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Aanzet tot jaarplan 2018
Het bestuur van Sinderens Belang (SB) wil graag in een jaarplan vastleggen waaraan het in 2018
wil werken, bij voorkeur samen met leden. Dit jaarplan wordt opgesteld na de jaarvergadering,
hopelijk in een bestuur met vernieuwde samenstelling. Met deze notitie willen we u inzage geven in
activiteiten die sowieso doorlopen en uw mening vragen over een aantal ideeën.
Doorlopende activiteiten
Het bestuur gaat in 2018 in elk geval verder met:
•

•
•
•

•
•

•

•
•

Gemeentelijke zaken: Het volgen van onderwerpen waarin de gemeente een belangrijke rol
heeft. Waar nodig en mogelijk contact zoeken en afspraken maken met de gemeente (o.a.
verkeer, afronding reconstructie kom incl. beplanting, lantaarnpalen en netjes maken
Kromkampterrein, omgevingsvisie die de gemeente momenteel opstelt).
Overleg met de andere dorpsbelangenorganisaties (dbo’s) in de gemeente: hier wordt
o.a. gesproken over de omgevingsvisie. Ook komt er een gezamenlijke website voor alle
dbo’s, waarop zij informatie delen en ook relevante gemeentedocumenten kunnen inzien.
Glasvezel: De uitvoering hiervan ligt bij gemeente en de CIF. SB ondersteunt de plaatselijke
ambassadeurs waar mogelijk.
Samen koken, samen eten met statushouders: De gezamenlijke maaltijden krijgen een
vervolg. Mocht het budget opraken, dan wordt nieuwe budget gevraagd bij de gemeente
en/of een geringe eigen bijdrage gevraagd. SB houdt contact met gemeente, Wonion en
Vluchtelingenwerk voor zover nodig.
Peuteropvang: SB overlegt met de ouderwerkgroep, school en gemeente over de
mogelijkheden en over acties die gezamenlijk kunnen worden ondernomen.
Herstel banken buitengebied: SB wil door de Stichting Kerk- en Fietspaden zeven banken
in de omgeving van Sinderen laten opknappen/vervangen en onderhouden (zie ook
jaarverslag 2017). De totale kosten bedragen € 900,-. Dit is inclusief het onderhoud van de
banken in de komende 10 jaar. Hiervoor worden op dit moment financiële middelen gezocht.
Werkgroep Groen op Sinderen: De werkgroep Groen op Sinderen heeft voor 2018 twee
nieuwe activiteiten op stapel staan: bijenvriendelijke beplanting (op twee plaatsen een strook
aanleggen met kruiden die bijen aantrekken) en bestrijding van het gevaarlijke
Jacobskruiskruid (informatie geven over herkenning en bestrijding, in samenwerking met
paardenhouders).
Werkgroep Boerderijnamen: Voor fase 2 hebben zich inmiddels 40 deelnemers
aangemeld. Dit zal in 2018 zijn beslag krijgen.
Werkgroep Boek Huis Sinderen (van ADW): Op 7 april wordt in het Buurtschapshuis het
nieuwe boek over Huis Sinderen gepresenteerd.

Ideeën voor nieuwe activiteiten
We horen graag wat u vindt van de volgende ideeën. Het is dus nog niet zeker dat deze ook
daadwerkelijk worden uitgevoerd.
1. Nieuwjaarsreceptie & kennismaking nieuwe inwoners
Het idee is geopperd om een nieuwjaarsborrel te organiseren voor alle inwoners van Sinderen. Nu
de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie niet meer in het Buurtschapshuis plaatsvindt, zou dit een
vervangende activiteit kunnen zijn die bijdraagt aan de leefbaarheid in het dorp. Op de Heelweg
gebeurt dit al vele jaren en voorziet het duidelijk in een behoefte. Het bestuur wil de kosten van een
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nieuwjaarsreceptie niet ten laste van het eigen vermogen brengen. Daarom kan dit alleen als een
formule wordt bedacht met een sluitende begroting.
Vraag aan de leden:
• Vindt u het gewenst dat de haalbaarheid hiervan wordt uitgezocht?
• Wie wil hierover nadenken samen met een of meer bestuursleden?
• Zou u meer contributie willen betalen om de kosten hiervan te dekken? Zo nee, heeft u
andere ideeën hoe we de kosten kunnen dekken?
2. Samen eten
Vanuit het samen koken en eten met de statushouders is de ervaring dat het gezellig en verrijkend
is om te eten met mensen met wie je normaal niet aan tafel zit. In steeds meer plaatsen worden
tegenwoordig gezamenlijke maaltijden georganiseerd (bv. ook in het Borchuus in Varsseveld). Het
bestuur wil graag weten of er mensen zijn die het prettig zouden vinden om enkele malen per jaar in
het Buurtschapshuis samen te eten (al dan niet in combinatie met het eten met de statushouders).
Vraag aan de leden:
• Wie zou interesse hebben om af en toe samen te eten in het Buurtschapshuis?
• Zo ja, wie wil helpen om dit verder uit te werken en te organiseren?
3. Horeca op Sinderen
Bij het opstellen van het dorpsplan was de behoefte aan horeca op Sinderen groot. Nu café Huls
verkocht is en een woonbestemming krijgt, zijn hier geen mogelijkheden meer. Wat wellicht wel kan,
is een vorm van horeca in het Buurtschapshuis. Dit kan gaan om een ‘kroegavond’ maar ook om
een meer grootschalige aanpak die tevens aan andere behoeften tegemoet komt.
Vraag aan de leden:
• Is er nog steeds behoefte aan een laagdrempelige horecavoorziening (bijvoorbeeld een
maandelijkse kroegavond, maar een andere invulling mag ook)?
• Zo ja, zijn er leden die in een werkgroep met Stichting Beheer Buurtschapshuis en SB willen
nadenken over de mogelijkheden?
4. Communicatie & PR
Het bestuur heeft behoefte aan enkele meedenkers over communicatie. De website sinderen.com
wordt nog weinig door inwoners, bedrijven en verenigingen gebruikt. We willen graag kijken hoe we
deze interessanter, aantrekkelijker en actiever kunnen maken. Er is een lege pagina beschikbaar die
bijvoorbeeld ingericht zou kunnen worden als fotopagina. Ook is er de wens om een flyer te maken
om nieuwe bewoners te informeren over Sinderen. Verder moet de gezamenlijke website voor alle
dorpsbelangenorganisaties (zie boven) gevuld gaan worden.
Vraag aan de leden:
• Wie vindt het leuk om over communicatie mee te denken (en liefst ook mee te doen) samen
met webmaster Hans Grimbergen en 1 of 2 bestuursleden van SB?
• Wie wil mooie foto’s toesturen voor plaatsing op de website?
• Heeft u nog andere ideeën voor invulling van de lege pagina op de website?
5. Welke andere ideeën heeft u als lid voor zaken die in 2018 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.

