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Reconstructie kern afronding  
In 2018 zijn de grasmatten van het sportveld verwijderd en is er opnieuw ingezaaid. Hierbij zijn 
Stichting Beheer Buurtschapshuis en de ouderraad van school betrokken. Eind 2018 zijn de 
voetbaldoelen teruggeplaatst. De beplanting in de plantvakken langs de Sinderenseweg kent her en 
der flinke gaten. Dit is bij de gemeente aangekaart en wordt in februari 2019 aangevuld. De 
beplanting bij klok en monument heeft flink te lijden gehad onder rioleringswerkzaamheden en 
droogte. Ook deze beplanting wordt volgens de gemeente in februari 2019 opnieuw aangeplant.  
 
Geslotenverklaring kern voor doorgaand vrachtverkeer en handhaving snelheid 
In 2018 is gemeld dat de geslotenverklaring voor vrachtwagens definitief is. Naar nu (januari 2019) 
blijkt zijn er bezwaren ingediend door een of meer bewoners van de Harterinkdijk. Hiervoor lopen 
nog juridische procedures. In afwachting hiervan heeft de gemeente het aanvragen van een offerte 
voor het plaatsen van borden met een verbodsteken op de rotondes bij de Marmelhorst en de 
Terborgseweg in Varsseveld tijdelijk stilgelegd. Het bestuur heeft de gemeente gevraagd om een 
evaluatie door middel van tellingen. De gemeente heeft toegezegd dat dit voor wat betreft de 
vrachtwagens zal gebeuren in voorjaar 2019. Ondanks de bezwarenprocedures heeft de politie wel 
juridische grondslag om te handhaven. Dit gebeurt echter niet doordat deze handhaving bij de politie 
geen prioriteit heeft. De gemeente heeft periodiek verkeersoverleg met de politie, waarop punten 
wel worden aangekaart, maar heeft geen invloed op de prioriteiten die gesteld worden.  
Ook is gevraagd om snelheidshandhaving in de 30 km zone in de kom en de 60 km zone buiten de 
kom. Dit heeft evenmin prioriteit bij de politie. De gemeente heeft wel toegezegd dat komend 
voorjaar weer tijdelijk matrixborden geplaatst worden met smileys. Dit kan periodiek (er zijn extra 
borden aangeschaft en Sinderen wordt toegevoegd aan de lijst).  
 
Bouwkavels Kromkamp 

De gemeente heeft op 24 november 2016 de Beleidsnotitie Woningbouwplanning vastgesteld. 
Hierin zijn voor fase 1 van Plan Kromkamp 9 kavels ‘op rood’ gezet en 2 kavels ‘op groen’. Fase 2 is 
al eerder geschrapt. Voor de rode kavels is een realisatietermijn van drie jaar van toepassing. Dit is 
drie jaar na publicatie van het raadsbesluit van 24 november 2016, ofwel na 7 december 2016. Er 
moeten dus voor 7 december 2019 bouwaanvragen zijn ingediend. Waarschijnlijk wordt een 
voorbereidingsbesluit genomen voordat de drie jaar zijn verstreken; er worden vanaf dat moment 
geen aanvragen voor een omgevingsvergunning meer in behandeling genomen. Voor de groene 
locaties geldt vooralsnog geen realisatietermijn. Wel staat in de beleidsnotitie dat drie jaar na 
publicatie opnieuw naar de groene projecten wordt gekeken. De voorkeur voor de plek van de twee 
groene kavels gaat uit naar de hoek Aaltenseweg / Het Kromkamp. Volgens het bestemmingsplan 
kan echter op elke plek op de locatie worden gebouwd. Alle informatie over de bouwkavels (incl. 
prijslijst) is te vinden op: https://www.oude-ijsselstreek.nl/sinderen-bouwkavels-voor-vrijstaande-en-
halfvrijstaande-woningen. Het bestuur heeft hierover de publiciteit gezocht (‘Bouwen op Sinderen: 
laatste kans!) en een informatiebijeenkomst georganiseerd op 22 januari 2019 (zie verder jaarplan 
2019). 
 
