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Notulen van de algemene ledenvergadering van woensdag 15 februari 2017
Opening door de voorzitter
Voorzitter Ineke Bruil opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Mededelingen
Er zijn afmeldingen ontvangen van Helma Tuenter, Berd Westerveld en Hendré Masselink.
Notulen en Jaarverslag
De notulen van de jaarvergadering 2016 en het jaarverslag 2016 worden goedgekeurd en
ondertekend. Ineke neemt het jaarverslag door. Gerrit Huinink geeft aan dat de boerderijnamenfoto
niet scherp is (dit blijkt naderhand mee te vallen). Monique Heuverling geeft de stand van zaken van
het vrachtwagenverbod weer. De keuze voor de gemeente is de huidige situatie handhaven of een
zoneverbod instellen. De politie heeft aangegeven dat ze een zoneverbod niet kunnen handhaven.
Han Wisman vraagt wat de huidige situatie oplevert? Henk Tolkamp geeft aan dat er geen
alternatief voor vrachtwagens is. Ze rijden zich vast. Over 2 jaar komt er een nieuwe telling.
Meindert Veldhorst vertelt hoe het er voor staat met glasvezel in het buitengebied. In Berkelland en
Winterswijk is de aanleg begonnen maar hier vallen de kosten zwaar tegen. Dit zorgt voor
vertraging. CIF en COGAS gaan nu eerst kijken hoe hoog de kosten worden om glasvezel in Aalten
en Oost Gelre aan te leggen. Vervolgens gaan ze een aanbod aan de inwoners van het
buitengebied van deze gemeenten voorleggen om te kijken of er meer dan 50% mee wil doen.
Wordt de 50% gehaald dan gaan ze verder om hetzelfde in de Oude IJsselstreek te doen en de
overige gemeenten. Dit gebeurt in ieder geval niet voor september.
Financieel Jaarverslag
Penningmeester Monique Heuverling brengt verslag uit. Joop Lammers vraagt om een specificatie
van de kosten van de boerderijnamen. Monique geeft aan te willen proberen dit uit te zoeken. De
kascommissie bestaande uit H. Knuvers en A Groot Nibbelink geeft aan dat het financieel
jaarverslag is goedgekeurd en ondertekend. Madelon Ankersmit vervangt voor 2018 Henk Knuvers
als kascommissielid. De kascommissie evenals het nieuwe lid worden bedankt.
Bestuursverkiezing
Eelco Baten en Ineke Bruil nemen afscheid. Namens het bestuur bedankt Henk Aalbers ze voor hun
inzet in het bestuur. Beiden krijgen een presentje. Wim Gesink, Marjon Groot Nibbelink en Carla
Nieuwenhuis worden onder luid applaus aangenomen als nieuwe bestuursleden.
Activiteiten 2017
Ineke Bruil geeft aan dat dit iets is voor het nieuwe bestuur. Dit zal hier eerst voor bij elkaar moeten
komen. Wel te melden activiteiten zijn: Boek over het kasteel is aan het eind van het jaar klaar. Er
komen infoborden te staan aan de Harterinkdijk en Toldijk op de parkeerplaatsen.
Rondvraag
Gerrit Huinink vraagt of de perkjes aan de Harmenskampstraat op geknapt kunnen worden. De
gemeente geeft vervolgens aan dat de perkjes aangepakt gaan worden.
Anna Kemp wijst op het gevaar van geen strepen op de Kapelweg. Dit is een vraag voor na de pauze
aan de burgemeester. Joost Timmermans geeft namens de Oranjevereniging aan dat het veld
geëgaliseerd wordt. Ineke Bruil sluit de vergadering en kondigt het programma na de pauze aan.
Na de pauze was het bezoek van burgemeester Otwin van Dijk. Dianne Vriezen heeft een film
gemaakt van korte filmpjes waar in vragen gesteld worden aan allerlei bewoners. Bijvoorbeeld: Wat
vinden ze van Sinderen? Wat vinden ze mooi? Wat kan er eventueel anders? De film geeft een mooi
beeld van de inwoners van Sinderen. De burgemeester voegde er na afloop op zijn Trumps aan toe:
America first! Sinderen Second!!!
Vervolgens mochten er vragen worden gesteld aan de burgermeester. Hier ging hij uitgebreid op in.

