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Jaarverslag 2017
Reconstructie kern
In 2017 heeft de reconstructie van de Sinderenseweg en Aaltenseweg binnen de kern
plaatsgevonden. Sinderens Belang heeft bij de gemeente aandacht gevraagd voor flankerende
zaken als veranderde plaatsing vuilnisbakken, reparatie verzakte trottoirs, reparatie straatverlichting,
ontbrekende paaltjes in de schoolzone. Nog lopend is de discussie wat er gaat gebeuren met de
grasmatten op het sportveld. Hierbij zijn Stichting Beheer Buurtschapshuis en de ouderraad van
school betrokken.
Geslotenverklaring kern voor doorgaand vrachtverkeer
Er is nog geen definitieve geslotenverklaring van kracht. De huidige situatie is tijdelijk. De gemeente
heeft voor publicatie van het verkeersbesluit gewacht op een reactie van de Nationale
Bewegwijzeringsdienst (NBD) op het bebordingsplan. Deze reactie heeft erg lang op zich laten
wachten. Aanvankelijk was steeds de bedoeling om de geslotenverklaring te laten volgen op de
reconstructie van de kom. Zodra de weg weer opengesteld zou worden, zou de geslotenverklaring
formeel zijn zodat vrachtwagens niet opnieuw de route door Sinderen zouden gaan kiezen. Toen
duidelijk werd dat deze planning niet ging lukken, heeft Sinderens Belang bij de gemeente
aangedrongen op maatregelen. De gemeente heeft vervolgens enkele verbodsborden geplaatst,
namelijk die borden die binnen haar bevoegdheden liggen. De NBD moet de borden aanpassen op
de rotondes Marmelhorst en Varsseveld. Het beheer van deze borden ligt exclusief bij de NBD.
De NBD gaat nu offerte opstellen om ook deze borden te voorzien van een verbodsteken voor
vrachtwagens. De gemeente heeft inmiddels wel het verkeersbesluit gepubliceerd (met
bezwarenprocedure). Zodra het verkeersbesluit definitief is, heeft de politie juridische grondslag om
te gaan handhaven. De indruk is dat het aantal vrachtwagens door de kom na de wegreconstructie
iets minder geworden is, maar nog steeds rijden er de nodige buitenlandse vrachtwagens.
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
moet dus voor 7 december 2019 gestart zijn met de bouw. 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-enhalfvrijstaande-woningen.
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 is
aanwezig geweest op een informatiebijeenkomst over dit onderwerp samen met andere
dorpsbelangenorganisatie in oktober 2017. De gemeente wil tijdens het opstellen van de visie veel
interactie met de inwoners laten plaatsvinden. De gemeente zal hierover zelf communiceren naar
burgers.
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Glasvezel buitengebied
Na jaren is nu ook in Oude IJsselstreek de voorbereiding voor de aanleg van glasvezel gestart. Dit
wordt getrokken door ontwikkelingsmaatschappij CIF. Op 19 februari 2018 moet 50% van de
adressen in het buitengebied zich hebben aangemeld om de aanleg door te kunnen laten gaan.
Sinderens Belang heeft de afgelopen jaren steeds de informatiebijeenkomsten bijgewoond.
Inmiddels zijn ook in het Sinderense buitengebied ambassadeurs actief die aanspreekpunt zijn en
informatie kunnen verstrekken. Sinderens Belang heeft het ondersteund bij het organiseren van een
informatiebijeenkomst voor alle belangstellenden op 16 januari 2018.
Boek Huis Sinderen
Over Huis Sinderen is in het verleden al vaak gepubliceerd. De werkgroep Huis Sinderen van de
Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten-Dinxperlo-Wisch heeft nu een nieuw boek
samengesteld waarin de resultaten van onderzoek uit de laatste tien tot vijftien jaar zijn gebundeld.
Het boek met de titel ‘Huis Sinderen - Geschiedenis van een verdwenen landgoed’ komt in het
voorjaar van 2018 uit als 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.
Activiteiten Werkgroep Groen op Sinderen
De werkgroep Groen op Sinderen sloot het laanbomenproject in december 2016 af. In 2017 was
alweer het vijfde jaar van het project Bermverschraling, dat wordt uitgevoerd samen met diverse
vrijwilligers, de gemeente Oude IJsselstreek en het Waterschap. Het streven is om bloeiende
bermen te krijgen door na de bloei de bermen te maaien en het maaisel weg te halen. De gemeente
laat het liggen, waardoor steeds meer ruige kruiden verschijnen.
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. Hiervoor hebben zich inmiddels 40 inwoners
aangemeld.
Activiteiten met en voor statushouders
Nadat de gemeente het besluit heeft genomen dat ook op Sinderen statushouders gehuisvest
zouden gaan worden, heeft Sinderens Belang besloten waar mogelijk te helpen zodat de
statushouders op Sinderen een goede start maken. Op 25 april is op initiatief van enkele inwoners
een welkomstbijeenkomst georganiseerd in het Buurtschapshuis; deze was goed bezocht. De
gemeente heeft in 2017 drie maal een klankbordbijeenkomst georganiseerd met alle betrokkenen
