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Het is blijkbaar een poosje slecht
gesteld geweest met de bezorging
van dagbladen bij raadsleden. Al
weken zijn er geen vragen meer
gesteld aan B&W naar aanleiding
van een krantenbericht, maar de
afgelopen week begon het proces
weer op gang te komen.
D66’er Jacco Rodermond had in
Trouw gelezen dat er gedoe was
over het aantal asielzoekers dat
opgevangen moet worden maar
waar niet voldoende plekken voor
zijn. De staatssecretaris zegt dat er

Kortweg
Muziek – Medewerkers van
Sprank, haar cliënten en leden van
de muziekgroep Quint verzorgen
donderdag 11 februari een zang- en
muziekavond waar ook informatie
over deze instelling is te krijgen.
Dat gebeurt van 19.30 tot 21.30 uur
in de kerk Het Morgenlicht aan de
Gramsbergerweg in Hardenberg.
Sprank is een christelijke organisatie die o.a. cliënten in Hardenberg,
Ommen en Dalfsen begeleidt met
een (licht) verstandelijke beperking
en/of lichamelijke beperking en autisme. De leden van Quint behoren
grotendeels tot deze doelgroep.

voorlopig voldoende plekken zijn
maar ambtenaren verwachten dat
de stroom vluchtelingen snel zal
toenemen. Hebben jullie dat ook
gelezen?, wil Rodermond weten. En
zijn jullie al bezig plekken te zoeken
voor noodopvang of wachten jullie
af, vraagt hij verder.
Wat hij met die vragen wil wordt
niet helemaal duidelijk. B&W wakker schudden omdat die in slaap zijn
gevallen toen er even geen vluchteling aan de deur klopte?
Volgende week vertelt weerman
Gerrit Hiemstra dat er misschien
een vorstperiode aankomt en wil hij
van B&W weten of die ook de weerberichten in de gaten houden en of
er voldoende zout is ingekocht. De

taak van een gemeenteraad is het
uitzetten van de grote lijnen van
het beleid, B&W gaan daarmee
aan de slag en voeren dat beleid uit
waarna de raad weer controleert
of het goed gebeurt. Maar vragen
stellen over kapotte lampen, loszittende stoeptegels, voldoende zout
en noodopvang voor asielzoekers
kun je moeilijk scharen onder het
begrip ‘grote lijnen’.
De krant wordt ook weer bezorgd
bij Petra Baarslag van Leefbaar
Hardenberg. Zij leest De Stentor
en haar was vorige week maandag
een berichtje opgevallen over een
geboorte-app: ouders kunnen in het
ziekenhuis digitaal de komst van

hun jongste spruit doorgeven aan
de gemeenteambtenaren, daarvoor
hoeven ze het ziekenhuis niet te
verlaten. Binnen een halve dag had
Petra daarover vragen gesteld, want
ze vond die geboorte-app zo leuk,
dat ze dat eigenlijk ook wel iets voor
Hardenberg vond.
Bent u bekend met het onderzoek
naar de geboorte-app?, wilde ze van
B&W weten. En gaat u bij andere
gemeenten, waar dit al is toegepast,
informeren naar hun bevindingen?
Misschien zou het verstandig zijn
als Petra Baarslag eens andere
kranten las – deze bijvoorbeeld
– of berichten van de gemeente.
Dan had ze geweten dat sinds kort
ouders de geboorte van hun kind

digitaal kunnen aangeven vanuit
het Röpcke-Zweersziekenhuis. Via
een iPad, aangeboden door de gemeente, kunnen nieuwe ouders een
geboorteaangifteformulier invullen.
Dat verhaal in De Stentor is overigens bijna letterlijk overgenomen
van de site van Pink Roccade, de
ontwikkelaar van de geboorte-app,
die in juni 2015 hierover publiceerde, ruim zeven maanden geleden.
Inclusief de foto van een familie die
digitaal de geboorte van hun dochter had aangeven. Het is dus oud
nieuws en de gemeente Hardenberg
is al op de rijdende trein gestapt.
Maar goed, je laat als partij weer
eens wat van je horen. En misschien
is het daarom allemaal wel te doen.

