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Op recreatiepark De Vlegge in Sibculo bevinden zich illegale bewoners. Drie tuinkabouters van amper
een turf hoog moeten uit de tuin van
een bewoner verwijderd worden.

Geen generaal pardon voor deze
kabouters, meent het bestuur van
de Vereniging van Eigenaren, het is
een schande voor het nette park en
dus moet er een ‘Endlösung’ komen
voor dit ‘Gartenzwergproblem’.
Binnen vier maanden weg anders
volgt een boete van 75 euro per dag.
Eerlijk gezegd kan ik mij wel iets
voorstellen bij die maatregel. Want
wat krijg je anders? Overal van die
rare mannetjes met een schepje of
kruiwagen in de tuin, of misschien
wel plastic reigers bij een vijvertje en zelfs bestaat de kans dat er

van die namaakkleutertjes op een
laddertje voor de ramen worden
geplaatst. Je moet er toch niet aan
denken. Het oprichten van een
plaatselijke afdeling van de Kulturpolizei, een soort culturele Stasi,
lijkt mij dan ook een goede zaak.
Je medemens beschermen tegen
zijn slechte smaak is een eervolle
opdracht.
Gelukkig zijn de bestuursleden zo
verstandig geweest elke vorm van
discriminatie tegen te gaan. Dus
moeten niet alleen tuinkabouters
verdwijnen, ook hekjes, carports

en lampjes die niet voldoen aan de
eisen van de KP-ers dienen het veld
te ruimen. En zo hoort dat. Want
wees nou eerlijk, er is toch niemand in Sibculo met goede smaak,
behalve de bestuursleden van de
bewonersvereniging? Bikkels zijn
het. Zij vechten tegen de teloorgang
van hun park en zijn niet te beroerd
vuil werk op te knappen. Daarom
durf ik gerust te zeggen dat deze
mensen respect verdienen, in hun
eenzame strijd tegen de gevreesde
tuinkabouters!

Klepperman tijdens ballonnenfestival
voor laatste keer geïnstalleerd

Excursie over de
Archemerberg
LEMELE - Landschap Overijssel verzorgt woensdag 4 juli een
excursie door het Park 1813 en
over de Archemerberg bij Lemele.
Natuurgids Herman Hijink voert
de deelnemers langs heidevelden,
de Dikke steen, bronnetjes en fraaie
uitzichtpunten. De excursie start
om 18.30 uur bij restaurant De
Lemelerberg in Lemele en duurt
ongeveer 2 uur.

Brandweer tevreden
over wervingscampagne
HARDENBERG - De wervingscampagne ‘Samen sterk
in afwisselend werk’ heeft de gemeentelijke vrijwillige
brandweer 17 nieuwelingen opgeleverd, waaronder 5
vrouwen. Een werkgroep van de brandweer heeft de afgelopen maanden enkele informatieavonden verzorgd door
de hele gemeente Hardenberg, met als doel minimaal 9
nieuwe vrijwilligers te kunnen verwelkomen van verschillende pluimage. Omdat bijna het dubbele is bereikt noemt
brandweercommandant Cuperus de actie dan ook ‘meer
dan geslaagd’. Door deze actie zijn alle brandweergroepen
van de gemeente Hardenberg voorlopig weer op sterkte.

Wandelen voor Karibu
HARDENBERG - Sabine
Gleinig, werkzaam als
bode bij de gemeente Hardenberg, en Kees Slingerland, raadslid in dezelfde
gemeente, gaan zich dit
jaar tijdens het lopen van
de Nijmeegse Vierdaagse
laten sponsoren voor de
stichting Karibu. Deze
stichting is werkzaam voor
de allerarmsten in Rwanda.
Kortgeleden hield TV Oost
een succesvolle guldeninzamelingsactie voor deze

stichting. De opbrengst
daarvan wordt binnenkort
besteed aan de bouw van
een school voor kansarme
kinderen in Rwanda.
De beide loper uit Hardenberg hebben een speciaal
banknummer opengesteld,
waarop iedereen een sponsorgift kan storten. Meer
informatie is verkrijgbaar
bij Kees Slingerland (tel.
262731) en Sabine Gleinig
(tel. 06-52086934).

Boer’n Pröttelmarkt
De toeschouwers konden voor het eerst het opstijgen bewonderen vanaf de nieuwe brug naar de Marslanden.
een beperkt programma. Voorafgaand aan de start op donderdag
werd voor het zomerseizoen 2007 Gerrit Pullen als klepperman
geïnstalleerd. Voor de laatste keer, vertelde secretaris Roelie
Brink van de stichting Hardenberg Promotie. Niet, omdat Pullen na twee seizoenen ermee stopt, maar omdat de klepperman
voortaan het hele jaar in dienst is.