Omgevingsvisie 
De gemeente is gestart met het opstellen van een nieuwe omgevingsvisie. Dit vloeit voort uit de 
nieuwe Omgevingswet die per 1 januari 2021 van kracht moet worden. Sinderens Belang heeft input 
geleverd (brief is te vinden op onze website). Sinderens Belang heeft eveneens meegewerkt aan de 
totstandkoming van de Toekomstvisie voor de gemeente Oude IJsselstreek van de Plattelandsraad. 
De Plattelandsraad probeert met deze toekomstvisie een bijdrage te leveren aan de omgevingsvisie. 
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Glasvezel buitengebied 
Najaar 2018 is gestart met de aanleg van de glasvezelkabels. Dit vordert gestaag. Sinderens 
Belang is niet langer bij de realisatie betrokken.  
 
Werkgroep Huis Sinderen 
De werkgroep Huis Sinderen van de Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten-Dinxperlo-Wisch 
heeft in april 2018 het boek met de titel ‘Huis Sinderen - Geschiedenis van een verdwenen 
landgoed’ uitgebracht (uitgave van de Oudheidkundige Werkgemeenschap). Leden van Sinderens 
Belang nemen deel in het redactieteam en Sinderens Belang vervult een rol als ‘bank’ waar 
gereserveerde financiële middelen gestald zijn. Het boek is op 7 april 2018 in het Buurtschapshuis 
gepresenteerd op een goed bezochte bijeenkomst. Alle 530 gedrukte exemplaren zijn verkocht. De 
werkgroep is inmiddels bezig met een vervolg: herstel van de vernielde grafsteen op het graf van 
Bertha Ruebel. Zij is bezig hiervoor financiering te organiseren. Er is een schenking ontvangen van 
de nazaten van de familie Ruebel en een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente, waarop nog 
geen besluit is genomen. 
 
Activiteiten Werkgroep Groen op Sinderen 

• De werkgroep heeft in 2018 voor het zesde jaar het verschralingsbeheer van een aantal 
bermen gedaan. Vrijwilligers maaiden de vegetatie en voerden het maaisel af. Dit 
“pilotproject” zou enkele jaren duren, tot de gemeente de juiste machines zou hebben 
aangeschaft. Hoe lang nog, vroeg de werkgroep aan de gemeente in een brief van 17 april. 
De gemeente antwoordde dit mee te nemen in de Omgevingsvisie van 2019.  

• Voor de Omgevingsvisie heeft de werkgroep in september o.a. gepleit voor de aanstelling 
van een fulltime landschapscoördinator en (eindelijk) een goed berm- en bomenbeleid. 

• De actie “Sinderen vrij van Jacobskruiskruid” heeft goede aandacht gekregen in de huis-aan-
huisbladen, op de Plattelandspagina, in de webstek van Sinderens Belang  en in “Een 
rundjen umme”. 

• Drachtplanten voor bijen zijn gezaaid in een paar overhoekjes bij Siegenbeek en 
Keizersbeek. 

 
Activiteiten Werkgroep Boerderijnamen 
Na het succes van fase 1, waarin 60 inwoners zich inschreven om een boerderijnamenbord te 
ontvangen, zijn voorbereidingen getroffen voor fase 2. Op 18 juni zijn in een gezellige bijeenkomst 
bij de Keurhorsterkerk 40 huisnaamborden uitgereikt. Dit was de tweede en laatste ronde en nog 
een mooi gevolg van ons Dorpsplan Sinderen uit 2011. Ook deze borden zijn net als de eerste 
gesponsord door het bedrijf van een plaatsgenoot. 
 
