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Voorwoord 
 
Welkom op Sinderen. 
 
De historie van Sinderen is bekend, maar hoe ziet de (nabije) toekomst eruit? Onze 
maatschappij verandert en daarmee ook onze (leef)behoeften. Hoe houden wij Sinde-
ren gezellig en leefbaar voor alle leeftijdsgroepen?  
 
Om daar zicht op te krijgen heeft Sinderens Belang (SB) een dorpswerkgroep in het 
leven geroepen. Deze werkgroep had tot taak om de wensen en ideeën van de Sinde-
rense bevolking te inventariseren en te komen tot een visie op de ontwikkeling van 
Sinderen in de komende 10 jaar.  
In nauwe samenwerking met de Vereniging Kleine Kernen Gelderland(VKKGelderland) 
is de werkgroep een jaar bezig geweest om te komen tot dit Dorpsplan, dit ligt nu voor 
u.  
De activiteiten voor onze werkgroep zitten er nu op. Wij geven het bestuur van SB 
graag de opdracht mee op (zeer) korte termijn een nieuwe werkgroep te benoemen 
om uitvoering te gaan geven aan de benoemde onderwerpen.  
 
De dorpswerkgroep heeft het afgelopen jaar met plezier aan dit Dorpsplan gewerkt en 
is er van overtuigd dat met de uitvoering hiervan het wonen Op Sinderen fantastisch 
zal blijven.  
 
De Dorpswerkgroep 

 
“Dorpsplan Op Sinderen ” 
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Hoe kwam het dorpsplan tot stand en hoe gaan we nu verder? 
 
Sinderens Belang, de belangenvereniging voor alle bewoners van Sinderen heeft in 
augustus 2009 het initiatief genomen om te komen tot het opstellen van een dorps-
plan. Directe aanleiding daarvoor waren de ontwikkelingen rondom het fabrieksterrein 
van de firma Kromkamp. Maar zeker ook wonen in Sinderen, de toekomst van het 
Buurtschapshuis en verkeersintensiteit waren aspecten voor SB om te besluiten tot het 
maken van de plan voor de komende 10 jaar.  
SB heeft een dorpswerkgroep geformeerd (DWG). Uitgangspunt was om een goede 
afspiegeling van de Sinderense bevolking af te vaardigen in deze werkgroep.  
 
In januari 2010 is de DWG voortvarend aan de slag gegaan met het opstellen van een 
dorpsvisie voor Sinderen, daarbij ondersteund door twee procesbegeleiders van de 
Vereniging Kleine Kernen Gelderland.  
De basis voor de visie is gelegd door een drietal belangrijke activiteiten te organiseren. 
Allereerst de schouw in februari, dit was een gezamenlijke rondgang door Sinderen. 
Een kennismaking voor de procesbegeleiders maar ook om de werkgroepleden eens 
met andere ogen naar Sinderen te laten kijken.  
 
Een volgend belangrijk moment was de startbijeenkomst voor alle inwoners van Sinde-
ren op 22 april 2010. Iedere inwoner had de gelegenheid om zijn of haar wensen, sug-
gesties en ideeën kenbaar te maken. Al deze ideeën zijn verzameld en vastgelegd en 

 
“Voor en door Bewoners ” 
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van daaruit is een voorlopige visie opgesteld. Deze voorlopige visie is getoetst in sept. 2010 met partijen die nodig 
zijn om de ideeën ook daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen in de toekomst.  
De tijd van het ontwikkelen van een visie zal nu gevolgd moeten worden door het maken van uitwerkingen en het 
realiseren daarvan. Ook dit wil en kan het bestuur van SB niet alleen doen.  
Na de inzet van de leden van de dorpswerkgroep rekenen we wederom op de medewerking van de inwoners van 
Sinderen.  
 
Samen zullen we ons sterk moeten maken voor de leefbaarheid van Sinderen, nu en in de toekomst. 
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Samenvatting 
 
Wonen en leven op Sinderen is een samenspel van vele factoren. Dat is de dorpswerk-
groep goed duidelijk geworden tijdens de startbijeenkomst en de vele andere gesprek-
ken en bijeenkomsten met betrokkenen. De DWG heeft zich bij het opstellen van dit 
dorpsplan laten leiden door de inbreng van de bewoners en voor de uitwerking hulp 
gezocht bij deskundigen en beleidsmakers. Het resultaat bestaat uit tien uitgewerkte 
thema’s die in willekeurige volgorde aan u gepresenteerd worden, samen vormen ze 
een visie op hoe het dorp zich de komende tien jaar zou kunnen ontwikkelen. Sinde-
rens Belang zal een keuze maken uit de tien thema’s en bepalen welke er als eerste 
uitgevoerd moeten worden. De DWG heeft gezocht naar de punten in en rond het 
dorp die met relatief weinig inspanning snel resultaat zouden kunnen opleveren, we 
zijn dat “laag hangend fruit” gaan noemen. Daar hoort natuurlijk het “bewaarfruit” bij, 
de dingen die al goed gaan op Sinderen.  

