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Coronaregels Nedersaksen: schepje 
er bovenop om virus in te dammen
De coronamaatregelen zijn van-
wege het stijgende aantal infec-
ties opnieuw aangescherpt in 
de deelstaat Nedersaksen. Zo 
zijn sinds gisteren strengere re-
gels van toepassing op kerst-
markten waar de 3G-regel geldt, 
zoals die van Nordhorn. Niet al-
leen degene die daar voor ande-
ren eten of drinken haalt moet 
ingeënt, hersteld of negatief ge-
test zijn, maar alle mensen die 
er samen willen eten en drin-
ken.
Voor disco’s en shishabars komt 
er voorlopig geen versoepeling 
en blijft de 2G-regel van kracht: 
enkel mensen die ingeënt zijn 

of hersteld van corona krijgen 
er toegang. Ook elders wordt 2G 
ingevoerd, als ‘waarschuwings-
niveau 1’ is bereikt. Binneneve-
nementen met duizend of vijf-
duizend of meer aanwezigen 
krijgen daarmee te maken.
 
Belangrijkste indicator voor het 
vaststellen van het waarschu-
wingsniveau is het aantal zie-
kenhuisopnames. Van niveau 1 
is op dit moment geen sprake in 
Nedersaksen. Bekend werd ook 
dat 70-plussers in de deelstaat 
een brief krijgen met informa-
tie over het halen van een 
‘boosterprik’.

HANNOVERNEUENHAUS

Weihnachtsmarkt 
gaat niet door
de Weihnachtsmarkt en de 
brauchtumstag in neuenhaus 
gaan niet door. organisator 
Stadt neuenhaus heeft na 
‘een zorgvuldige afweging’ be-
sloten om de evenementen dit 
jaar te schrappen. de financi-
ele en organisatorische op-
gave die erbij komt kijken 
staat in de visie van de stad 
niet in verhouding tot de ver-
wachte inkomsten, die van-
wege het gelimiteerde aantal 
bezoekers beperkt zouden 
zijn. Los daarvan staat de be-
scherming van de bezoekers 
voorop, gezien de stijgende in-
fectiecijfers.

GRONAU

Van Halen is ‘back’ 
in Gronause setting

Het rock’n’popmuseum in gro-
nau vindt dat het met de ten-
toonstelling over ‘guitar god’ 
eddie van Halen iets bijzonders 
in huis heeft. daarom opent het 
museum de expositie over de 
geboren amsterdammer op 20 
november voor de tweede keer. 
een week na de eerste opening 
moest het rock’n’popmuseum 
dicht vanwege corona. de expo 
over van Halen, die in 2020 
overleed, was daarna wel digi-
taal te zien. nu dus ook weer ‘in 
het echt’. Tot en met 20 febru-
ari 2022.

 a rock-popmuseum.de

NO-TWENTE

Senioren praten over 
oorlogsherdenking

Tim Nijhof
Oldenzaal/Bad Bentheim

Meijerink is voormalig NS-conducteur 
en tekstschrijver uit Oldenzaal. Hij 
weet voorzitter Herman Pieper van 
KBO Overijssel aan zijn zijde. De twee 
spraken met burgemeester Volker Pan-
nen van Bad Bentheim over uitwisse-
lingen van senioren uit Oldenzaal en 
Bad Bentheim. Pieper, oud-wethouder 
in Oldenzaal: „De groepen kunnen el-

kaar ontmoeten en bezienswaardighe-
den in beide steden bezoeken. Ze kun-
nen per trein en bus naar de buurstad 
reizen. Volker Pannen ziet dat wel zit-
ten. Het kan ook een idee zijn voor an-
dere steden in de grensregio.”

