Woensdag 30 juni 2010

Kortweg
Konijn – Een konijnenfokker aan
de Moeshoekweg in Slagharen mag
van de gemeente zijn bedrijf uitbreiden met een stal. Na de uitbreiding heeft hij 1200 moederkonijnen
tegenover nu nog 300 en 13.000
vleeskonijnen, waar er nu nog
4.000 rondhuppelen. Het bedrijf is
duidelijk zichtbaar vanaf de N377,
zodat de agrariër de stal wel met
wat bomen en struiken aan het oog
moet onttrekken.
Esso – Tankstation Tholen in Slagharen wordt verplaatst nabij de rotonde op de kruising Jachthuisweg
en Coevorderweg. Een kleine drie
jaar geleden is hiertoe een aanvraag
ingediend. Nadat alle plannen waren uitgewerkt konden belanghebbenden reageren. Dat hebben twee
personen gedaan. Eentje wil weten
wat wordt gedaan om te voorkomen
dat het tankstation een hangplek
wordt voor jongeren of een
overnachtingplaats voor Russen en
Polen. De ander vindt dat zijn uitzicht wordt ontnomen en dat de
woning flink in waarde daalt. Ook
meent hij dat het tankstation met
wasboxen en winkel niet bij de rotonde thuishoort maar op een industrieterrein. Verder wordt er extra
lawaai verwacht, de plek trekt gespuis aan en ’s nacht treedt lichtvervuiling op. Voor de gemeente
zijn de bezwaren geen reden om de
plannen aan te passen. Het tankstation zit nu nog op de hoek van
de Zwarte Dijk, nabij het Attractiepark Slagharen.
Lezen – De bieb in Hardenberg
houdt zaterdag 10 juli van 10.00 tot
16.00 uur de jaarlijkse boekenmarkt op het Marktplein in Hardenberg-centrum. Er staan ongeveer 70
kramen van particulieren, boekhandels en antiquariaten.
Bouw – Woensdag 30 juni is de officiële start van de woningbouw in
plan de Vechthof, het terrein tussen de Marslaan en de Prengerlaan
in Hardenberg. In het bijzijn van
omwonenden, ontwikkelaars en
bouwers wordt de eerste paal de
grond in geslagen door wethouder
Douwe Prinsse. Nog niet alle 45
dijkwoningen, stadsboerderijen en
andere huizen met even fraaie namen zijn verkocht. Door het plan
in twee gedeelten uit te voeren kan
toch worden begonnen. Bovendien
springt het Rijk bij met subsidie.
Beter Wonen doet hetzelfde door
enkele huizen te kopen en die later
te verhuren aan mensen met een
wat dikker gevulde portemonnee.
Bosnacht – Muzikanten, zangers,
dansers en toneelspelers uit Gramsbergen en omstreken laten vrijdag
9 juli het Gramsberger Bosje swingen. Het nieuwe evenement met als
titel Night of the Forrest begint om
20.15 uur en is gratis toegankelijk.
Tegen middernacht is er een bijzonder hoogtepunt. Dan gaat er een
muziekstuk in première dat door
componist Alfred Willering is gemaakt voor een samensmelting van
Crescendo, Sjompiesingers en
SDG.
Open lucht - Zondag 4 juli wordt
vanaf 11.00 uur in het Krimse Bos
een openluchtdienst gehouden.
Deze laatste jeugddienst van het
seizoen wordt geleidt door dominee Kombrink. De muziek wordt
verzorgd door Samen op weg uit
Bergentheim. In woners van De
Krim wordt verzocht zelf een stoel
mee te nemen,

redactie@sallander.nl

Bergentheim dankt weergoden

BERGENTHEIM – Het was alsof het weer zich had aangepast aan het
speelschema van de Bergentheimer Feestweek. Vorige week woensdag
stond het spuitvoetbal op de agenda en met een temperatuur die de zomerse waarde van 25 benaderde, was het een ideale dag voor een waterballet. ’s Middags was de jongste jeugd aan bod. Roemruchte teams als

Banthumse Leu traden in het strijdperk tegen De Smileys en De Hollandse Biggen. Voetballen was mooi, maar met de brandweerslangen alles proberen te raken wat los of vast zat was eigenlijk nog mooier.
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Uitleg Schipper overtuigt niet Scheepsbrug langs de Vecht
HARDENBERG – VVD-leider Albert Schipper heeft vorige
week dinsdag tijdens de bespreking van de voorjaarsnota van
de gemeente Hardenberg geprobeerd duidelijk te maken,
waarom zijn partij wèl het bestuursakkoord van de drie regeringspartijen CDA, PvdA en CU heeft onderschreven maar
niet ondertekend. Na ruim een week kan nog niemand van
de andere partijen uitleggen wat hij nou bedoelde.
Schipper vertelde dat zijn partij erg
tevreden was over de onderhandelingen en het bereikte akkoord. Op
een vraag van een journalist had hij
gezegd dat zijn partij het akkoord
zou ondertekenen, ook al mocht de
VVD niet meeregeren. “Maar een
week later kregen we vertrouwelijk
een investeringslijstje waarop de
volgorde van de onderwerpen was
veranderd. We konden niet meer
met de achterban overleggen en
daarom hebben we toen gezegd dat
we niet meer wilden ondertekenen,
maar wel wilden onderschrijven”,
vertelde Schipper tijdens de raadsvergadering.