Hardenberger jeugd bestormt dansvloer

Trui - Vrijdag 5 februari is het Warme Truiendag. Dit is een landelijke
actie die vraagt om de verwarming
1 of meer graden omlaag te zetten.
Elke graad bespaart 6% energie.
Om kou lijden tegen te gaan wordt
een warme trui aanbevolen. Wie
niet zo goed kan breien is vrijdag
van 14.00 tot 16.00 uur welkom
in De Koppel. Daar zitten vrijwilligsters klaar die uitleg geven hoe
je een breiwerk maakt. Ervaren
breisters zijn welkom om hun kennis te delen.
Fietsen – Sportieve dames moeten
zaterdag 2 juli maar vrij houden in
hun agenda, want dan wordt voor
de tweede keer de Leontien Ladies
Ride gehouden in de gemeente
Hardenberg. Wie niet op zaterdag
kan heeft nog een kans, want de
andere rit van 2016 wordt zondag 11
september gehouden in RotterdamAlexander. Het doel van Leontien
Ladies Ride is vrouwen meer te
laten bewegen en te laten ervaren
hoe mooi Nederland is op de fiets.
Daarnaast draait het om plezier te
beleven aan sport en samen aan een
activiteit deel te nemen.
Samen - B&W van Hardenberg
en Ommen wil meer gaan samenwerken. De ambtenaren zijn al
gefuseerd tot de Bestuursdienst
Ommen-Hardenberg, er wordt
bestuurlijk al samengewerkt op
sociaal-maatschappelijk terrein,
er wordt samen opgetrokken om
de bereikbaarheid van de regio te
verbeteren maar dat kan meer en
beter, vinden de colleges. Gert-Jan
Hospers van de Universiteit Twente
heeft de visie op samenwerking
beschreven in een manifest getiteld
Het land van Ommen en Hardenberg. B&W willen nu van de raad en
de bevolking weten wat kan en wat
mag op het gebied van bestuurlijke
samenwerking. Hoewel dat niet
met zoveel woorden wordt gezegd
is een fusie tussen beide gemeenten
waarschijnlijk de stip op de horizon
voor beide colleges.
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HARDENBERG - Meer dan 200 leerlingen van groep 7 hebben de afgelopen maanden op hun school meegedaan met danslessen, als een soort
aanloop naar de 5e editie van het Basisscholen Danstoernooi, waarbij de
eerste beginselen van de cha cha cha waren aangeleerd. 48 van hen, afkomstig van acht basisscholen uit de gemeente Hardenberg, hebben zich
woensdagmiddag in het zweet gewerkt op de vloer van Dansschool Erik in
Hardenberg-Baalderveld tijdens de finale. De 24 dansparen werden daarbij

beoordeeld door de dansdeskundigen Heleen Oostenbrink en Karin Robben, aangevuld met HHC-voetballer Gersom Klok, vorig jaar winnaar van
Dancing With The Hardenberger Stars. Volgens de jury was de prestatie
van Nick Eshuis en Tess Regelink van De Elzenhof het best. De tweede
prijs was voor Chiel Hutten en Ruth Roossien van De Spreng-el uit Ane
en het brons was voor Samuel Bouman en Milou Fraterman van De Bron
uit De Krim.

AZC Heemserpoort in
juni klaar voor gebruik
HARDENBERG – Eind juni moet
azc De Heemserpoort nabij Hardenberg in bedrijf zijn. Dat is de
verwachting van het COA en het
gemeentebestuur.
In februari wordt begonnen met het
bouwrijp maken van het terrein.
Dat werk moet na zo’n drie maanden klaar zijn. Ook worden dan
het voetpad langs de parallelweg
van de Jachthuisweg en de extra
voetgangersoversteekplaatsen bij
de rotonde aangelegd.
De volgende stap is het inrichten
van het terrein door het COA.

Eerst worden de semipermanente
gebouwen geplaatst: twee units aan
de Jachthuisweg die als kantoorruimte dienst doen en daarachter
5 woonunits in twee bouwlagen,
waar maximaal 150 asielzoekers per
unit gehuisvest worden. In de zuidoosthoek van het terrein komt een
school, bedoeld voor de eerste fase
van het basisonderwijs. Met eerste
fase wordt een periode van ongeveer 10 maanden bedoeld, waarin
de leerlingen intensief onderwijs
krijgen in met name de Nederlandse
taal. Hierna kunnen de kinderen
uitstromen naar een basisschool van

hun keuze. Het gebeurt echter vaak
dat de leerlingen alweer vetrokken
zijn naar elders voordat ze naar een
basisschool gaan. De gemeente kan
de school huren, maar kiest voor
koop omdat dit vrijwel net zo duur
is. Als het azc langer dan 5 jaar
openblijft zijn bij koop de meeste
kosten al gemaakt, terwijl bij huur
elk jaar weer betaald moet worden.
Personeel
In maart begint ook de nieuw
benoemde locatiemanager met
haar werk. Liesbeth Kleisen van
het ambtenarenkorps Ommen-

Hardenberg wordt voor een periode
van twee jaar gedetacheerd om de
dagelijkse leiding van het opvangcentrum op zich te nemen.
Tegen die tijd zal het COA ook
beginnen met het werven van personeel. De bedoeling is dat zoveel
mogelijk mensen uit de regio die
op zoek zijn naar een baan een kans
krijgen. Hiertoe wordt samengewerkt met het ATC Dienstenbedrijf,
UWV Werkbedrijf en uitzendbureau Start People. Voor het inzetten
van vrijwilligers werkt het COA
samen met de gemeente. De vrijwilligers worden pas benaderd als
het azc bijna in gebruik genomen
gaat worden.
Ook wordt gekeken naar het inzetten van regionale bedrijven voor het
leveren van goederen en diensten.
De eerste contracten zijn daartoe
al gesloten: Van Gansewinkel gaat
het afval verwerken en ATS levert
de camerabeveiliging.

