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Inleiding.
Met genoegen informeert het bestuur u middels dit verslag over haar activiteiten van het
afgelopen jaar. Dit verslag wordt u op schrift aangeboden gelijktijdig met de uitnodiging
voor de algemene ledenvergadering op 02 april 2014. Wij hopen u te mogen begroeten
op genoemde vergadering, zodat we elkaar wederzijds kunnen informeren over zaken
die op Sinderen spelen. Graag ontvangen wij input vanuit de inwoners.

Plan Kromkamp.
In 2013 zijn er weer de nodige vorderingen gemaakt in de totstandkoming van plan
Kromkamp. Allereerst zijn de voorbereidende werkzaamheden verder uitgevoerd. De
grondwatersanering is gestart en de bodemsanering wordt op een tweetal plekken
aangevuld.
Op 12 september is er een informatie avond geweest. Deze is namens de gemeente
mede door Sinderens Belang georganiseerd. Op de avond zijn de meest recente plannen
gepresenteerd en is de nodige achtergrondinformatie over de planning, de financiering,
de onvermijdelijke overlast en de uitvoering gegeven. Ook konden potentiele kopers in
gesprek met de gemeente over de kavels en kavelprijzen en met een bouwbedrijf over
mogelijke woningen.
Na de informatie avond is een begin gemaakt met de fysieke uitvoering van de plannen.
Ook heeft Sinderens Belang overleg gehad met de verantwoordelijke wethouder. Door
de ontwikkelingen op de nationale huizenmarkt lijken de kavelprijzen aan de hoge kant.
De gemeente kan hier nog geen algemene prijsverlaging toepassen. Geïnteresseerden
voor een woning op plan Kromkamp, wordt aangeraden met de gemeente in overleg te
gaan over de verschillende financieringsmogelijkheden en onderhandelingsruimte in de
kavelprijzen.

Verkeer
Eén van de thema’s uit het dorpsplan is de verkeersproblematiek op en rond Sinderen.
De werkgroep verkeer heeft zich ook dit jaar vooral gericht op het verkeer in de kern. Zo
is het overleg met verschillende partijen, waaronder de gemeente Oude IJsselstreek en
de gemeente Aalten, de politie en Veilig Verkeer Nederland dit jaar voortgezet.
Op woensdag 13 februari is een delegatie van de gemeenteraad uitgenodigd op
Sinderen. Op de agenda stonden onder andere een geslotenverklaring vrachtverkeer, 60
km zones, schoolzone en herinrichting van de kom in Sinderen (Sinderenseweg). Ook
was buiten in de kom een demonstratie van de problematiek, verduidelijkt door een
tractor en vrachtwagen rond de knelpunten te laten rijden.
Op maandag 15 april is in het Buurtschapshuis een extra raadsbijeenkomst geweest. De
werkgroep verkeer, Sinderens Belang en belangstellenden zijn op deze avond in gesprek
geweest met de gemeenteraad over de verkeerproblematiek in de kom van Sinderen.
Inmiddels zijn de 60 km zones en de schoolzone gerealiseerd.

Groen
In 2013 heeft de werkgroep Groen op Sinderen zich weer volop bezig gehouden met het
verfraaien van Sinderen en omstreken. Het collectief gekochte plantmateriaal is begin dit
jaar ook daadwerkelijk geplant. De proef met het beter bermbeheer is in volle gang. De
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eerste twee sneden zijn inmiddels afgevoerd. Ook de herkenbaarheid van de kruising
van de Sinderenseweg met de oude spoorbaan is vergroot.
Op 1 september was Groen op Sinderen aanwezig op het Oogstfeest. Hier werd behalve
informatie gedeeld vooral ook geproefd. De 12 inzendingen voor ‘Sinderen maakt wat
smaakt’ werden op het oogstfeest geproefd en beoordeeld.

Stichting Beheer Buurtschapshuis Sinderen.
Twee bestuursleden van Sinderens Belang hebben zitting in het stichtingsbestuur. Gerrie
Vink en Ineke Bruil vertegenwoordigen Sinderens Belang.

IBAN en ANBI
Zoals wellicht bekend, gaat de wereld over op een nieuw systeem voor bankrekeningen.
Omdat iedereen een nieuw IBAN (International Bank Account Number) krijgt, moest de
hele financiële administratie worden aangepast. Ook werden alle leden die de contributie
via automatische incasso betalen geïnformeerd over een nieuw incasso-ID en
machtigingskenmerk.
Ook voldoet Sinderens Belang aan de aangescherpte eisen voor de ANBI-regeling. ANBI
staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’. De regeling vereist mede het
beschikbaar stellen van bepaalde informatie via onze website. Zo zijn op de website
vanaf dit jaar ook het algemene en het financiële jaarverslag in te zien.

Winterwandeling
Ook hebben we voor de vierde keer de winterwandeling georganiseerd, ditmaal op
vrijdag 27 december. Dit jaar hebben 6 deelnemers ondanks het tegenvallende weer van
een mooie tocht genoten. De route voerde dit jaar richting Breedenbroek. Wederom
danken we Adrie Wieberdink als de organisator voor de mooie tocht.

Algemeen.
De vereniging telt op 31 december 2013, 220 leden/donateurs. De bestuurssamenstelling
op 31 december 2013 is als volgt:

Gerrit Huinink voorzitter
Eelco Baten secretaris
Gerrie Hiddink penningmeester
Ineke Bruil bestuurslid
Henk Tolkamp bestuurslid
Meindert Veldhorst bestuurslid
Dianne Vriezen bestuurslid

Voor akkoord 02 april 2014:

De voorzitter G. Huinink De secretaris E.M. Baten


