Bezuinigingen van de gemeente Slochteren raken ook de bewoners van
Overschild.
Speeltuinen, sportvelden, trapveldjes en groenstroken
Afgelopen jaar zijn er verschillende gesprekken gevoerd met de gemeente
over de speeltuinen- en groenvoorzieningen in de verschillende plaatsen
binnen de gemeente Slochteren. De planning is dat de gemeente op
1 januari 2014 alle speeluinen en trapveldjes overdraagt aan DB, of
sportverenigingen voor het onderhoud. Voor onderhoud en/of vervanging
kunnen wij dan niet meer terug vallen op de gemeente. Het voorstel is om de
kosten van de verzekering en de keuringen van de toestellen bij de gemeente
te laten. Voor wat betreft het maaien van de velden is door de meeste dorpen
aangegeven, dat dit een probleem wordt (materiaal, kosten, mankracht, etc)
en wordt eerst weer teruggelegd bij de gemeente. Wordt vervolgd.
Oud en nieuw
DB heeft subsidie aangevraagd voor het feest en het vuurwerk. Het feest kan
doorgaan, echter het vuurwerk wordt dit jaar niet georganiseerd en wel om
de volgende drie redenen:
1. De gemeente verstrekt geen subsidie meer voor vuurwerk (kosten €
1.500,-)
2. Voor het vuurwerk is geen meldingsplicht meer, maar een
vergunning nodig (doorlooptijd aanvraag reeds verstreken, voor 2012
niet meer mogelijk)
3. Locatie niet meer geschikt i.v.m. strengere regels betreffende het
afsteken van vuurwerk. Tussen het publiek en het vuurwerk moet
minimaal 70 meter liggen)
Tot onze spijt kunnen wij voor 2012 het vuurwerk dus niet meer organiseren,
een heel gemis van een prachtige bijna traditie.
Wel zorgt DB ervoor dat er weer een Kerstboom bij de Kerk komt te staan.
Graag zie ik jullie bij de mooie evenementen die nog op stapel staan zoals:
Sinterklaasfeest, Kerstmarkt en als uitsmijter het Nieuwjaarsfeest.
En denk aan vrijdag 23 november 20:00 uur in de Pompel.
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