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Jaarplan 2020 
 
Het bestuur van Sinderens Belang (SB) legt in een jaarplan vast waaraan het in 2020 wil werken, bij 
voorkeur samen met leden. Met deze korte notitie willen we u inzage geven in (door)lopende 
activiteiten en nieuwe activiteiten voor 2020. 

 
Gemeentelijke zaken 
Het bestuur houdt een vinger aan de pols rondom een aantal onderwerpen waarin de gemeente een 
belangrijke rol heeft. Dit betreft:  

• verkeer (verkeerstellingen; handhaving snelheid binnen en buiten kom; bebording en 
handhaving geslotenverklaring vrachtwagens); 

• plan Kromkamp; 

• afronding van de reconstructie van de kom, met name onderhoud van de beplanting;  

• herstel banken buitengebied;  

• de omgevingsvisie die wordt opgesteld.  
Waar nodig zoekt het bestuur contact met de gemeente en maakt zo mogelijk afspraken. Er is geen 
structureel overleg met de gemeente. 
 
Verkeer: VVN afdeling Varsseveld beschikt over een eigen lasergun, die kan worden ingezet om 
snelheidsmetingen te houden, bij voorkeur samen met basisschoolleerlingen. Een dergelijke actie is 
vooral gericht op gedragsverandering en publiciteit, minder op handhaving. Het bestuur heeft geen 
tijd beschikbaar om zo’n actie met VVN te organiseren, maar als er vrijwilligers zijn die dit willen 
doen zijn zij van harte welkom.  
 
Plan Kromkamp: Het bestuur blijft de ontwikkelingen op plan Kromkamp volgen. Er blijven 
bouwmogelijkheden voor starters en senioren (levensloop bestendig wonen). De berichtgeving 
hierover is in eerste instantie een taak van de gemeente, maar indien nodig zullen we hier extra 
publiciteit aan geven. 
 
Peuteropvang 
Helaas is de herstart van de peuteropvang voorlopig niet haalbaar vanwege te weinig kinderen. Het 
in 2018 gestarte initiatief de ‘Bieb op school’ loopt nog wel. Hierdoor kunnen ook peuters met hun 
ouders boeken lenen op school. SB onderzoekt nog of Humanitas (nu Humankind) haar toezegging 
voor een peuteractiviteit nog gaat waarmaken. 
 
Nieuwjaarsborrel  
De tweede Sinderense nieuwjaarsborrel was succesvol, net als de aansluitende gezamenlijke 
maaltijd met 115 deelnemers. Het bestuur wil dit graag begin 2021 herhalen, hopelijk weer in 
samenwerking met de Oranjevereniging. Ook Vrouwen van Nu wil het volgende jaar graag 
meedoen, wat we zeer toejuichen. 
 
Viering 75 jaar vrijheid op 30 maart 
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. In Sinderen was dit op 30 maart. Om 
onze vrijheid en vrede te vieren willen we op deze dag een vrijheidsmaaltijd organiseren voor de 
inwoners van Sinderen. Hiervoor is eind 2019 subsidie aangevraagd en ontvangen van de 
gezamenlijke Achterhoekse gemeenten. Ook is een aantal bedrijven bereid te sponsoren. Verder zal 
zangvereniging De Vriendenkring (opgehouden te bestaan per 1 januari) nog één maal zingen en 
zullen zij ter herinnering een boom planten. 
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Samen koken, samen eten 
De gezamenlijke maaltijden in 2017 en 2018 voorzagen in een behoefte zowel bij statushouders als 
bij andere inwoners. In 2020 willen we deze voortzetten met een breder doel: een mogelijkheid voor  
alle inwoners om samen te eten en elkaar te ontmoeten. Het streven is om dit 4x per jaar te doen. 
De eerste keer was de maaltijd bij de nieuwjaarsborrel. De tweede keer zal de vrijheidsmaaltijd zijn. 
Inmiddels is er zowel voor een 3e als 4e maaltijd een vrijwilliger gevonden die als ‘chef-kok’ de 
leiding op zich wil nemen, waarbij hulp van andere vrijwilligers nodig blijft voor de praktische 
voorbereiding.  
 
Vervolg kroegavonden 
Samen met het bestuur van Stichting Beheer Buurtschapshuis zijn in 2019 bij wijze van proef drie 
kroegavonden (‘buurtcafé-avonden’) georganiseerd in de bar van het Buurtschapshuis. Gezien het 
succes willen we hiermee doorgaan in 2020. In principe één keer per maand; in maanden waarin 
veel andere activiteiten zijn en mogelijk ook in de zomermaanden slaan we over. 
 
Filmavond 
In andere kleine kernen wordt met regelmaat een filmavond gehouden die vaak goed bezocht wordt. 
Het bestuur wil dit komend jaar ook één keer op Sinderen doen, om te kijken of dit in een behoefte 
voorziet. 
 
Werkgroep Groen op Sinderen 
De Werkgroep Groen heeft een aantal activiteiten overgedragen aan de gemeente en heeft op dit 
moment nog geen nieuwe plannen voor 2020. Zodra deze er komen, wordt dit gemeld via de 
website van Sinderens Belang. 
 
Gemeentelijke opschoondag zaterdag 21 maart 
Op zaterdag 21 maart vindt weer de gemeentelijke opschoondag plaats: gezamenlijk zwerfvuil 
weghalen uit bermen en sloten. Net als in 2019 wil SB hier graag samen met Vrouwen van Nu aan 
meedoen. De leden van beide organisaties worden uitgenodigd. Het is een leuke activiteit om 
samen te doen, die ook nog wat inkomsten oplevert (de gemeente vergoedt een bedrag per 
ingeleverde zak zwerfvuil).  
 
Project Langer Veilig Thuis 
Sinderen doet mee aan dit project van DKK Gelderland (zie jaarverslag). Dit loopt door in 2020. 
Deelnemende vrijwilligers leveren cofinanciering voor het project in de vorm van uren die zij aan de 
projectactiviteiten besteden. Dit wordt digitaal via een app geregistreerd. 
 
Overleg met de andere dorpsbelangenorganisaties (dbo’s) in de gemeente 
Het bestuur neemt deel aan dit overleg dat tweemaal per jaar plaatsvindt. Hier wordt o.a. gesproken 
over de omgevingsvisie. Er is inmiddels ook een gezamenlijke website / digitaal platform voor alle 
dbo’s, waarop zij informatie kunnen delen en ook relevante gemeentedocumenten kunnen inzien. 
 
Communicatie & PR 
Het bestuur doet zijn best om de website  www.sinderen.com en onze Facebookpagina te vullen 
met aantrekkelijke inhoud. Ook activiteiten door derden worden soms gemeld, mits deze bijdragen 
aan de leefbaarheid op Sinderen in brede zin. Korte bijdragen en foto’s zijn altijd welkom. 

 
Welke andere ideeën heeft u als lid voor zaken die in 2020 kunnen worden opgepakt? 
Wij horen graag uw reactie, ook als u niet aanwezig kunt zijn! U kunt een van de 
bestuursleden aanspreken of per mail reageren aan sinderensbelang@gmail.com. 
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