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Je moet als burgemeester wel een
beetje oppassen met wat je schrijft.
Of wat je voor jou laat schrijven
door een ambtenaar. Voor je het
weet kost het je vijfduizend euro.
De Oranjevereniging Gramsbergen
organiseert al sinds mensenheugenis het evenement Gramsbergen
Lichtstad. Ruim een week lang
evenementen als de Lichtstadloop,

200 jaar Koninkrijk
Wie de optocht met authentieke rijtuigen afgelopen zaterdag in en rond
Hardenberg heeft gemist, krijgt nog
een kans. Zelfs uitgebreider. Zaterdag 5 september komen authentieke
koetsen, auto’s, antieke rijwielen,
bereden politie en militaire ridders
naar Hardenberg, Lutten en Slagharen. En dat is nog maar een deel van
het programma. De stichting Oud
Oranje geeft die dag een presentatie
van het koningshuis over de afgelopen 200 jaar. Allemaal in het kader
van het 200-jarig bestaan van het
Koninkrijk der Nederlanden. Mocht
dit evenement geld opleveren dan
wordt dat gedoneerd aan KiKa, was
de bedoeling, maar de kans daarop
is volgens het stichtingsbestuur
niet erg groot. Een verzoek aan
de gemeente om subsidie is afgewezen. Ook de Commissie voor
Bezwaarschriften vond de aanvraag
niet passen binnen het gemeentelijk
subsidiebeleid.

dweilorkestwedstrijd, panlatvissen,
een jaarmarkt, vuurwerkshow en allegorische optocht. Met als extra attractie versierde en verlichte straten.
Lichtstad van het Noorden, wordt
het plaatsje genoemd. Als dat slaat
op het noorden van de gemeente
Hardenberg is dat volkomen terecht.
Nu vraagt de organiserende club telken jare subsidie aan de gemeente.
Die ook telken jare wordt verstrekt.
Behalve dit jaar. Hardenberg wil
wel financiële ondersteuning bieden, maar alleen nog maar aan
evenementen die het culturele,

sportieve of toeristische klimaat van
de gemeente versterken. Dat is hier
niet het geval, meende het gemeentebestuur. Prompt diende de Oranjevereniging een bezwaar in waarna
de Commissie Bezwaarschriften
in het geweer kwam. Tijdens de
hoorzitting van die commissie is
afgesproken dat de Oranjevereniging met aanvullende informatie
zou komen om aan te tonen dat men
toch subsidie zou moeten ontvangen. De club moest laten zien dat
het evenement de potentie heeft om
door te groeien tot een regionaal of

landelijk evenement.
En die extra informatie kwam er
ook. Waarbij nota bene het voorwoord van de burgemeester in het
programmaboekje van de Oranjevereniging werd gebruikt. “Vanuit
alle windstreken komen mensen
naar het stadje om het sprookjesachtige verschijnsel met eigen ogen
te zien”, schreef de burgemeester.
In een zeven kantjes tellende brief
wordt ook nog uitputtend uitgelegd hoeveel duizenden bezoekers
de laatste twee dagen komen, dat

het bungalowpark extra bezet is,
dat lopers uit heel Nederland naar
Gramsbergen komen voor de Lichtstadloop enzovoort, enzovoort.
Maar dat is eigenlijk niet meer
nodig: met zo’n voorwoord zit je
al gebeiteld.
B&W hebben vorige week dan ook
besloten dat die vijfduizend euro
alsnog worden overgemaakt. En
met een college dat vanwege vakantie bestond uit één burgemeester en
één wethouder kon dat zonder al te
veel tegengas.

Sluis heeft nog enkele kinderziektes

Burendag
Zo’n 1,5 miljoen euro heeft het
Oranjefonds beschikbaar voor de
10e editie van Burendag op zaterdag 26 september, de feestelijke
dag waarom buren samenkomen
– uiteraard voorzien van een door
Douwe Egberts gesponsorde kop
koffie – om iets goed te doen voor
de buurt, in de buurt of met de buurt.
Tot vorige week hadden zich al zo’n
230 buurten uit Overijssel gemeld,
waaronder 4 in Hardenberg, 3 in
Vriezenveen, 1 in Vroomshoop en
1 in Slagharen. Inschrijven voor
Burendag en een bijdrage van maximaal €450,- voor de activiteit aanvragen kan via www.burendag.nl.

