werk. Wat
onhandig frommelde hij beide
dames een boeket in de handen,
maar dat kwam volgens hem zelf
omdat hij dat niet gewend was.
Blijkbaar niet getrouwd, of wel
getrouwd maar hij neemt nooit een
bloemetje mee. Hoe dan ook, alles
was zo fantastisch, super en top dat
het is aan te bevelen dat het COA
nog enkele verzoeken indient om
een azc te plaatsen. In Dedemsvaart
bijvoorbeeld, Balkbrug of Venebrugge, want als het zo goed is voor
de saamhorigheid in de buurt mag
je dat andere dorpen eigenlijk niet
onthouden.

Sterke groei combinatie zorg en techniek

Frequente gebruikers hebben aangegeven dat de kosten voor gebruik
van het zwembad hoog zijn en
dat zij daarom het bezoek moeten
beperken. Voor deze gebruikers is
zwemmen vaak de enige mogelijke
vorm van bewegen en zij hebben
daar volgens het badpersoneel veel
baat bij. Door een abonnement in te
voeren denken B&W dat de financiële drempel voor deze groep lager
wordt om het zwembad drie keer of
vaker per week te bezoeken.
Het nieuwe abonnement wordt in
twee vormen aangeboden: viermaandenabonnement voor 22,50
euro per maand en een jaarabonnement voor 20,00 euro per maand.
Van de gemeente mag dit maximaal
1.000 euro per jaar kosten, te betalen uit het budget Sportstimulering.

AZC Heemserpoort
Vang maximaal 500 asielzoekers
op in Hardenberg, begin met 300
en verhoog dat aantal met hooguit
50 per maand. Dit advies is samen
met nog zo’n 30 adviezen dinsdag
23 door de Klankbordgroep AZC
Heemserpoort aangeboden aan
B&W van Hardenberg. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
had enkele maanden geleden een
verzoek ingediend om een plek aan
te wijzen voor de opvang van 1000
asielzoekers.

Asielzoekers Ommen
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente
Ommen verzocht om, net als vorig
jaar, van 1 september tot 1 mei
maximaal 370 asielzoekers te
huisvesten op recreatiecentrum
Besthmenerberg. B&W willen hier
wel aan meewerken, maar denken
aan de periode 1 oktober tot 1 april
zodat er nauwelijks overlapping
is met het recreatieve gebruik van
het park.

HardenbergArt
In verband met de zomervakantie is
HardenbergArt in het LOC aan de
Sportlaan in Hardenberg gesloten
voor publiek van 1 juli tot 17 augustus. Dit betekent dat er geen werk
van de Kunstuitleen kan worden geruild. In het open expositiegedeelte
en in de vitrinekasten zal wel werk
te zien zijn.

redactie@sallander.nl
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In het Alfa-verzorgingstehuis werd door de bewoners ‘gevochten’ om de aandacht van de robot Zora.
HARDENBERG - Meestal heet een directielid de gasten welkom als
een school een diploma-uitreiking heeft. Vorige week dinsdag gebeurde
dat in het LOC aan de Sportlaan in Hardenberg door een robot. Een
vrouwelijke robot van zo’n 58 centimeter hoog en 12 kilo zwaar verwelkomde 50 gediplomeerde verzorgenden en verpleegkundigen van
het Alfa-college en hun gasten.
Uiteraard was het een aardigheidje van de school, maar wel met een serieuze ondertoon. De robot moet geprogrammeerd worden door de huidige
groep afgestudeerden. Of beter: de volgende generatie robots. Zora, zoals
de van oorsprong Frans robot heet, is sinds vorig jaar juni actief in een
verzorgingstehuis in Vught. Het is een humanoïde robot, wat wil zeggen dat

ze armen en benen heeft en zelfstandig kan bewegen. Een wandelingetje
hand in hand is mogelijk, maar ook liedjes spelen waarmee bewoners van
het tehuis kunnen meezingen. De volgende generaties robots zullen steeds
groter worden, zodat over tien, twintig of dertig jaar manshoge exemplaren de eenvoudige klusjes kunnen doen waar verzorgenden geen tijd voor
hebben of waarmee verzorgenden uitgespaard kunnen worden. Wat dat
betreft kan de ontwikkeling net zo goed een vloek als een zegen worden.
De kersvers gediplomeerden zullen daar de eerste jaren nog geen last of
plezier van hebben, maar opleidingsmanager Jan Henk Post van het Alfacollege gaf wel aan dat zorg en techniek steeds meer gecombineerd zullen
worden en uiteindelijk een ondeelbare eenheid zullen vormen.

B&W: “Hardenberg betaalt op tijd.” 7e Vechtrace
HARDENBERG - Het onderzoek naar het betaalgedrag van
gemeenten heeft tot nogal wat
vragen geleid, ook in de gemeente
Hardenberg. Vragen van raadsleden zoals Sake Stelpstra van de
ChristenUnie, maar ook van het
gemeentebestuur zelf.
Het onderzoeksbureau Dun &
Bradstreet heeft in opdracht van het
ministerie van Economische Zaken
een steekproef gedaan naar het
betalingsgedrag van gemeenten. De
algemene indruk was dat gemeenten
erg laat hun rekeningen betalen en
die indruk is door de steekproef
bevestigd. Hardenberg slaagt er
maar in 74% van de gevallen in een

rekening binnen 30 dagen te betalen. Hoe komt dat?, wilde raadslid
Stelpstra weten.
B&W zeggen dat ze geen idee hebben hoe de steekproef is uitgevoerd,
maar dat er iets mis is met dat onderzoek is volgens het college duidelijk. Er is namelijk verschil tussen
het betaalgedrag van Hardenberg en
dat van Ommen, terwijl de facturen
allemaal door de bestuursdienst
Ommen-Hardenberg op dezelfde
manier worden verwerkt.
“Volgens onze eigen monitor betalen we 80 tot 85% van de binnen
gekomen facturen binnen 30 dagen.
Dat is echter nog steeds minder
dan de norm van 90% maar dat

komt door de constructie die wij
hebben”, antwoorden B&W op
vragen van het CU-raadslid. “Veel
klanten sturen een rekening naar de
bestuursdienst terwijl dit Hardenberg moet zijn, of omgekeerd. Wij
sturen die facturen dan terug met
het verzoek de juiste naam op de
rekening te zetten. Dat gebeurt dan
wel, maar de oorspronkelijke datum
die op de rekening stond veranderen
ze niet. Als gekeken wordt naar de
tijd die zit tussen de datum waarop
de correcte rekening is ingediend
en de datum waarop wordt betaald
blijkt dat we in 2014 91% van de
facturen binnen 30 dagen hebben
voldaan. Voor het eerste kwartaal
2015 is dit zelfs 95%.”

HARDENBERG - Zwem- en waterpolovereniging De Grunte houdt
zaterdag 4 juli voor de 7e keer de
Waterpolo & Vechtrace. Dit evenement bestaat uit twee onderdelen:
een waterpolotoernooi en een
zwemwedstrijd. Het evenement
vindt plaats in en rond rivier de
Vecht in Hardenberg-centrum.
Het waterpolotoernooi begint om
13.00 uur, de zwemwedstrijden om
13.30 uur. Tussen de wedstrijden
door wordt om 15.00 uur meegedaan aan de Big Jump, waarmee
aandacht wordt gevraagd voor
het belang van schoon water voor
mens en dier. De zwemwedstrijden
eindigen rond 16.00 uur, het waterpolotoernooi een uur later.