 
“In  het kort” 
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Sinderen in een notendop 
 
Geschiedenis  
Rond 1200 was er al sprake van “Den hof te Sinderen”: Veel pachtboeren waren hof-
horig aan de heren van Sinderen, van wie de bekende geschiedenis teruggaat tot 1230. 
Ook andere kasteelheren hadden bezittingen op Sinderen. 
Rond 1870 werden veel gronden in percelen aan de omliggende boeren verkocht en 
het Huis Sinderen werd in 1883 gesloopt. Alles wat er nu nog rest is een stukje slot-
gracht en de Antoniuskapel, die in 1662 werd herbouwd nadat ze door een onweer 
was verwoest. 
De Tweede Wereldoorlog verliep voor Sinderen zonder al te veel verwoestingen, maar 
kostte ook hier mensenlevens. Ter herinnering hieraan staat in ons dorp een bronzen 
gedenkteken voor de 3 kinderen die omkwamen bij een luchtaanval. 
 
Natuur en landschap 
Het landschap bestond vroeger vooral uit bos en “woeste grond” met daartussen klei-
ne boerenbedrijven. In de eerste helft van de vorige eeuw nam het bebouwde areaal 
toe door ontginningen van bos en heide. Het huidige coulissenlandschap ontstond. 
Later werden de landbouwpercelen groter gemaakt door het rooien van houtwallen en 
bosjes. Als gevolg hiervan is er voor de oorspronkelijke flora steeds minder ruimte. 
Gelukkig zijn er langs de wegen nog diverse prachtige bomenrijen bewaard gebleven. 
In de zestiger jaren werden de Seesinkbeek, Bergerslagbeek en Keizersbeek gekanali-
seerd. Dat was gunstig voor de landbouw, maar een verlies voor de schoonheid van 
het landschap. Alleen de Siegenbeek behield haar oorspronkelijke karakter. 

 
“Wat maakt Sinderen?” 
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Bedrijvigheid 
Sinderen was in de eerste helft van de 20e eeuw een plattelandsdorp, met vooral gemengde landbouwbedrijven. 
Daarnaast molenaars, aannemers, smeden, loonbedrijven, een postkantoor en veel middenstanders (kruideniers, 
bakkers, caféhouders, fietsenmakers, kleermakers enz. Van de 16 winkels in de vijftiger jaren is er in 2010 geen meer 
over. 
De boerenbedrijven werden groter en specialiseerden in melkvee-, varkens- of pluimveehouderij. Kleine boeren 
stopten en de gebouwen worden gebruikt als woonboerderij of dienen voor nieuwe kleinschalige bedrijvigheid (ZZP-
ers). Enkele bedrijven in de metaal- en mechanisatiesector groeiden uit en bieden werk aan soms tientallen perso-
neelsleden. In het buitengebied komen meer en meer recreatiebedrijven tot ontwikkeling. 
 
Verkeer en vervoer 
Vanouds waren er veel voetpaden en kerkepaden, waarvan er enkele in eer hersteld zijn. Het wegennet bestond 
vroeger uit zandwegen, waarvan vele in de zestiger jaren werden verhard. Het dorp heeft goede wegverbindingen 
met Varsseveld, Silvolde, Gendringen, Dinxperlo en Aalten. In de huidige tijd wordt het vele transitoverkeer door de 
kom van Sinderen als een probleem ervaren. 
Van 1904 tot 1944 had Sinderen een station aan de spoorlijn Varsseveld-Dinxperlo. In 1948 kwam er een busverbin-
ding met Dinxperlo en Arnhem, die in 1984 werd vervangen door een buurtbuslijn naar Varsseveld en Dinxperlo. 
 
