Woensdag 12 mei 2010

Kortweg
Slagpop - Naast het Kronkelhonk
in Slagharen wordt zaterdag 22 mei
Slagpop 2010 gehouden. Dit jaarlijks terugkerende muziekevenement viert op deze dag zijn
5e verjaardag. Dit jaar treden er 6
bands op, te weten Naked Feet,
Slanting Ditch, All Right, Tap A
Tune, Action Replay en
Bucket.’Slagpop begint om 16.00
uur en is rond 23.30 uur afgelopen.
Het terrein gaat om 15.30 uur open.
Op slagpop.nl zijn onder andere de
biografieën van de optredende
bands te vinden.

Het Vechtdal is verrukkelijk

Gesloten - Zwembad Onder Ons in
De Krim is tijdelijk gesloten. Het
bad heeft donderdag 29 april
schade opgelopen door blikseminslag. Een deel van de technische
installatie is ontregeld. Naar verwachting is het bad half mei weer
geopend.
Zandbak - De gemeente Hardenberg gaat de komende maanden het
speelzand in de meeste zandbakken
in de gemeente verversen. Het
speelzand is in veel gevallen vervuild met blad, plastic, vuil en uitwerpselen van dieren. Het verversen van de zandbakken gebeurt op
de meeste plaatsen met een vrachtauto. Waar dat niet mogelijk is
wordt een kleine kraan gebruikt.
Het oude speelzand wordt uit de
zandbak gehaald en er komt nieuw
speelzand in. Tijdens het verversen
kan het voorkomen dat de zandbakken tijdelijk leeg zijn.
Verkiezingen – Het gemeentehuis
van Hardenberg is woensdag 9 juni
’s avonds gesloten. Dat is niets bijzonders, ware het niet dat die dag
verkiezingen worden gehouden.
Normaal gesproken wordt bij landelijke verkiezingen een Politieke
Instuif gehouden, maar dit keer
niet. B&W vinden het voldoende
dat de uitslagen zo spoedig mogelijk via internet bekend worden gemaakt. Voordeel hiervan is, dat op
deze manier geen foute uitslagen
bekend gemaakt kunnen worden.
Zanger – Joy Woelders uit Hardenberg presenteert zaterdag 22 mei
zijn eerste cd Liefde is een moeilijk spel. Dat gebeurt om 22.00 uur
in café The Old Inn. Er wordt die
avond ook opgetreden door JanAnne van der Wel, Annet Niekamp
en Danny Heden.
Festival - Het kunstfestival Tuin
der Lusten verhuist van Landgoede
De Stekkenkamp naar Langoed
Junne. Van 20 t/m 23 mei is daar
van alles mee te maken op het gebied van theater, dans en kunst.
Twee weken geleden haalde de
plaatselijke natuur- en milieuorganisatie Vechtstreek een streep
door de rekening. De club dreigde
naar de Raad van State te stappen,
omdat enkele natuurwetten overtreden zouden zijn. Onder meer de
aanwezigheid van de beschermde
gele weidemier in de weilanden
rond de Stekkenkamp gooit roet in
het eten. De provincie, die het festival financieel ondersteunt, heeft
de locatie nu onder druk van de
natuurbeschermers afgekeurd,
waardoor de organisatie van het
festival hals over kop moest uitwijken naar Junne. Het kunst- en
cultuurprogramma blijft ongewijzigd en de al verkochte kaarten blijven gewoon geldig. De Tuin der
Lusten rekent dit jaar op zo’n 2000
bezoekers. De website is tot eind
mei te vinden via www.junne.nl.

redactie@sallander.nl

De gasten genoten van de carpaccio van het Vechtdalrund en een glas Reestlander parel.
VILSTEREN - Schitterende landgoederen, bijzondere logies, heerlijke
streekproducten, sfeervolle restaurants en leuke uitjes. Dat is Verrukkelijk Vechtdal, een nieuw boek waarvan vrijdag 7 mei het eerste exemplaar
is overhandigd aan commissaris van de koningin Geert Jansen.
Dat gebeurde in het landgoedcentrum van Landgoed Vilsteren, dat gevestigd is in de deel van het Erve Borrink. Niet toevallig op die plek,
omdat Liesbeth Cremers, mede-eigenaresse van het landgoed, de initiatiefneemster is van het boekje. Noblesse oblige noemt zij het, adeldom verplicht. Hoewel bij gebrek aan adel deze uitdrukking tegenwoordig ook

Van Dijk moet
fors bezuinigen
HARDENBERG – Van Dijk Bouw
uit Hardenberg gaat inkrimpen. Het
bouwbedrijf moet flink op de kosten besparen en volgens de directie
zijn gedwongen ontslagen niet te
vermijden. Vakbond CNV heeft
zich inmiddels met de zaak bemoeid, hoewel Van Dijk Bouw geen
contact met de bond heeft opgenomen. “Wij zijn door enkele
vakbondsleden benaderd, omdat
hen ontslag is aangezegd. Als bond
wisten we van niets, maar volgens
de directie van het bedrijf is uitgebreid gesproken met de Ondernemingsraad en die heeft positief geadviseerd over het voorgenomen
besluit”, zegt Hans Pasman , bestuurder van CNV Vakmensen. Hij
heeft dinsdag 4 mei een gesprek
gehad met directeur Bert Beun van

