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Kortweg
Trekkertreffen - In de Duitse
plaats Esche, zo’n 23 kilometer van
grensovergang Venebrugge verwijderd, wordt zondag 14 augustus
een groot tractorfestijn gehouden.
De organiserende trekkerclub Der
harte Kern verwacht de komst
van 180 oldtimers en een paar
reusachtige moderne exemplaren.
Zaterdag wordt al een heel kampement opgezet voor de deelnemers.
Bezoekers kunnen de oude trekkers
de volgende dag bewonderen tussen
10.00 en 18.00 uur.
Skatebaan – De werkgroep Parkproject in Slagharen krijgt een
schenking van 15.000 euro van
het Oranjefonds voor de aanleg
van een skatebaan. De baan wordt
aangelegd in het park rond het vernieuwde zorgcomplex De Praam.

Opnieuw agrarisch bedrijf aan de Twenteweg
BRUCHT – Zo heb je alle ruimte
om je huis, en zo zit je midden
tussen de varkens- en kippenstallen. Bewoners van de Twenteweg
in Brucht zien de bui al hangen
als de gemeente toestaat dat een
kippenboer uit Heemserveen zijn
bedrijf verhuist naar hun omgeving. Zij hebben dan ook een brief
gestuurd naar de gemeente waarin
ze hun bezwaren tegen de komst
van het pluimveebedrijf noemen:
meer stank, meer geluid en meer
fijnstof. “Wij willen niet de dupe

worden van de uitbreidingsdrang
van de gemeente”, schrijven ze. De
gemeente noemt dat zelf iets anders:
“De pluimveehouder wil verhuizen
omdat hij denkt dat zijn bedrijf op
de huidige locatie op termijn in het
gedrang komt door de woonwijk
Marslanden.”
Waarschijnlijk kan de gemeente de
verplaatsing van het bedrijf niet tegenhouden, omdat In het geldende
bestemmingsplan de mogelijkheid
is opgenomen, dat het college het

plan wijzigt voor de vestiging van
een (intensief) agrarisch bedrijf.
Ook de provincie Overijssel zal
niet dwarsliggen, maar dan moet
het oude bedrijf wel worden opgeheven. Een andere reden om aan
het verzoek tot verplaatsing mee te
werken is dat het niet om een zeer
kwetsbaar gebied gaat, het nieuwe
bedrijf heeft voldoende afstand tot
de bestaande woningen en er is voor
dit bedrijf moeilijk een andere plek
te vinden. Het gaat namelijk om
een specifiek bedrijf (opfokken van

grootouderdieren van vleeskuikens)
dat minstens twee kilometer van een
andere pluimveebedrijf verwijderd
moet zijn.
De buurtbewoners vinden het
vreemd, zo schrijven ze, dat er
nieuwe bedrijven aan de Twenteweg komen terwijl er een robuuste
verbindingszone zou komen (een
groenzone voor wild). Maar, zegt
de gemeente, als die zone ooit al
wordt aangelegd dan wordt dat
een bosgebied ten noorden van het
agrarisch perceel.

Sesamstraat viert verjaardag in Hardenberg

Ongeval – Op de kruising van de
N36 en de Beerzerweg in Mariënberg heeft donderdagmiddag een
ongeval plaatsgevonden, waarbij
twee bedrijfswagens en twee personenwagens waren betrokken.
Eén inzittende van de achterste
personenwagen moest door ambulancepersoneel worden behandeld.
Het ongeval ontstond doordat de
auto’s, die op de N36 reden, plotseling sterk moesten afremmen omdat
enkele auto’s uit de richting Mariënberg opeens de N36 opdraaiden.
Voetbalkamp - Dinsdagmorgen 26
juli zijn zo’n 140 jonge voetballers
en voetbalsters begonnen aan het
jeugdvoetbalkamp op sportpark De
Boshoek in Hardenberg. Het aantal
van 140 is voor de organiserende
vereniging HHC in verband met het
aantal beschikbare velden het maximum, waardoor enkele tientallen
jongeren op een wachtlijst geplaatst
moesten worden. De deelnemers
aan het kamp krijgen een volledig
programma voorgeschoteld, waarin
voetbal centraal staat. Elke dag zijn
er activiteiten van 10.00 tot 15.30
uur. Vrijdag is de laatste dag.
Insecten – In natuurcentrum De
Koppel in Hardenberg wordt zaterdag 30 juli van 13.15 tot 14.30
uur Microcosmos vertoond. Dat is
een film, die helemaal in het teken
staat van het leven van insecten. De
toegang is gratis.
Gewond - Bij een ongeval op camping De Beerzer Bulten in Beerze is
zaterdagmiddag een 6-jarig meisje
uit Hengelo ernstig gewond geraakt.
Zij is per traumahelikopter met inwendig letsel naar het Academisch
Ziekenhuis in Groningen vervoerd.
Op het terrein van de camping aan
de Kampweg werd zij door nog
onbekende oorzaak door een passerende caravan overreden.