Oogstdag
In Holthone wordt zaterdag 1
augustus op landgoed de Groote
Scheere de 20e oogstdag gehouden,
georganiseerd door de Historisch
Culturele Kring Gramsbergen en De
Krim. Er zal o.a. een boerenbruiloft
plaats vinden. Het echtpaar is niet
geheel onbekend in de gemeente en
ver daarbuiten; ook de ambtenaar
die het huwelijk zal voltrekken is
tot over de landsgrenzen bekend.
Daarna zal het bruiloftsfeest starten
met vele genodigden in klederdracht, met karakteristieke drankjes
van vrogger. Bij de opening om
11.00 uur zal er een moment worden
teruggekeken naar de start van het
evenement, 20 jaar geleden. Daarna
gaan de maaiers en binders aan het
werk om de rogge te oogsten, de
dorsmachine doet zijn werk en er
zijn bakkers om krentenbrood te
bakken.
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DE HAANDRIK - Het is maar goed dat er sluiswachters zijn bij de pas in
gebruik genomen sluis in de Vecht bij De Haandrik, tussen Gramsbergen
en Coevorden. Hoewel de sluis onbemand kan functioneren heeft waterschap Vechtstromen ervoor gekozen sluiswachters aan te stellen. Dat zijn
medewerkers van het Cleanteam van de gemeente Hardenberg die een
opleiding tot sluiswachter hebben gehad.
De eerste dagen na de opening op 9 juli hadden ze weinig te doen omdat
er weinig boten van de sluis gebruik maakten en technisch alles op rolle-

tjes liep, maar een week later gaven de sluisdeuren problemen. De deuren
richting Gramsbergen wilden niet meer open, zodat een geschut bootje
vast kwam te zitten. Na veel vruchteloze pogingen om er beweging in te
krijgen werd daarom maar besloten de sluisdeuren richting het Overijssels
kanaal weer open te zetten. Totdat bij een ultieme poging door een van de
sluiswachters de deuren toch nog open gingen. Wat het euvel veroorzaakte
was nog een raadsel, “maar ik heb in ieder geval iets geleerd”, vertelde
een van de sluiswachters; “Niet in paniek raken, uiteindelijk komt alles
toch nog goed.”

Sloop kantoorpand Lage Gaardenstraat Plan voor trekkershutten in Ane
HARDENBERG - De gemeenteraad neemt 1 september een
besluit over het plan van Danes
makelaardij om de bestemming
te wijzigen van het pand Lage
Gaardenstraat 98 in Hardenberg,
schuin tegenover de Professor
Waterinkschool.
Het is de bedoeling dat het huidige
kantoorpand, dat ooit is gebouwd
voor medewerkers van provinciale
waterstaat, wordt gesloopt en wordt
vervangen doe een gebouw van
drie verdiepingen. Op de begane
grond komt kantoorruimte, op de

Lego

Orgelconcert

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus
staat de Evenementenhal Hardenberg in teken van Lego. Van 10.00
tot 17.00 uur kunnen bezoekers
spelen, ontdekken, LEGO beleven
én meedoen met indoor activiteiten.

Organist Joshus Ryan uit Sydney
Australië geeft donderdag 23 juli
een concert in de Morgenlichtkerk

redactie@sallander.nl

eerste verdieping 3 appartementen
en op de tweede verdieping 2 appartementen, bedoeld voor ‘jonge
senioren’ (50+).
Een groep omwonenden was niet
met alle onderdelen van het plan
blij. Na gesprekken is het een beetje
aangepast, zodat er geen detailhandel meer mogelijk is op de begane
grond en de bouw aan de kant van
Gramsbergerweg 53 - de voormalige woning van het districtshoofd
van provinciale waterstaat – wordt
minder hoog dan eerst de bedoeling was.
aan de Gramsbergerweg in Hardenberg. Op het programma staan onder meer werken van Bach, Böhm,
Brahms en Schumann. Het concert
begint om 20.00 uur. De toegang is
gratis, maar bij de uitgang kan wel
een vrijwillige bijdrage worden
gegeven.

ANE - Bij erve ‘t Hacht, het agrarisch-toeristisch bedrijf van de
familie Waterink in Ane, worden
de toeristische mogelijkheden
uitgebreid met drie trekkershutten.
Daarvoor moet het bestemmingsplan wel worden aangepast, anders
wordt er meer ruimte gebruikt voor
de niet-agrarische nevenactiviteiten
dan is toegestaan. Binnen het bouwvlak zijn op dit moment aanwezig
een agrarisch bedrijf (opfokken

van jongvee en akkerbouw), een
atelier en een voorziening voor
bed & breakfast met 4 kamers. De
gemeenschappelijke ruimte daarvan
wordt ook verhuurd als vergaderlocatie. B&W van Hardenberg willen
Waterink wel toestemming geven,
als hij de trekkershutten maar op
een andere plek neerzet dan hij eerst
in gedachten had. Vanuit landschappelijk oogpunt is dat minder fraai,
meent de gemeente.

Watertekort

wateropvanggebieden en wordt er
extra water uit bijvoorbeeld het
Twentekanaal gepompt. Andere
maatregelen zijn het verhogen van
beekbodems, het aanleggen van
stuwen, het vervangen van duikers
door een voorde en het inrichten
van beekdalen voor retentie. Het
waterschap denkt dat hierdoor het
watertekort wordt beperkt, waardoor natuur en landbouw zo min
mogelijk hinder ondervinden van
droge periodes.

REGIO - Je zou het niet verwachten
na de natte dagen van vorige week,
maar het is nog steeds te droog in
de regio en het grondwater staat erg
laag. Waterschap Vechtstromen wil
daar wat aan gaan doen, want door
klimaatverandering gebeurt dit
steeds vaker.
Zo probeert Vechtstromen op verschillende plekken het water zolang mogelijk vast te houden in