(statushouders, betrokken inwoners, huiscoaches Vluchtelingenwerk, Wonion, Helpgewoon). SB
heeft deze bijgewoond. Na drie maal vinden deze bijeenkomsten niet meer plaats. Ook de
begeleiding door de huiscoaches is geëindigd. De statushouders moeten het nu in principe zelf
doen. Op de laatste klankbordbijeenkomst is afgesproken om ongeveer één maal per maand met
elkaar te eten. Dit heeft onder de noemer ‘Samen Koken, Samen Eten’ inmiddels twee maal
plaatsgevonden in het Buurtschapshuis. De organisatie is in handen van enkele betrokken inwoners
samen met Sinderens Belang. Beide keren waren ca. 24 personen aanwezig, onder wie een deel
van de statushouders. Uitgenodigd zijn in eerste instantie die mensen die zich bij de
welkomstbijeenkomst hebben aangemeld als vrijwilliger. De maaltijden waren gezellig en voorzien
zeker in een behoefte. De bedoeling is om geleidelijk aan de kring van deelnemers te vergroten. De
gemeente heeft budget beschikbaar gesteld waarmee de kosten voorlopig gedekt kunnen worden.
Peuteropvang Sinderen
In juni 2017 is de peuteropvang in het gebouw van basisschool De Wegwijzer gestopt.
Opvangorganisatie De Kleine Zeester heeft hiervoor gekozen omdat de vooruitzichten voor het
aantal peuters in de opvang onvoldoende waren. Een aantal ouders wil zich hier niet zomaar bij
neerleggen. Zij zijn op dit moment, ondersteund door Sinderens Belang, bezig te onderzoeken of
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het mogelijk is om een doorstart te maken met de peuteropvang in enigerlei vorm. Sinderens Belang
vindt zo’n basisvoorziening belangrijk omdat een peuteropvang in school mede zorgt voor
instroming van kinderen op de basisschool. De voorkeur gaat uit naar een opvang in school zoals
die er afgelopen jaren altijd was. Dit kan alleen in samenwerking met een professionele
opvangorganisatie die ervoor zorgt dat voldaan wordt aan alle eisen van de nieuwe Wet
Kinderopvang. Ouders met peuters in de leeftijd van 1-4 jaar die interesse hebben in kleinschalige
peuteropvang, zijn van harte welkom bij Sinderens Belang voor meer informatie.
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 wil deze banken graag opknappen en/of vervangen. Voor de uitvoering heeft
overleg plaatsgevonden met de Stichting Kerk- en Fietspaden. Zij wil de bankjes van Sinderens
Belang opknappen/vervangen en in beheer nemen, ook al liggen de meeste banken niet aan de
kerkenpaden. Het betreft zeven banken in het buitengebied van Sinderen. De totale kosten van
herstel en onderhoud voor de komende tien jaar bedragen € 950,-. Hiervoor wordt op dit moment
budget gezocht.
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, Anne van Voorst, 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 Boek 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
Gesink en Meindert Veldhorst.
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 2017 is 1x 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. Het bestuur heeft in september overlegd met Hans over communicatie en de
website. Hieruit is een aantal verbeterpunten naar voren gekomen. Sommige zijn inmiddels
uitgevoerd, andere bij gebrek aan menskracht nog niet.
Verenigingszaken
De vereniging telt op 31 december 2017 229 leden/donateurs. Per 1 januari 2018 zijn er 8
opzeggingen (deels na verhuizing) en 2 leden vertrokken zonder nieuwe adres- of betaalgegevens,
zodat het ledental per 1 januari 2018 219 bedraagt.
In de informatiemail van april 2017 is voorgesteld om mevrouw Wilma Mossink als bestuurslid te
laten toetreden. Aangezien hierop geen reacties zijn ontvangen, is zij per 1 mei 2017 ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel als bestuurslid van Sinderens Belang.
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De samenstelling van het bestuur was per 31 december 2017 als volgt:
Dianne Vriezen
Marjon Groot Nibbelink
Monique Heuverling
Meindert Veldhorst
Wim Gesink
Carla Nieuwenhuis
Wilma Mossink

voorzitter
secretaris & ledenadministratie
penningmeester
bestuurslid, namens SB bestuurslid Stichting Beheer Buurtschapshuis
bestuurslid, namens SB bestuurslid Stichting Beheer Buurtschapshuis
bestuurslid
bestuurslid

Binnen het bestuur zijn contactpersonen benoemd voor werkgroepen en projecten die door nietbestuursleden worden uitgevoerd. De taakverdeling was als volgt:
Stichting Beheer Buurtschapshuis
Werkgroep Groen op Sinderen
Glasvezel buitengebied
Project Boerderijnamen
Project Boek Huis Sinderen
Activiteiten statushouders
Peuteropvang Sinderen

Meindert Veldhorst en Wim Gesink
Wilma Mossink
Meindert Veldhorst
Monique Heuverling
Wim Gesink (inhoud) en Monique Heuverling (financiën)
Marjon Groot Nibbelink, Wim Gesink, Wilma Mossink
Marjon Groot Nibbelink, Carla Nieuwenhuis

Het bestuur vergaderde 8 maal.

Voor akkoord 27 februari 2018:
De voorzitter,

De secretaris,

D. Vriezen

M.A. Groot Nibbelink

