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Opinie

procent van de Nederlandse werkenden heeft een mbo-diploma behaald.

BRIEVEN
Area
Ik schrijf dit omdat ik denk dat Area
en de gemeente Hoogeveen contact mijden in de vorm van overleg
en dat belangen niet meer hetzelfde
zijn als ooit de bedoeling was
Volgens Area mag men geen
zwarte vuilniszakken in de PDMcontainer doen, want dan kunnen
ze niet zien wat er inzit. Het lijkt
Rusland wel. Het gebruiken van
doorzichtige zakken kost wel weer
meer geld.
Over deze materie is niets door de
gemeente gezegd, ook op de sticker
staat dit niet. Dus waar is de waarheid? Of zijn er updates vergeten of
niet goed gecommuniceerd.
In Het Torentje (uitgave van de
gemeente Hoogeveen) staat veel
over grondstoffen. Ik heb nog nooit
gehoord van een grondstoffenophaaldienst. Ik heb altijd gedacht dat
de vuilniswagen de vuilnis van bewoners ophaalde. De waarheid is
denk ik anders: namelijk dat Area
aan de doorzichtige zakken veel
verdient. De gemeente is een doorgeefluikje geworden van eigen beleid aan Area. Maar de gemeente
Emmen, Hoogeveen en Coevorden
zijn daar zijn toch eigenaar van.
Wat ik ook nog nooit niet snap
(misschien wel dom) is dat er gediscrimineerd wordt in Hoogeveen.

Afschuwelijk hoe onze gemeenteraad dus omgaat met informatie
en voorstellen van burgers. Waarschijnlijk moet men weer voeren. Gewoon doen, dat doen onze
raadsheren toch ook?
J. Martens

Moet afval maar gedumpt worden?

Frens Jansen ©

De brave inwoners van Hoogeveen
in de laagbouw moeten nu betalen voor de heren en dames uit de
hoogbouw.
Want vuil is vuil, maar nu is het
grondstof. De vervuiler betaalt? Nee
in Hoogeveen betaalt niet de vervuiler (hoogbouw), maar personen
die netjes volgens de regels leven. Is
dit geen discriminatie?
Laat ik duidelijk zijn door het
nakomen van de scheiding van
‘grondstoffen’ betalen wij de goede inwoner die het vuil scheidt nog
steeds de hoofdprijs, ten opzichte
van onze ‘hoogbewoonde’ dames
en heren’. Volgens Area wordt beweerd dat zij kunnen zien wat er in
een doorzichtige zak zit. Helaas ook
weer een verzinsel want bij hoogbouw gaat alles in een of twee grote

container die onder de grond zijn
aangebracht. Wat zien?
Na jaren overleg tussen gemeente
en de werkgroep Afval Anders blijkt
dat dit overleg geen resultaat heeft
gehad wat betreft het ‘restafval’. Dat
moet nu maar gedumpt moet worden, want onze geleerden denken
er anders over. Luisteren naar de
kiezers is er niet bij. Problemen die
in een vroeg stadium zijn aangedragen worden overboord gezet.
De gezinnen met jonge kinderen,
burgers met incontinentie middelen worden door onze gemeente gediscrimineerd. Er wordt niet geluisterd naar wat al jaren gezegd is (ik
vergeet de laatste avond over afval
nooit) maar er is wijsheid gesproken. De poep is opgedroogd in hun
oren en luisteren er niet meer bij.

delbaar beroeps onderwijs
(mbo). Vanaf 2012 doe ik dat met
veel plezier als regiodirecteur
bij het Alfa-college in Hoogeveen. Wist u dat veertig procent
van de Nederlandse werkenden een mbo-diploma heeft
behaald? Landelijk volgt bijna
een half miljoen studenten momenteel
een mbo-opleiding.* Het
mbo kwalificeert voor de
arbeidsmarkt, voor een vervolgopleiding én voor goed burgerschap. In Hoogeveen kunnen
starters, herstarters en doorstarters kiezen uit ruim 80 arbeidsmarktrelevante opleidingen.
Ik geniet ervan om hier op
school te zien hoe jonge mensen
worden begeleid naar een mooie
toekomst, die soms nog erg ver
weg lijkt. En dat in een maat-

schappij die zich continu ontwikkelt en dus gevolgen heeft voor
huidige beroepen en de kansen
op de arbeidsmarkt. Als school
staan we midden in de gemeenschap van Hoogeveen en omgeving en bewegen we mee met
die ontwikkelingen en maken we
afwegingen en keuzes.
Dat is weleens lastig. We stellen bijvoorbeeld hoge eisen aan
de studenten omdat de arbeidsmarkt en ook de student zelf
daarom vraagt. Maar we hebben
ook de opdracht om iedereen
zoveel mogelijk binnen boord te
houden. Dat doen we met extra
ondersteuning wanneer dat nodig is. Maar studenten die méér
kunnen dan gemiddeld bieden
we extra uitdagend onderwijs.
Dat doen we niet alleen. We
werken steeds meer en steeds intensiever samen met bedrijven,
ondernemers, (zorg)instellingen
en dienstverlenende organisaties