Sociale samenhang 
Het sociale leven op dorpsniveau speelt zich af rond de basisschool, het Buurtschapshuis, het café en de kerken. 
De school trekt leerlingen uit het dorp en wijde omgeving en het aantal ligt op dit moment ruim boven de kritische 
grens. 
Het Buurtschapshuis biedt onderdak aan veel verenigingen, en wordt intensief gebruik voor trainingen, repetities, 
vergaderingen en uitvoeringen. Voor al deze verenigingen en de inwoners van ons dorp zet de vereniging Sinderens 
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Belang zich in om de leefbaarheid te verbeteren. 
Het dorpscafé heeft zijn glans wat verloren na het overlijden van de waardin, enkele jaren geleden. Voor (fiets)
toeristen is het een aanlegpunt en enkele verenigingen hadden er hun honk. 
In de Keurhorsterkerk worden wekelijks en in de Antoniuskapel maandelijks diensten van de PKN gehouden. Leden 
van andere geloofsgemeenschappen houden hun samenkomsten in de omliggende dorpen. De Antoniuskapel is een 
geliefde locatie voor huwelijkssluitingen, ook voor paren van ver buiten ons dorp. 
Jaarlijkse evenementen zijn het Oranjefeest (waaraan ook veel oud-inwoners meedoen), het old-timertreffen, “D’n 
Drom”, een veelzijdige culturele manifestatie in het Idinkbos, het Smartlappenfestival en iedere 5 jaar is er een open-
luchtspel. 
Daarnaast is er het sociale leven op kleinere schaal. De naoberschap speelt een belangrijke rol op Sinderen. Dan den-
ken we aan diverse gebruiken rond geboorte, huwelijk en begrafenis en het gezamenlijk meiboom zetten bij nieuw-
bouw en het “nieuwjaarwinnen” in de buurt. 
 
Erkenning voor de vrijwilligers 
Al driemaal heeft Sinderen het predikaat  “Kern met pit” van de Kon. Ned. Heidemaatschappij verworven. Dat betrof 
de volgende activiteiten: 

1999-2001: "Wi-j gaot veur 't buurtschapshuus", een grote opknapbeurt van het Buurtschapshuis 
2002-2004: voor het opknappen van de omgeving van de Antoniuskapel 
2007-2009: voor het herstel van kerk- en fietspaden Sinderen en omgeving. Dit project is, als beste uit de provin-
cie Gelderland,  extra onderscheiden door een landelijke trofee. 

Deze drie onderscheidingen beschouwen wij als een waardering voor het hele dorp. Immers: alle verenigingen, 
school, kerken, buurtbus, evenementen en andere activiteiten steunen op inzet van vele vrijwilligers. Zonder hun 
inzet zou Sinderen maar een saai dorp zijn. 
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Kaart werkgebied Sinderens Belang   
“Enorm buitengebied” 
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Thema’s 
 
De thema’s die hierna weergegeven worden zijn door de bevolking van Sinderen aangedragen op de Startbijeen-
komst. De DWG heeft geprobeerd om de thema’s zo goed mogelijk uit te werken en te toetsen of de ideeën en 
gevoelens over de thema’s overeenkomen met de soms harde werkelijkheid van politiek en economie. Er zit geen 
rangorde in de thema’s, ze zijn hier willekeurig achter elkaar gezet maar zijn allen belangrijk voor de komende tien 
jaar op Sinderen. 
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Plan Kromkamp en sportveld 
 
Huidige situatie 
Fabriek gebouwd over de Siegenbeek door middel van duikers. 
Verzakking van duikers onder de fabriek. 
Overstort van riool wordt in noodsituaties geloosd op oppervlaktewater (dus beek). 
Geen mogelijkheden voor groei van bedrijf Kromkamp op bestaande locatie. 
Verkeersoverlast zwaar verkeer op Aaltenseweg en Buurtschapshuis i.v.m. te beperkte 
laad- en losfaciliteiten bij fabriek. 
 
Gewenste situatie 
Verplaatsing van het bedrijf naar industrieterrein in Varsseveld (groei mogelijk). 
Verontreiniging saneren. 
Inbrengen van sociale voorzieningen. 
Voortbestaan school belangrijk voor leefbaarheid. 
Behoud van driehoek: School-Sportveld-Buurtschapshuis. 
Mogelijkheden voor eventuele uitbreiding Buurtschapshuis. 
Ruime parkeergelegenheid rond Buurtschapshuis. 
Voldoende ruimte voor festiviteiten op sportveld (m.n. Oranjefeest). 
Siegenbeek weer zichtbaar maken. 
Verplaatsen van pompgemaal riool naar buiten het woongebied. 
 
