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Kortweg
Vervuiling – Gedeputeerde Staten
van Overijssel hebben een lijst
vastgesteld van 44 plekken in de
provincie met ernstige bodemverontreiniging. Dat betekent dat bij
het huidige gebruik zeer waarschijnlijk sprake is van onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid.
Op de lijst staan zes objecten in de
gemeente Hardenberg, waaronder
twee benzinestations in De Krim,
een metaalwarenfabriek in Hardenberg en een chemische wasserij in
Dedemsvaart. Volgens gedeputeerde Theo Rietkerk wordt ervoor gezorgd dat in 2015 alle locaties zijn
aangepakt. Dat kan variëren van
saneren tot beheersen. De eigenaren
van de locaties zijn geïnformeerd.
Met hen worden afspraken gemaakt
over het vervolgtraject.
Verkeer – De VVD in de gemeenteraad van Hardenberg twijfelt aan de
woorden van B&W, dat het college
niets wist van verkeersproblemen
bij de professor Waterinkschool in
Hardenberg. De liberalen hebben
het probleem aangekaart tijdens
de begrotingsvergadering op 9
november 2010. Verantwoordelijk
wethouder Jannes Janssen vertelde
toen dat het probleem bij het college
onbekend was, maar hij zegde toe
dat er gesproken zou worden met de
directie van de school. Bij monde
van raadslid Lottie Verbraeken
wil de VVD nu weten of er al een
gesprek is geweest en zo ja, wat de
uitkomst hiervan is. En de partij wil
opnieuw weten of er bij het college
inderdaad niets bekend was over de
verkeersproblemen bij de school.
Eindelijk - Het heeft ruim twee
jaar geduurd, maar Albert Waterink uit Engeland (bij Ane) heeft
eindelijk antwoord gekregen van
de gemeente Hardenberg op zijn
vraag of het bestemmingsplan voor
zijn terrein veranderd kan worden.
Waterink heeft zijn bedrijf aan de
Kuilenweg in Bruchterveld verkocht om de aanleg van bedrijventerrein Broeklanden-Zuid mogelijk
maken. In Ane is hij bezig met het
opbouwen van een opfokbedrijf
voor jongvee en teelt van graan,
maïs en gras. Nu is het de bedoeling
op zijn nieuw bedrijfsperceel een
grote bedrijfswoning te bouwen en
een gebouw waarin ruimte is voor
een open atelier, therapeutische
dagactiviteiten en een voorziening
voor bed & breakfast. B&W stemmen in met het ontwerp voor een
nieuw bestemmingsplan.
Koster – De protestantse kerk in
Nederland afdeling Hardenberg/
Heemse is van plan de kosterswoning aan de Scholtensdijk in
Heemse te verkopen. De woning
staat al enige tijd leeg en zal geen
dienst meer doen als kosterswoning.
De kerk wil de woning verkopen
aan een particulier, zonder directe
relatie met de kerk. Dat gaat echter
niet zomaar, omdat op de woning
de bestemming ‘maatschappelijke
voorzieningen’ zit. De gemeente
moet nu het bestemmingsplan
wijzigen of toestaan dat van de
bestemming wordt afgeweken via
een zogenoemde omgevingsvergunning. Dat laatste mag alleen als
er niets aan de buitenkant van de
woning veranderd. De gemeente
laat daarom de keus aan de nieuwe
eigenaar: als hij niets aan de buitenkant wil verbouwen kan hij een
omgevingsvergunning aanvragen.
Wil hij dat wel dan moet hij een
duurdere wijziging van het bestemmingsplan aanvragen.

redactie@sallander.nl

Jozef en Maria in tweehonderdvoud

OOTMARSUM - Eigenlijk waren ze het liefst nog drie dagen doorgegaan,
de mensen van de stichting Litouwen uit Ootmarsum. Met zo’n veertig
personen hadden ze enkele maanden gewerkt aan de opbouw van de kerststallenexpositie, de meesten vier dagen in de week. En op Driekoningen,
donderdag 6 januari, was het afgelopen. Vlak voor het weekeinde waarop
waarschijnlijk nog vele honderden bezoekers verwelkomd hadden kunnen
worden. Het was namelijk een expositie die erg in trek was: sinds eind
november hebben meer dan 17.000 bezoekers de kassa gepasseerd. Een
denkbeeldige kassa trouwens, want behalve op zondag hoefde er niet betaald te worden. Wel werd een vrijwillige gave gevraagd, en aan die oproep
is volop gehoor gegeven. De bruto opbrengst van deze expositie van 240
kerststallen in het voormalige klooster Maria ad Fontes in Ootmarsum is
ruim 35.000 euro. Allemaal bestemd voor Litouwen, waar de stichting al
20 jaar probeert de leefomstandigheden van de bevolking te verbeteren. Dit
jaar worden met het geld drie winkeltjes geopend voor het armere deel van
de bevolking, drie kinderopvanghuizen krijgen speeltoestellen en de stichting gaat zich bezig houden met het trainen van vrijwilligers uit Litouwen.
De stichting Litouwen heeft al vaker een expositie van kerststallen gehouden, maar nog nooit zo groots. “We zaten vorig jaar in het oude verzorgingshuis Franciscus, maar dat is verkocht, dus we moesten een andere

Hardenberg moet op zoek
naar nieuwe burgemeester
HARDENBERG - Tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente in theater De Voorveghter
heeft burgemeester Bert Meulman
dinsdag 4 januari zijn vertrek als
eerste burger van Hardenberg aangekondigd. Hij wordt in september
65 jaar en stopt op de eerste van
die maand. Meulman heeft dan 10
jaar en acht maanden in en voor
Hardenberg gewerkt. “Hoewel er
nog zoveel moois te doen is in de

gemeente Hardenberg, vind ik een
periode van 10 jaar lang genoeg
om in één en dezelfde gemeente
burgemeester te zijn geweest. Als ik
nog langer wacht met mijn vertrek,
is de verleiding waarschijnlijk te
groot mijn vertrek opnieuw uit te
stellen en dat wil ik niet”, aldus
Meulman, die in de toekomst onder
meer jonge mensen wil begeleiden
die de ambitie hebben bestuurder
te worden.

