Huis aan Huis
Poll: ‘Polenhotel’

‘Dit kan beter!’

Wekelijks plaatst de redactie van
Huis aan Huis een nieuwe poll
op de website. Deze week nogmaals een poll over het ‘polenhotel’ in Wezep. Stemt u ook?

De actie ‘Dit kan beter!’ kan nu
al een succes genoemd worden.
Diverse inwoners van Elburg en
Oldebroek hebben inmiddels
buurtverbeterpunten aangedragen.
Maak ook een punt op onze site!

www.huisaanhuis.net
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Primeur
brandweer
Eerste oefening met Oosterburen
De brandweerkorpsen van Elburg en Haselünne uit Duitsland hebben zaterdag een
gezamenlijke brandweeroefening gehouden. Het is voor
het eerst, sinds Brandweer
Elburg contacten onderhoud
met de collega´s in Haselünne, dat er gezamenlijk een
oefening is georganiseerd.

u Door de redactie
U Elburg
Na aankomst werd er een
briefing gedaan aan alle meewerkende hulpdiensten. Aan
de oefening werkte de Technisches Hilfswerk uit Meppen,
een hoogtereddingsteam van de
brandweer uit Holthausen, het
rode kruis (aldaar de ambulan-
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ce), brandweer Haselünne
en brandweer Elburg mee.
De eerste oefening betrof
een woningbrand. Bij het
pand aangekomen was de
rook al duidelijk zichtbaar.
Er bleken nog drie personen
in het gebouw aanwezig te
zijn. In samenwerking met
de brandweer van Haselünne, de THW en het hoogtereddingsteam konden de
slachtoffers gered worden.
Zij werden opgevangen door
het aanwezige personeel van
het Duitse Rode Kruis. De
tweede oefening betrof een
persoon bekneld in een
voertuig. Brandweer Elburg
mocht als eerste beginnen.
Ondanks de taalbarrière
wisten de brandweerlieden
toch goed contact te leggen
met het slachtoffer en kon er
overleg gepleegd worden met
het ambulancepersoneel. De
brandweerlieden hadden het
slachtoffer vrij snel uit het
voertuig waarna de brandweer van Haselünne haar
kunsten mocht vertonen. Uit
de evaluatie van de oefeningen is het voornemen uitgesproken om deze oefeningen
met de collega’s uit Haselünne in 2012 te herhalen.
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baasjes om de meeste punten. Uiteindelijk legde Berry Kleinhesselink beslag op de eerste plaats. Oldebroekers Ton Hop
en Helga van Assen wisten beslag te leggen op de tweede en derde plek.
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Groen licht winkelcentrum ‘t Harde
‘t Harde

De Raad van State heeft dinsdag groen licht gegeven voor
bestemmingsplan ‘winkelcentrum ‘t Harde’. De Raad ziet
geen reden de plannen te blokkeren en wees de ingekomen
bezwaren af.
Met de uitspraak komt voorlopig een eind aan een periode van
onzekerheid voor bewoners in ’t

Harde. Wethouder Jan Polinder
is tevreden met de uitspraak.
“Ik zie dat de Raad van State
goed heeft gekeken naar wie nu
wel of niet belanghebbende is.
Natuurlijk zijn er bij dit soort
processen altijd verschillen van
inzichten. Daarbij hebben we
vooral gestreefd naar oplossingen buiten de rechtszaal. Ik zie
deze uitspraak als een beves-
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tiging van onze keuzes en dat
deze de juiste zijn.” Overigens
zijn nog niet alle procedures
voor de bouwstart afgerond. Jan
Polinder: “Natuurlijk, nu dient
er eerst een omgevingsvergunning te komen. Deze zal op korte termijn worden verleend. Dit
betekent dat UWOON en Assen Berg Projecten nog dit jaar
kunnen starten met bouwen.”
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Onroerend goed, tuin en interieur; al het woonnieuws is te vinden op www.deweekkrant.nl/wonen