HARDENBERG - Drie dagen lang zouden zo’n 35 luchtballonnen vanaf de uiterwaarden van de Vecht in Hardenberg het
luchtruim kiezen. Het werden er uiteindelijk twee, met als
hoogtepunt de donderdagavond. Vrijdag werd in verband met
de weersomstandigheden helemaal niet gestart, zaterdag was er
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Kapvergunning Europaweg ingetrokken

Gevoelige tik voor gemeentebestuur

HARDENBERG - Er komt voorlopig geen appartementengebouw
aan de Willebrandt van Oldenburgestraat in Hardenberg, pal naast
de prins Bernhardbrug. De Commissie Bezwaarschriften van de gemeente heeft geadviseerd het plan om bomen op die plek te kappen in
te trekken. B&W hebben het advies overgenomen.
In haar advies is de commissie
niet mals over het gemeentelijk
handelen. Geen deugdelijke belangen-afweging, geen deugdelijke
motivering en het schenden van de
ongeschreven regel van fair play,
zijn enkele van de conclusies. De
indieners van een bezwaar tegen
de kapvergunning, de Vereniging
Behoud Natuurwaarden Vechtdal
en ‘buurman’ Albert Boessenkool,
kunnen tevreden zijn. Zij vechten
al jaren tegen het verwijderen van
enkele monumentale bomen op de
hoek Van Oldenburgstraat/Europaweg. De bomen moeten plaats
maken voor een gebouw met elf
appartementen en een villa. In het
verleden is al een paar keer een
bouwplan voor die plek door de
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gemeenteraad afgeschoten, maar de
huidige raad heeft zich in meerderheid neergelegd bij het nieuwste
voorstel van B&W. De buurtbewoners waren echter niet zo toegeeflijk
en zij hebben de strijd dan ook met
volle overgave voortgezet. Met succes, want de Commissie Bezwaarschriften heeft weinig heel gelaten
van de kapvergunning. Eén van
de bezwaren was dat de gemeente
de schijn van partijdigheid heeft
gewekt, door eerst een kapvergunning aan te vragen en vervolgens de
eigen bomendeskundige om advies
te vragen. Wat de commissie ook in
het verkeerde keelgat is geschoten
is de publicatie van de kapvergunning. “Het was niet netjes dat er
gekapt kon worden op dezelfde
dag dat bekend werd gemaakt, dat
de vergunning was verleend. Belanghebbenden hadden daardoor
vrijwel geen kans te reageren. De

ongeschreven regel van fair play
is hiermee geschonden”, meent de
commissie.
Bezwaren
Het intrekken van de kapvergunning houdt in dat de bouw van de
appartementen en de naastgelegen
villa voorlopig niet doorgaat. Of
uitstel ook afstel betekent is nog
maar de vraag. De gemeente kan
een nieuwe kapvergunning aanvragen en daar zorgvuldiger mee
omgaan, zodat aan alle juridische
voorwaarden wordt voldaan. De tegenstanders hebben echter nog meer
ijzers in het vuur. Ook al wordt een
kapvergunning verleend dan zullen
alsnog bezwaren worden ingediend
tegen de bouw van de appartementen. “Het bouwplan strookt niet met
het Masterplan van de gemeente
en het is ook niet in overeenstemming met het beeldkwaliteitplan”,
zo schrijven de tegenstanders. De
beproefde gemeentelijke tactiek van
wachten tot alle stof is neergedaald
om vervolgens met succes de draad
weer op te pakken, heeft dit keer
dan ook weinig kans van slagen.

Buurtvereniging Barghaar in Kloosterhaar houdt zaterdag 14 juli haar jaarlijkse Boer’n Pröttelmarkt. Aan de
Verlengde Broekdijk in Kloosterhaar kan men van 12.00
tot 17.00 uur terecht voor onder meer oude boer’n pröttel, huisgemaakte advocaat en jam en diverse soorten
meel, rechtstreeks van de molenaar. Verder wordt er een
demonstratie stoelenmatten gegeven. Voor de kinderen
zijn er aaibare boerderijdieren en er kan een ritje worden
gemaakt op een pony. De entree is gratis.

Nieuwe brug voor De Haandrik
GRAMSBERGEN - De provincie
Overijssel begint in juli met de
bouw van de nieuwe brug over de
Vecht bij De Haandrik, ten noorden van Gramsbergen. Deze brug
vervangt de oude (spoor)brug.
De wegen rond de nieuw te bouwen
brug blijven tijdens de werkzaamheden gewoon open. Nadat de nieuwe
brug is gebouwd, legt de gemeente

Hardenberg de wegen van en naar
de brug aan. De nieuwe brug over
de Vecht komt op 30 meter afstand
van de huidige spoorbrug te liggen
en krijgt een rijbaanbreedte van 6
meter. De rijbaan van de huidige
brug is 3,30 meter. Aan beide zijden
van de nieuwe brug wordt een voetpad van 1,20 meter aangelegd. Naar
verwachting wordt de nieuwe brug
nog dit jaar in gebruik genomen.

Slagharen krijgt gezondheidscentrum
SLAGHAREN - Het nieuwe gezondheidscentrum in Slagharen moet nog
zo’n drie maanden wachten voordat het helemaal operationeel is. De voormalige Rabobank aan het Anton Geerdesplein biedt straks onderdak aan
een apotheekhoudend huisarts, een verloskundigenpraktijk, aan logopedie
en cesartherapie. Daarnaast zullen een psychologiepraktijk, een diëtiste,
een ergotherapeut en een thuiszorgorganisatie het pand betrekken. De
verbouwing loopt volgens schema, de deelnemers verwachten dat ze in
oktober van dit jaar kunnen beginnen met de zorgverlening.

Chantal Beltman zevende op NK
SLAGHAREN - De in Slagharen
geboren wielrenster Chantal Beltman (tegenwoordig woonachtig
in Den Haag) is zaterdagmiddag
zevende geworden bij het Nederlands kampioenschap op de weg. In

Maastricht was tot ieders verrassing
Marlijn Binnendijk de snelste over
de 121,5 kilometer. Zij finishte voor
Marianne Vos, de winnares van
vorig jaar. Suzanne de Goede uit
Zoeterwoude werd derde.