Witte schuur mag niet meer wit zijn
LUTTEN - De Witte Schuur aan
de Zwarte Dijk in Lutten moet van
kleur verschieten. Die eis stelt de
gemeente Hardenberg aan de heer
Anbergen uit Schuinesloot, eigenaar van het pand en de naastgelegen schuren. Hij wil òf de schuur
hergebruiken om er gebruikte
goederen te verkopen en ernaast
een bedrijfswoning bouwen òf op
het terrein een woning bouwen en
de witte schuur als bijgebouw gebruiken. In beide gevallen worden

de twee oude, bouwvallige schuren
op het terrein afgebroken. Beide
mogelijkheden krijgen groen licht
van de gemeente, als hij maar de
kleur van de schuur aanpast aan
de omgeving, er moeten bomen en
struiken komen die gebruikelijk zijn
in het gebied en de woning mag niet
te groot worden. De gemeente wil
trouwens het liefst dat er geen detailhandel meer plaatsvindt, omdat
zoiets volgens B&W eigenlijk niet
past in het buitengebied.

plek hebben”, vertelt stichtingvoorzitter Johan Mulder. “Toen kwam een
telefoontje van de gemeente, of we dit jaar weer een expositie wilden
houden. Zij zouden ervoor zorgen dat we in het vroegere klooster terecht
konden en ze zouden voor de publiciteit zorgen. Dat aanbod hebben we
met beide handen aangenomen.”
Een deel van de kerststallen is eigen bezit – vooral de grotere exemplaren - maar het merendeel is in bruikleen ontvangen, voornamelijk van
een inwoner van Weurt bij Nijmegen. Ook zijn kerstgroepen op verzoek
gemaakt, zoals de groep op de afbeelding. Een groepje vrouwen uit een
Litouws dorp bij de Poolse grens heeft alle poppen van stof gemaakt. Eerst
zonder herders, omdat de mensen in het vroegere Oostblok meer aandacht
hebben voor de drie wijzen, maar op verzoek van de stichting Litouwen
zijn de herders nageleverd.
Gezien de grote belangstelling, met bezoekers uit het hele land, zal de
expositie volgend jaar ongetwijfeld worden herhaald. Met dan waarschijnlijk een catalogus erbij, waarin alle kerststallen staan afgebeeld en waarin
informatie over de herkomst is te vinden. Duidelijk voor de bezoekers en
goed voor de kas, want daar draait het bij de stichting om: geld inzamelen
voor hulp aan Litouwen.
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Thema-avond over kwetsbare kinderen
HARDENBERG – De VVD in Hardenberg houdt donderdag 21 januari
een thema-avond over kwetsbare
kinderen, die extra zorg nodig hebben. Als sprekers zijn uitgenodigd
Henk Peeneman, directeur van de
Professor Waterinkschool, maatschappelijk werkster Janny Seu-

bring, onderwijswethouder Jannes
Janssen en tenslotte VVD-statenlid
Albert Smits, die uitleg geeft over
de veranderingen in de Jeugdzorg.
De bijeenkomst wordt gehouden
in Zaal Mulder in HardenbergBaalder, aanvang 20.00 uur. Iedere
geïnteresseerde is welkom.

ASFALT – Tijdens de onderhandeling voor een nieuwe gemeenteregering heeft de ChristenUnie vorig
jaar voor elkaar gekregen dat er extra geld beschikbaar wordt gesteld
voor reparatie van wegen, maar nu
er dit jaar geen gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden ligt de
zaak wat ingewikkelder. In 2010
is ongeveer 300.000 euro besteed
aan reparatie van winterschade. Dit
jaar zullen er opnieuw asfaltpleis-

ters geplakt moeten worden, want
op sommige plekken zitten gaten
zo diep als het Dal van Hinnom.
Verantwoordelijk CU-wethouder
Jannes Janssen wil nu op een
rijtje hebben of sommige wegen
eerder dan verwacht een complete
make-over moeten hebben, of dat
eenvoudig herstelwerk voorlopig
voldoende is. Pas daarna kan bekeken worden of er extra geld nodig
is voor wegenonderhoud.

APPARTEMENTEN – Woningstichting Beter Wonen gaat een nieuw
appartementencomplex bouwen op de hoek van de Acaciastraat en de Goudenregenstraat in Gramsbergen. De woningen die eerst op die plek stonden
zijn inmiddels gesloopt. Het gaat hierbij om 10 appartementen, die gehuurd
worden door zorginstelling de Saxenburgh Groep. De zorginstelling wil de
appartementen verhuren voor zelfstandige bewoning, met de mogelijkheid
om aanvullende zorg te leveren aan de bewoners en omwonenden vanuit
een zusterpost in het gebouw.