De meeste ouders waren maar voor één ding gekomen: een foto maken van hun kroost dat samen met Bert, Ernie, Tommie of Elmo op de foto gaat.
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Hardenberg is een maand lang één grote Sesamstraat. Nadat de bevolking wekenlang was
voorzien van elk nieuwtje door de embedded
press (“Waarvoor hartelijk dank”, zei wethouder
René de Vent, maar dat was niet nodig want er
was gewoon voor betaald) kon zaterdag eindelijk
het startsein worden gegeven voor het vieren
van de 35e verjaardag van het kinderprogramma.
Tientallen Hardenbergers hadden hun kroost
meegenomen naar theater De Voorveghter, waar

kinderen met een reusachtige sleutel de deur naar
de expositie over Sesamstraat openden. Dat hadden er misschien meer kunnen zijn als alle scholen de infobrief over de opening aan de kinderen
hadden meegegeven, sipte volgens Hardenberg.
nu een mede-organisator, maar omdat niet al het
schoolpersoneel zich voor elke commerciële
oprisping laat gebruiken was dat niet gebeurd.
Het hele Sesamstraatproject wordt voorgeschoten
door de gemeente Hardenberg, in de hoop dat
voldoende mensen het op prijs stellen dat er ’s

zomers ook eens wat in De Voorveghter gebeurt
of dat er bij slecht weer een binnenactiviteit
bezocht kan worden. De toeristen, maar ook de
autochtone Hardenbergers, zullen bij bezoek een
prachtige tentoonstelling aantreffen die laat zien,
wat de afgelopen 35 jaar is gebeurd in Sesamstraat. En niet alleen zien, de kleintjes mogen ook
aanraken en zelf aan de slag. Voor een normale
theaterprijs kan vanaf dinsdag 2 augustus ook
de theatervoorstelling Het beste van Sesamstraat
worden bezocht, voor kinderen vanaf twee jaar.

Twee keer is al scheepsrecht Dumpen kadavers
HARDENBERG – Òf de winkeliers in Hardenberg hebben enkele
maanden geleden niet goed begrepen wat de BIZ-belasting inhoudt
(Bedrijven Investerings Zone), òf
de ambassadeurs die op pad zijn
gegaan om de middenstanders te
informeren (te masseren, zeggen
de tegenstanders) hebben goed
werk gedaan. Hoe dan ook, in april
bleek dat er te weinig voorstemmers waren om geld in een fonds
te storten om leuke dingen te doen
in Hardenberg-centrum. Vervolgens
is besloten opnieuw een stemming
te houden. De uitslag van die
tweede stemming in juni was, dat
nu wel aan alle voorwaarden was

voldaan. Vanwege de vakantie kan
de afdeling Voorlichting van de
gemeente nu niet de exacte cijfers
tevoorschijn halen, maar volgens de
ambtenaren heeft notaris Bulthuis
geconstateerd dat er dit keer voldoende voorstanders waren.
Er volgt nu een voorstel naar het
college van B&W om te besluiten
dat de BIZ in Hardenberg per 1
januari 2012 ingevoerd wordt.
De gemeente Hardenberg gaat de
BIZ-bijdrage heffen en innen. De
opbrengst wordt vervolgens in de
vorm van een subsidie overgedragen aan de stichting BIZ die in
Hardenberg inmiddels is opgericht.

Waarschijnlijk zal in ieder geval
OpKoers.nu vragen stellen over
deze gang van zaken, want in april
stelde raadslid Hans Botter hierover
vragen, maar duidelijkheid heeft hij
toen niet van B&W gekregen.
De BIZ-bijdrage geldt uitsluitend
voor bedrijfspanden in Hardenbergcentrum en wordt vanaf 2012 gedurende een periode van 5 jaar geheven. Het tarief is afhankelijk van de
WOZ-waarde van het bedrijfspand
en ligt tussen de 475 euro per jaar
bij een pand tot 100.000 euro en
1225 euro per jaar bij een pand met
een WOZ-waarde die hoger is dan
anderhalf miljoen euro.

HARDENBERG - In de provincies
Overijssel en Groningen is sprake
van het stelselmatig dumpen van
dode dieren, beweert de Voedsel
en Waren Autoriteit (VWA). In de
omgeving van Hardenberg, Ommen
en Wierden zijn sinds begin april
van dit jaar 36 biggen- en varkenskadavers achtergelaten in natuurgebieden en bij parkeerplaatsen.
In de omgeving van Zuidhorn
worden al geruime tijd kadavers
van veulens, schapen en pony’s
gedumpt in sloten, plassen en kanalen. De VWA heeft een grootschalig
onderzoek ingesteld en wordt hierin
bijgestaan door de politie, gemeen-

ten, provincies en waterschappen.
Kadavers van landbouwhuisdieren
moeten ter destructie aangeboden
worden aan het verwerkingsbedrijf
Rendac. Het dumpen van kadavers
brengt grote risico’s met zich mee
op het gebied van dierziektenverspreiding en volksgezondheid.
Daarnaast kost het de gemeenschap
veel geld om de dieren op te ruimen
en te laten verwerken. Het illegaal
dumpen van kadavers is een misdrijf waarop een gevangenisstraf
van ten hoogste 6 jaren staat of een
geldboete tot 76.000 euro.
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