Lyceumstraat
Meijerink trekt zijn initiatief eveneens 
breder. Hij verhaalt over visites aan de 
Joodse begraafplaats bij de Lyceum-
straat, die in zijn ogen een opwaarde-
ring kan gebruiken. Meijerink maakte 
daarvoor een renovatieplan, waarin de 
plaatsing van een informatiezuil en een 
nieuw bankje en een aanpassing van het 
trottoir zijn opgenomen. Volgens hem 
hebben het college en de gemeenteraad 
zijn plan omarmd.

Meijerink vond ook gehoor bij Eduard 

Huisman, beheerder van de Joodse be-
graafplaatsen in Nederland. ,,Huisman 
zei dat het Nederlands Israëlitisch Kerk-
genootschap een bijdrage kan leveren 
aan een opknapbeurt van de ijzeren 
poort op de begraafplaats in Oldenzaal.” 
De twee bespraken meteen de moge-
lijkheid om een verbinding te maken 
met de beheerder van de Joodse be-
graafplaats in Bad Bentheim. „We wil-
len contact leggen.”

 
En Meijerink gaat nog een brug verder 
in zijn ‘zendingswerk’. „We hebben het 
met Volker Pannen gehad over een ge-
zamenlijke oorlogsherdenking met in-
woners uit Oldenzaal en Bad Bentheim. 
Bijvoorbeeld op 4 mei. Ja, dat is beladen. 
Maar misschien is het tijd dat we die 
sentimenten loslaten.”

Martin Meijerink en Herman Pieper 
plaveien de weg voor 
uitwisselingen van senioren uit 
Oldenzaal en Bad Bentheim. En 
voeren gesprekken over een 
gezamenlijke oorlogsherdenking.

 e Herman Pieper (links) en Martin Meijerink bij de Joodse begraafplaats in Oldenzaal. FOTO CARLO TER ELLEN
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FRANS NIKKELS

Belastingregels 
veranderen
Grenspendelaars die 
deels vanuit huis 
werken moeten 
rekening houden met 
nieuwe regels voor 
belastingafdracht.

Daarvoor waarschuwt 
directeur Harold Oude 
Smeijers van het Olden-
zaalse accountantskan-
toor KroeseWevers. „In 
coronatijd is voor thuis-
werkers een uitzonde-
ring gemaakt. Thuiswer-
kende Nederlanders met 
een Duitse opdrachtge-
ver hoeven nu alleen in 
Duitsland belasting te 
betalen, hun opdrachtge-
ver hoeft alleen in Duits-
land sociale premies af te 
dragen. Zoals het er nu 
uitziet verandert dit 
vanaf 1 januari.”

Verschuiving
Volgens Oude Smeijers 
zijn Nederlanders in 
Duitse dienst die vanuit 
huis werken straks in 
beide landen belasting-
plichtig. „Dat is al zo bij 
een halve dag in de week 
thuiswerken.” Doet een 
grenspendelaar dat twee 
dagen in de week, dan 

moet zijn werkgever ook 
in Nederland in plaats 
van in Duitsland sociale 
lasten betalen. Een 
kromme situatie, oor-
deelt Oude Smeijers. 
„Deze verschuiving van 
de belastingplicht naar 
het woonland zou moe-
ten verdwijnen. Daar-
voor moeten de belas-
tingverdragen van Ne-
derland en Duitsland 
worden aangepast. Daar 
wordt over gesproken. 
Een wijziging van de 
premieplicht is lastiger te 
regelen. De EU moet dat 
doen.”

Kantoorpersoneel
De Euregio bracht de 
nieuwe belastingregels 
ook al onder de aandacht. 
Volgens een woordvoer-
der worden honderden 
grenswerkers erdoor ge-
troffen. Niet iedereen is 
op de hoogte van de op 
handen zijnde wijziging, 
benadrukt Oude 
Smeijers. ,,Bij twee klan-
ten brengen wij al de fis-
cale gevolgen in beeld. 
Maar bij veel bedrijven is 
dit onbekend. Het zal 
vooral thuiswerkend 
kantoorpersoneel raken.”


