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Kortweg
Zonnepaneel - Vijftien agrariërs in
de gemeente Hardenberg plaatsen
op de daken van hun bedrijfsgebouwen zonnepanelen. Zij wekken
daarmee op jaarbasis 270.000 kWh
elektriciteit op, voldoende voor 70
huishoudens. De installaties zijn
mede mogelijk dankzij een subsidie van de provincie Overijssel.
De eerste installatie uit de gezamenlijke inkoop is vrijdag 13 juli
geplaatst bij de familie Bulthuis in
Hoogenweg. Dankzij de combinatie
van de provinciale subsidie en het
inkoopvoordeel kunnen de boeren
hun investering binnen 6 tot 8 jaar
terugverdienen.
Groen - De gemeente Hardenberg
biedt inwoners sinds eind 2010 de
mogelijkheid om percelen snippergroen te kopen of te huren. Inmiddels hebben bijna 300 inwoners
hiervan gebruik gemaakt. In 2011
is voor 235.000 euro aan snippergroen verkocht. Dat is minder dan
verwacht, want er was rekening
gehouden met een opbrengst van
380.000 euro. Rijk wordt de gemeente er overigens niet van, want
het kost ongeveer 200.000 euro aan
personeellasten om het project uit
te voeren.

Het blijft een beetje vreemd, Duitsers en Nederlanders die een officieel vriendschapspapier ondertekenen. En niet vanwege 40-45,
maar meer vanwege 13 juni 2012.
Nederland verloor die dag tijdens
het EK met 1-2 van de Duitsers.
Bij velen heeft dat lichtelijk traumatische gevoelens opgeroepen,
die nog niet volledig verwerkt zijn.
Daniela Kösters (en geen Daniëla,
beste voorlichters) is burgemeester
van de gemeente Emlichheim. Niet
van de gewone, want dat is een vrijwilligersbaantje, maar van de Samtgemeinde. Vorige week donderdag,
tijdens het ondertekenen van een
verdrag over wederzijdse brandweerbijstand, begon zij haar speech
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over voetbal, over strijd en over
tegenstand maar dat die wedstrijd
nu wel vergeten was en dat het zo
mooi was dat er nu samengewerkt
kon worden. Het gebrom van de Nederlandse brandweerlieden maakte
duidelijk dat ze te optimistisch was
geweest. De Hardenberger burgemeester Peter Snijders probeerde
even later de pijn wat te verzachten,
immers geteilter Schmerz ist halber
Schmerz. Hij wees er fijntjes op dat
het voetbaltoernooi beide landen
niet had gebracht wat ze hadden
verwacht en die opmerking zorgde
voor gebrom bij de Duitsers.

Nu we zulke goede vrienden met de
Duitse buren zijn geworden (op hun
verzoek, want ze hebben ons nodig
om op tijd in het Duitse dorpje Laar
een brand te blussen, hoewel, de
helft van de dorpsbewoners bestaat
uit Nederlanders dus is het ook een
beetje eigenbelang), goed, nu we
vrienden zijn geworden en we de
Duitse brandweer overvloedig op
Mommerietebier, Reestlandhoevewijn, Slatmankoek en Gramsberger
kruidenbitter hebben getrakteerd,
kan er wel iets tegenover staan. Een
boom bijvoorbeeld. Vier maanden
geleden hebben de burgemeesters
van Emlichheim en Coevorden
gezamenlijk een vriendschapsboom
geplant. Het gaat om een kleinbladige linde die symbool staat voor

levendigheid, groei en vriendschap
tussen de twee grensgemeenten.
De boom is een geschenk van de
Samtgemeinde Emlichheim aan
de gemeente Coevorden. Nu Hardenberg bezig is met het aanleggen
van een park rond het nieuwe gemeentehuis zou daar best een Duits
boompje geplant kunnen worden,
want wij zijn tenslotte niet minder
dan Coevorden. Wat zeg ik, eigenlijk zouden het best twee boompjes
mogen zijn. Die volop nat gemaakt
kunnen worden met Grafschafter
Bier en Grafschafter kruidenbitter. Mocht dit bericht ooit bij Frau
Kösters belanden dan kan ze alvast
noteren dat een uitnodiging niet
wordt afgeslagen.
dwd@sallander.nl

Brandblussen stopt niet bij de grens

Ziek – De GGD Drenthe gaat
onderzoeken of de bewoners van
de wijk Klinkenvier in Coevorden
ziek worden van een nabijgelegen
biovergister. Dat gebeurt omdat veel
bewoners klagen over hoofdpijn,
een dichte keel en slijmvorming.
Als het nodig is wordt het onderzoek uitgebreid naar andere delen
van Coevorden. Verder gaat onderzoeksinstituut TNO metingen
verrichten naar de stoffen die in
biogas zitten.
Gift - Een delegatie van groep 7/8
van obs Baalder in Hardenberg
heeft 150 euro geschonken aan het
Röpcke-Zweers ziekenhuis. De klas
deed het afgelopen schooljaar mee
met de actie Klasse!kas, een initiatief van de overheid om kinderen
bewust te leren sparen. Zo hebben
de leerlingen onder meer klusjes gedaan en zijn er tijdens de kerstmarkt
hapjes verkocht. Voor het geld dat
zij hebben gespaard en verdiend
wordt een dvd-speler gekocht. Het
ziekenhuis gebruikt die voor kinderen die op narcose moeten wachten,
vlak voor hun operatie.
Back home - De antieke inventaris
van de voormalig B&W-kamer in
het oude gemeentehuis van Gramsbergen is terug in het Vechtstadje.
Na de fusie met Hardenberg en
Avereest, ruim 11 jaar geleden, verhuisde het meubilair naar Hardenberg. Nu daar een nieuw gemeentehuis is gebouwd is er geen plek
meer voor de tafel en stoelen. De
gemeente heeft de meubels vorige
week geschonken aan het museum
en infocentrum Vechtdal aan het
Meiboomplein in Gramsbergen
Verhuizing - Vrijdag 27 juli verhuist UWV WERKbedrijf van
het Werkplein in Hardenberg naar
Werkplein De Lure in Zwolle.
De medewerkers uit Hardenberg
krijgen daar een nieuwe werkplek.
Vanuit Werkplein De Lure (direct
achter het NS station Zwolle) wordt
vanaf die datum de dienstverlening
aan werkgevers en werkzoekenden
voortgezet. Vanwege de grotere
afstand die werkgevers en werkzoekenden nu moeten afleggen
wordt de digitale dienstverlening
de komende jaren sterk uitgebreid.