Activiteiten met en voor statushouders 
In de loop van 2018 zijn de meeste van de statushouders vertrokken. Er wonen nu nog één familie 
en één alleenstaande statushouder in de woningen op de Kromkamp. De overige woningen zijn 
door Wonion verhuurd aan ‘reguliere’ woningzoekenden. Met name de alleenstaande statushouders 
waren hier niet op hun plek (sociaal geïsoleerd, beperkte vervoersmogelijkheden en te kleine 
woonruimte). De coördinatoren van de klankbordgroep hebben nog wel contact met een aantal van 
hen. In de eerste helft van 2018 hebben 3 maaltijden met statushouders plaatsgevonden. De 
werkgroep wil de doelgroep en de opzet van de maaltijden graag verbreden zodat het karakter wat 
algemener wordt. Door tijdgebrek is hier nog geen vervolg aan gegeven. Rond de zomer is wel inzet 
gepleegd op verzoek van de Protestantse Gemeente Varsseveld om de statushouders uit Sinderen 
uit te nodigen voor een maaltijd die door PG Varsseveld werd georganiseerd. Deze maaltijd bleek 
echter op het allerlaatst niet door te gaan 
 
 
 

mailto:sinderensbelang@gmail.com


 

Secretariaat: M.A. Groot Nibbelink, Sinderenseweg 107, 7065 BH Sinderen 
 tel.06-15853060, email: sinderensbelang@gmail.com 

Vereniging voor het Sinderens Belang 
www.sinderen.com 

 
Peuteropvang Sinderen 
De werkgroep peuteropvang heeft zich ingezet om te onderzoeken de peuteropvang in het gebouw 
van basisschool De Wegwijzer weer nieuw leven ingeblazen kon worden (gestopt in juni 2017). 
Hiervoor zijn gesprekken geweest met kinderopvang Bambi en Humanitas. Met Humanitas zijn 
afspraken gemaakt: bij uitzicht op 6 deelnemende peuters per juni 2019 zouden we in januari 
kunnen starten. Ondanks actieve werving door de werkgroep met steun van Sinderens Belang is dit 
uitzicht er niet. Het aantal blijft steken op 4 peuters per juni 2019. Vooralsnog kan daarom de 
peuteropvang niet starten. Wel is er nog overleg gaande met Humanitas om enkele malen een 
peuteractiviteit te organiseren, zodat de peuters die er zijn wel kunnen kennismaken met de school. 
 
Herstel banken buitengebied 
Jaren geleden heeft Sinderens Belang bankjes geplaatst voor bewoners en recreanten/toeristen 
langs wegen waarlangs veel gefietst wordt. Inmiddels zijn de meeste banken scheefgezakt of verrot. 
Sinderens Belang had het voornemen om de banken op te knappen of te vervangen. De uitvoering 
zou in principe gebeuren door de Stichting Kerk- en Fietspaden. Het betreft zeven banken in het 
buitengebied van Sinderen. Er is overlegd met de gemeente i.v.m. de kosten. De gemeente geeft 
aan dat zij deze banken in eigen beheer wil houden / nemen. Sinderens Belang houdt vinger aan de 
pols of dit ook echt gaat gebeuren.  

 
Buurtbus 

Sinderen ligt aan de buurtbuslijn 194, Zelhem-Varsseveld-Dinxperlo-Aalten. De buurtbus rijdt op 
vaste tijden: elk uur is er een bus, van 6.27 tot 18.27 uur naar Dinxperlo en van 7.24 tot 18.24 uur 
naar Varsseveld. De bussen worden door 45 vrijwilligers gereden, 5 van hen uit Sinderen. Het 
aantal instappers in Sinderen-Breedenbroek was vorig jaar:  richting Varsseveld 652 en richting 
Dinxperlo 283. Van 19 tot 21 uur en op zaterdag en zondag verzorgt Arriva de belbus, meestal met 
taxi’s. 