Ist neudig dat
in Hoogeveen
meer dan ien
karke stiet?
Beste aktievoerders,
Vanaf de zijlijn volg ik de strubbelingen die zijn ontstaan rond en om
onze Grote Kerk en ik moet zeggen
dat het mij aan aan het hart gaat dat
er onderling binnen de Hervormde
Gemeente onenigheid is ontstaan
over het wel of niet sluiten van een
van onze kerken met als inzet onze
Grote Kerk! Ik ben persoonlijk heel
blij dat er een groep mensen is opgestaan die hier tegen in opstand is
gekomen en terecht! Naar mijn idee
is het een en ander ook niet echt
eerlijk gegaan en zijn er binnenshuis beslissingen genomen die zo
nu blijkt moeilijk zijn terug te draaien. Een ieder preekt immers voor
zijn eigen parochie. Maar als daar
dan onze Grote Kerk als inzet voor

DOOR DE OGEN VAN
Voorstellen

E

n toen was het opeens
zover. Ik mag mijn gewaardeerde onderwijscollega Dries Koster van
RSG Wolfsbos opvolgen als columnist van de Hoogeveensche
Courant. Dries vertrekt naar een
onderwijsinstelling in Friesland.
Ik stel me graag
aan u voor. Ik
ben geboren en
getogen in Leek,
op de grens van
Drenthe, Groningen en Friesland.
Daarom was de verhuizing naar
Smilde, waar ik sinds 1982 woon,
geen grote omschakeling. De
Drent, voor zover dé Drent bestaat, was vertrouwd voor mij en
mijn dialect kon ik moeiteloos
aanpassen waardoor het contact
met mijn nieuwe provinciegenoten over het algemeen gemakkelijk tot stand kwam.
Sinds 2005 werk ik in het mid-

 We werken steeds
meer en steeds
intensiever samen
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wordt gebruikt ,dan denk ik persoonlijk waar gaat dit nu eigenlijk
nog over.
Ja waar het over gaat stomweg
over geld met als inzet onze Grote Kerk want daar valt geld aan te
verdienen. Met elkaar mogen wij
blijven kerken en intussen komen
de euro’s maandelijks binnen die
door de Hoogeveense Hervormde
Gemeente met dank in ontvangst
wordt genomen, want ook daar
kampen zij maandelijks met grote
tekorten?
Ik wil mijn protestsong beëindigen met:
Moge met Godswijsheid het roer
van ons schip in goede handen blijven! Zodat wij met elkaar kunnen
blijven varen op deze onstuimige
zee die geloof heet!
En dan citeer ik zoals ik ben begonnen met deze brief een zin uit
het gedicht dat mijn Vader Egbert
Naber heeft geschreven Anno 1910.
Ist neudig dat in Hoogeveen meer
dan ien karke stiet ??
Met een hartelijke groet aan u allen
Ina Schuiling-Naber

Reageren? E-mail naar
redactiehoogeveen@
boom.nl. Brieven mogen niet langer zijn dan
200 woorden en moeten
voorzien zijn van naam
en adres van de afzender.
De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te
weigeren, te redigeren of
in te korten.

EMMEN / ASSEN

Minister geeft
groen licht voor
fusie NHL en
Stenden
in de regio. Zij zijn de werkgevers
die precies kunnen aangeven aan
welke vakmensen de arbeidsmarkt behoefte heeft. Daarom
betrekken wij hen graag bij ons
onderwijs.
Over dit soort zaken die u als
lezer van deze krant en ons als
onderwijsinstelling bezighouden, wil ik graag schrijven in de
komende tijd.
* bron: www.mboraad.nl

door Jesse van Muylwijck / Jessecartoons.com

NHL Hogeschool en Stenden
Hogeschool worden één nieuwe
hogeschool. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW) heeft groen
licht gegeven voor de fusie.
Dat betekent dat vanaf 1 september 2018 nieuwe studenten starten aan de nieuwe hogeschool:
NHL Stenden Hogeschool. De
bestuurlijke/juridische fusie
vindt plaats op 1 januari 2018.
Leendert Klaassen, voorzitter
College van Bestuur Stenden,
reageert: ‘Na de instemming van
de medezeggenschapsraden is
dit besluit het nieuws waar we
met elkaar naartoe hebben geleefd. Nu kunnen we definitief de
krachten van beide hogescholen
bundelen ten behoeve van onze
studenten en internationale en
nationale regio’s waarin we actief
zijn.’ Jan van Iersel, College van
Bestuur NHL: ‘De afgelopen jaren van hard werken hebben hun
vruchten afgeworpen. Met dit
besluit hebben we een mijlpaal
bereikt. We willen daarvoor onze
partners, medezeggenschapsraden, studenten en medewerkers
hartelijk bedanken.’
De nieuwe hogeschool telt ongeveer 23.000 studenten. De onderwijsinstelling verzorgt meer dan
honderd opleidingen.