Het verschil is echter miniem. Ondertekenen wil zeggen dat je het
akkoord goedkeurt en met je handtekening bekrachtigt. Onderschrijven wil zeggen dat je het akkoord
goedkeurt. In beide gevallen sta je
achter het akkoord. De uitleg van
Schipper zorgde dan ook niet voor
duidelijkheid over zijn handelen op
20 april, toen het college werd benoemd en hij tot ieders verbazing
het woord ondertekenen veranderde
in onderschrijven. De conclusie
moet dan ook zijn dat de bijdrage
van Schipper een mislukte poging
was om onbegrijpelijk handelen
recht te praten.

Taxatie op Gedempte Haven
HARDENBERG – Op de vraag hoe
je nou je regionale zender op 11
moet zetten als je digitale tv hebt is
tot nu toe nog geen bevredigend
antwoord gegeven. Toch gaat RTV
Oost deze zomer weer de boer op
om mensen te bewegen kanaal 11
te reserveren voor de omroep van
Overijssel, ondanks een groeiend
aantal ‘digitale kijkers’. Woensdag
7 juli strijkt het omroepcircus neer
op de Gedempte Haven in Hardenberg. De inwoners worden opgeroepen om zelf een bijdrage te leveren
aan de live uitzending. Dat kan
door vanaf 12.00 uur langs te komen op de RTV Oost locatie en

plaatselijke onderwerpen of problemen aan te kaarten, een muziekinstrument te bespelen, te vertellen
over een hobby of gewoon ergens
je hart over te luchten. De uitzending van TV Oost begint om 12.00
uur, met live beelden vanuit
Hardenberg en elk heel uur een live
lokaal journaal.
Woensdag is taxatiedag tijdens de
‘Zet ‘m Op 11-Tour’. Daarom zal
taxateur Enno de Boer van 14.00
tot 17.00 uur aanwezig zijn op de
RTV Oost locatie in Hardenberg om
oude en bijzondere spullen op de
juiste waarde te schatten. Hieraan
zijn geen kosten verbonden.

GRAMSBERGEN – Bij de Vechtbrug in Ane wordt een kunstwerk
geplaatst van de Jeroen
Doorenweerd. Deze Zeeuw van geboorte, maar tegenwoordig woonachtig in Tilburg, heeft een kunstwerk gemaakt dat nog het meest
lijkt op een lage uitvoering van de
Rotterdamse Euromast. Misschien
zou je kunnen spreken van een
Euregiomast, omdat het beeld past
in de kunstroute die langs zowel het
Duitse als Nederlandse deel van de
Vecht loopt.
Om die reden is ook de Duitse directeur
van
het
grensoverschrijdende project Kunstwegen betrokken geweest bij de
keus, naast een groep inwoners van
Gramsbergen en enkele gemeenteambtenaren. Overigens noemt
Doorenweerd zijn creatie zelf de
scheepsbrug.

In het bij het kunstwerk verzonnen
verhaal staat dat de kunstenaar een
verbinding heeft gelegd met het
heden en verleden, met de omgeving en met elkaar. Het moet namelijk een ontmoetingsplek worden
en dat is dan ook de reden dat de
scheepsbrug beklommen kan worden. Zijn ontwerp is voor meerdere
interpretaties en benamingen mogelijk. Dat betekent dat iedereen het
kan noemen wat hij wil en zelf mag
fantaseren over wat het voorstelt.
Waarschijnlijk wordt er ook nog
iets op audiogebied in verwerkt,
want de bezoekers moeten geprikkeld worden door het kunstwerk,
omdat ze uitzicht hebben over de
Vecht en tegelijkertijd geconfronteerd worden met oude verhalen
over de rivier. Het beeld kost de
gemeente 90.000 euro. Dit bedrag
is al in 2007 hiervoor opzij gelegd.

Lutten wil uitbreiden in plaats van ruimen
LUTTEN – De hervormde gemeente van Lutten, Slagharen en
Schuinesloot wil de begraafplaats
aan de Anerweg-noord in Lutten
uitbreiden. De kerkbestuurders
denken dat de bestaande begraafplaats binnen een paar jaar vol is.
Omdat ze het ruimen van graven
zo lang mogelijk willen uitstellen
zijn ze van plan de huidige begraaf-

plaats te vergroten van 1,09 naar
1,75 hectare. Verder willen ze op
het nieuwe perceel een gebouwtje
plaatsen dat gebruikt wordt voor
onderhoudswerkzaamheden. Op
het nieuwe deel rust nu nog de bestemming ‘agrarisch gebied’. De
gemeente Hardenberg is van plan
toestemming te verlenen voor wijziging van het bestemmingsplan.

Sloten staan droog

zonder dit te melden bij het waterschap. Zolang er voldoende water
beschikbaar is, mag onder voorwaarden uit oppervlaktewater worden beregend. Alleen wie minder
dan 10 m3 water per uur onttrekt,
hoeft dit niet door te geven. In andere gevallen is een meldplicht of
vergunning nodig.

HARDENBERG - In het gebied
van waterschap Velt en Vecht vallen af en toe sloten droog terwijl
dit volgens het waterschap niet nodig is. Dit komt doordat sommige
agrariërs water uit sloten gebruiken
voor beregening van hun akkers,