redactie@sallander.nl

De burgemeesters van Emlichheim (l) en Hardenberg ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.
HARDENBERG – Zeventien minuten tijd zit er tussen de uitbraak van
een brand en een mogelijke rookvergiftiging, hebben Duitse onderzoeken
aangetoond. Het is dan ook wel handig dat de brandweer binnen die tijd
een brandhaard kan bereiken. In het Duitse dorpje Laar, vlak over de grens
bij Gramsbergen, lukt dat niet. Laar heeft zelf geen brandweer zodat de
Samtgemeinde Emlichheim bij brand moet uitrukken. Omdat aan de 17-minuten eis niet kan worden voldaan heeft Emlichheim contact gezocht met
de gemeente Hardenberg. Donderdag 12 juli werd een overeenkomst over
wederzijdse hulp getekend in een tent bij de grensovergang Poffershut,
door burgemeester Daniela Kösters van de Samtgemeinde Emlichheim en
burgemeester Peter Snijders van de gemeente Hardenberg.
Het overleg tussen beide gemeenten over de hulpvraag had niet erg lang
geduurd, vertelde brandweercommandant Martin Cuperus tijdens de officiële ondertekening: “Bij de brandweer hanteren we hetzelfde motto
als een Rotterdams voetbalclub, namelijk geen woorden maar daden”.
Burgemeester Peter Snijders van Hardenberg kon dat beamen en ook de
Duitse sprekers lieten zich in die trant uit. Zij toonden zich verbaasd dat de

Waterschappen gaan fuseren
REGIO - De waterschappen Velt
en Vecht en Regge en Dinkel gaan
per 1 januari 2014 fuseren. Het
nieuwe waterschap verzorgt het
waterbeheer in Zuidoost-Drenthe,
Noordoost-Overijssel en Twente.
De fusie is volgens de bestuurders
nodig om het waterbeheer voor de
burgers nog enigszins betaalbaar
te houden. Als gevolg van de fusie worden belastingtarieven en

kwijtscheldingsnormen vanaf 2014
gelijkgetrokken. Dit betekent dat
vanaf 2014 een deel van de inwoners van het nieuwe beheergebied te
maken krijgt met lagere belastingtarieven (inwoners van het huidige
gebied van Velt en Vecht), een ander
deel van de inwoners krijgt te maken met ruimere kwijtscheldingsnormen voor minimuminkomens
(inwoners van het huidige gebied
van Regge en Dinkel).
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samenwerking zonder veel bureaucratisch ‘gedoe’ tot stand was gekomen.
De twee gemeenten hebben afgesproken elkaar ‘om niet’ te helpen in geval
van brand of andere calamiteiten, wat betekent dat er over en weer geen
rekeningen worden gestuurd, zoals goede noabers betaamt.
De brandweer van Gramsbergen zal ingeschakeld worden als er daadwerkelijk brand uitbreekt in Laar. Via de grensovergangen bij de Poffershut
en Vilsterborg kan de Gramsberger brandweer namelijk wèl binnen 17
minuten ter plekke zijn.
Na de ondertekening werd op de plek waar de Rondweg (NL) en de Hardenberger Diek (D) elkaar raken gedemonstreerd, hoe de Duitse en Nederlandse korpsen technisch aan elkaar worden gekoppeld: er moet namelijk
een speciaal koppelstuk worden gebruikt om de slangen te verbinden. De
menselijke koppeling gebeurt binnenkort, wanneer gezamenlijk wordt
geoefend. Overigens wordt verwacht dat de hulp niet eeuwigdurend zal
zijn. Volgens burgemeester Kösters is het de bedoeling dat Laar ooit zelf
een brandweerpost krijgt, maar dan moet de economie meezitten en het
aantal vrijwilligers uit Laar fors toenemen.

Honderd jaar
De Wiekslag
BRUCHTERVELD – Basisschool
De Wiekslag in Bruchterveld viert
volgend jaar het 100-jarig bestaan.
Van zondag 21 april t/m zaterdag
27 april 2013 staat Bruchterveld bol
van de activiteiten. De afsluitende
zaterdag zal begonnen worden met
een receptie voor genodigden. Een
dankdienst voor belangstellenden
staat daarna op het programma , die

vervolgens uitmondt in een grote
reünie. Hiervoor worden meer dan
750 belangstellenden verwacht.
Daarnaast is er ’s avonds nog een
groot feest in een tent. Speciaal
voor het 100-jarig jubileum wordt
een herdenkingsboek getiteld 100
jaar in 100 verhalen gemaakt.
Naast dit boek is ook een speciaal
postzegelvelletje uitgegeven met
daarop een beeltenis van de school
rond 1920. Het velletje bestaat uit
10 zegels en is in de school te koop.
Aanmelden voor de reünie kan na
de zomervakantie.