 
Samenstelling werkgroepen 
 
Voor Sinderense activiteiten waren afgelopen jaar de volgende werkgroepen actief: 
 
Werkgroep Groen: Joop Lammers, Berd Westerveld, Charlotte Westerveld, Anna Kemp 
Werkgroep Boerderijnamen: Gerrit Huinink, Joop Lammers, Helma Tuenter en Berd Westerveld 
Werkgroep Onderhoud Herinneringsmonument: Willy Klompenhouwer, Dick Kobes, Henk ter Maat  
Werkgroep Activiteiten Statushouders: Ina Hofs, Gerrieke Bouwman, Wilma Mossink, Marjon Groot 
Nibbelink  
Werkgroep Peuteropvang: Marieke te Lindert, Susan Holthausen, Kirsten Seesink, Judi Westerveld, 
Remco Freriks, Henrieke Hengeveld, Carla Nieuwenhuis, Marjon Groot Nibbelink 
Werkgroep Huis Sinderen: Helma Tuenter, Gerrit Huinink, Diny Klompenhouwer, Dolf Wisselink en 
anderen (werkgroep van ADW) 
Beheer klok: Henk Tolkamp 
Kerstboom: De kerstboom van Sinderens Belang is dit jaar geplaatst door Hans Gesink, Wim en 
Maik Gesink en Jan Brouwer. 
 
Communicatie & PR 
Tussentijdse communicatie met de leden vindt plaats via de mail. Alleen bij belangrijke onderwerpen 
wordt de post huis-aan-huis bezorgd bij die leden die geen email gebruiken. In 2018 is twee maal 
een informatiemail verzonden en zijn enkele aankondigingen per mail doorgestuurd aan de leden.  
De website www.sinderen.com valt onder verantwoordelijkheid van Sinderens Belang. Onze 
webmaster Hans Grimbergen heeft ook dit jaar weer gezorgd dat nieuws dat hem bereikt op de site 
wordt geplaatst, waarvoor onze grote dank. Het bestuur heeft eind 2018 een Facebookpagina 
aangemaakt zodat ook op deze manier kan worden gecommuniceerd met leden en anderen. 

mailto:sinderensbelang@gmail.com
http://www.sinderen.com/


 

Secretariaat: M.A. Groot Nibbelink, Sinderenseweg 107, 7065 BH Sinderen 
 tel.06-15853060, email: sinderensbelang@gmail.com 

Vereniging voor het Sinderens Belang 
www.sinderen.com 

 
Verenigingszaken 
De vereniging telt op 31 december 2018 225 leden/donateurs. Per 1 januari 2018 was dit 219. In 
2018 hebben 4 leden opgezegd (hoofdzakelijk vanwege verhuizing) en hebben zich 10 nieuwe 
leden aangemeld.  
 
De samenstelling van het bestuur was per 31 december 2018 als volgt:  
 
Wilma Mossink  voorzitter 
Marjon Groot Nibbelink secretaris & ledenadministratie 
Wim Gesink   penningmeester, namens SB bestuurslid SBBS 
Carla Nieuwenhuis bestuurslid, namens SB bestuurslid Stichting Beheer Buurtschapshuis 
Madelon Ankersmit  bestuurslid 
Jan Brouwer bestuurslid  
  
Binnen het bestuur zijn contactpersonen benoemd voor werkgroepen en projecten die door niet-
bestuursleden worden uitgevoerd. De taakverdeling was als volgt: 
 
Stichting Beheer Buurtschapshuis Carla Nieuwenhuis en Wim Gesink 
Werkgroep Groen op Sinderen Wilma Mossink   
Project Boerderijnamen  Wim Gesink 
Project Boek Huis Sinderen  Wim Gesink 
Activiteiten statushouders  Marjon Groot Nibbelink, Wilma Mossink 
Peuteropvang Sinderen  Marjon Groot Nibbelink, Carla Nieuwenhuis 
Website & Communicatie  Marjon Groot Nibbelink 
 
Het bestuur vergaderde 8 maal. 
 
 
 

 
Voor akkoord 26 februari 2019: 

 
De voorzitter,      De secretaris, 
 
 
 
 
 

 
W. Mossink        M.A. Groot Nibbelink 
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