Van Dijk Bouw. De werknemers
hebben kort daarvoor, tijdens een
voorlichtingsbijeenkomst op 26
april, te horen gekregen hoe de vlag
erbij hangt. Voor ongeveer 25 mensen, verdeeld over de schilders bv
en de bouw bv, is de ontslagaanvraag ingediend bij het UWV,
maar ze kunnen ook kiezen voor het
tekenen van een vaststellingsovereenkomst, die dan eindigt rond
september van dit jaar.
Het CNV wil zich volgens Pasman
inzetten voor een sociaal plan. “Dat
plan is er niet, en wij vinden dat
hij er wel moet komen, met afspraken over werkbemiddeling zodat
het aantal werknemers dat uiteindelijk gedwongen thuis zit zo klein
mogelijk is.” Van Dijk Bouw heeft
echter laten weten dat er niet verder gepraat hoeft te worden over
een sociaal plan, omdat volgens de
directie alles tijdig bekend is gemaakt en de zaak goed is geregeld.

Gramsbergen danst de samba
GRAMSBERGEN - Liefhebbers
van technische hoogstandjes moeten dinsdag 18 mei op sportpark ‘t
Hoge Holt in Gramsbergen zijn.
Het jeugdteam van de Braziliaanse
topclub Gremio Porto Alegre speelt
dan tegen een voetbalselectie uit de
gemeente Hardenberg, met vertegenwoordigers van alle 15 voetbalverenigingen. De Brazilianen zijn
in Nederland omdat ze komend

weekeinde deelnemen aan het
jeugdtoernooi van Terborg in de
Achterhoek. De wedstrijd in
Gramsbergen begint om 19.30
uur. De opbrengst is bestemd voor
de bouw en inrichting van het
nieuwe clubhuis van de organiserende vereniging. In verband met
de beperkte parkeercapaciteit wordt
toeschouwers uit Gramsbergen aangeraden om op de fiets te komen.
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gebruikt wordt om aan te geven, dat een bepaalde positie verplichtingen
met zich meebrengt. En haar positie als eigenaar van een landgoed verplicht haar bijvoorbeeld tot het ondersteunen en promoten van de
Vechtdalproducten, vindt zij zelf. In het boekje zit passie voor het Vechtdal verwerkt. Passie van bewoners als acteur en schilder Jeroen Krabbé,
van gebruikers van streekproducten als topkok Jonnie Boer en van bezoekers als hoofdredacteur Aty Luitze van het tijdschrift Seasons. Verder is
in het rijk met foto’s geïllustreerde boekje informatie te vinden over kastelen en landhuizen, over uitjes in het Vechtdal en er staat een bijzonder
recept in van groentekweker Eef Stel.

Café maakt plaats
voor zorgwoningen
BERGENTHEIM – Met een beetje fantasie zou je het café dat vroeger op de hoek van de Stationsstraat en de Kanaalweg West in
Bergentheim stond, een zorgwoning kunnen noemen. Een plek waar
zorgen werden gedeeld en waar ze soms werden weggedronken. Over
enige tijd is die fantasie niet meer nodig. Baalderborg en woningstichting De Veste willen op het braakliggende terrein een complex
met 21 zorgwoningen bouwen, bestemd voor ouderen en gehandicapten die zorg en ondersteuning nodig hebben.
Daar is overigens niet iedereen blij
mee. Eventueel nog wel met de
zorgplannen, maar niet met de
omvang van het wooncomplex. Een
stuk of tien buren hebben bezwaar
gemaakt tegen dit bestemmingsplan Muldershoek. Te grootschalig,
te hoog in verhouding tot de naastgelegen woningen, meer verkeer en
daardoor meer kans op onveilige
situaties en minder privacy omdat
ze in je tuin kunnen kijken, zijn een
paar van de bezwaren.
Dat valt wel mee, is de mening van
de gemeente. Toegegeven, het complex wordt in het midden iets hoger dan wat men in Bergentheim
gewend is (maximaal 13 meter),
maar de delen die links en rechts
aan de bestaande woningen grenzen zijn net zo hoog als hun buren,
namelijk maximaal 10 meter. Ook
het bezwaar over meer verkeer
maakt niet veel indruk. Op het ter-

rein komen voldoende parkeerplaatsen zodat de buurt daar geen
hinder van ondervindt en de doelgroep zal niet veel gebruik maken
van eigen vervoer, is de verwachting. Bovendien, aldus de gemeente, was er vroeger een café
gevestigd, met waarschijnlijk meer
verkeer dan straks het geval is.
Dan de verminderde privacy. Die
wordt helemaal niet verminderd,
denkt de gemeente. Alleen het
hoogste bouwdeel zou daarvoor
kunnen zorgen, maar dit deel van
het wooncomplex ligt 30 meter van
de tuin van de buren vandaan, zodat er volgens B&W weinig kans
is op inkijk.
De gemeenteraad krijgt dan ook 15
juni het voorstel om de bezwaren
ongegrond te verklaren en het bestemmingsplan vast te stellen.