Doelen 
Het scheppen van voorwaarden om Sinderen ook in de toekomst een thuis te laten zijn 

 
“Mogelijkheden door Plan 

Kromkamp” 
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voor alle leeftijdscategorieën met daarnaast en het faciliteren van een bloeiend verenigingsleven. 
 
Middelen 
Door woningbouw te realiseren op de huidige fabriekslocatie in combinatie met mogelijkheden voor sociale aspec-
ten. 
 
Acties 
Het bestuur van Sinderens Belang en enkele leden van de Dorpswerkgroep zijn nauw betrokken bij de voortgang van 
het proces om te komen tot woningbouw op de huidige fabriekslocatie. Zij proberen zoveel mogelijk de boven ge-
schetste gewenste situatie te benaderen.  
Daarnaast de opdracht aan Sinderens Belang om in de toekomst de situatie, rondom invulling plan Kromkamp, te 
blijven monitoren over inhoud, invulling en eventuele aanpassingen. 
 
Partners 
- Gemeente Oude IJsselstreek - Wonion 
- Sinderens Belang - Stichting Beheer Buurtschapshuis 
- Ouderraad basisschool “de Wegwijzer” 
 
Tijdspad 
Komende 25 jaar of tot einde realisatie invulling plan Kromkamp. 

12 



Horeca 
 
Huidige situatie 
In de kern van Sinderen is café Huls, dat nog de biljartvereniging huisvest. Café Huls is 
op dit moment op verschillende dagen nog steeds open. Het gebouw en de inrichting 
zijn gedateerd. De toekomst van café Huls, en daarmee ook van de biljartvereniging, is 
onzeker. 
Ook in het Buurtschapshuis vinden horeca-activiteiten plaats, echter het gebouw is 
daarvoor minder geschikt. Met name  de opslag- en keukencapaciteit zijn beperkt. Het 
gebouw is vooral ingericht voor verenigingsactiviteiten. Ook wordt er op kleine schaal 
vergaderd en worden er uitvoeringen gegeven door de verenigingen.  Deze vereni-
gingsactiviteiten zijn lastig te combineren met de horeca-activiteiten. 
 
Gewenste situatie 
Sinderen heeft behoefte aan een laagdrempelige horecagelegenheid waar inwoners 
van Sinderen en omstreken, recreanten en toeristen ontspannen een hapje en drankje 
kunnen nuttigen. Ook verenigingen, zoals de biljartvereniging en andere, zouden hier 
onderdak moeten kunnen vinden.  Het is denkbaar dat het bestaande café op termijn 
zal gaan sluiten. Zou het Buurtschapshuis deze (horeca)functie kunnen overnemen? 
Daarbij zal een evenwicht gezocht moeten worden tussen het verenigingsleven en de 
eventuele (commerciële) horeca-activiteiten. 
 
Doelen 
Een  horecagelegenheid creëren  dat een centrumfunctie vervult in het dorp. 

 
“Horeca houdt het leefbaar 

en levendig” 
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Middelen 
Een geschikte locatie. 
Een exploitant. 
De benodigde vergunningen. 
 

Acties 
Onderzoeken of de huidige horecagelegenheid toekomst heeft. 
Afhankelijk hiervan andere acties: 

Zoeken geschikte locatie (Buurtschapshuis?). 
Verkrijgen van de juiste vergunningen. 
Overleg starten met gemeente over bovengenoemde. 
Mogelijk een tijdelijke werkgroep oprichten.  Van daaruit andere acties in gang zetten. 

 

Partners 
- Eigenaar huidige café - Stichting Buurtschapshuis 
- Gemeente - Eventuele sponsors 
- Verenigingen - Beheerder Buurtschapshuis 
 

Bijdrage aan de  leefbaarheid 
Uit de startbijeenkomst is duidelijk gebleken dat  in Sinderen vraag is naar een laagdrempelige horecagelegenheid. 
 

Tijdspad 
Middellange termijn 3 tot 5 jaar. 
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Begroting en financiering 
De kosten zijn afhankelijk van vele factoren, onder andere van de wensen van de  exploitant.  
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Buurtschapshuis 
 
Huidige situatie 
Het Buurtschapshuis is op dit moment geschikt voor het doel van onderdak geven aan 
de verenigingen. Ook wordt er op kleine schaal vergaderd en worden er uitvoeringen 
gegeven door de verenigingen. Er zijn op kleine schaal mogelijkheden om  commercië-
le partijen uit te voeren. 
 
Gewenste situatie 
Het Buurtschapshuis zou moeten uitgroeien tot een verzamelgebouw dat zowel onder-
dak biedt aan alle verenigingen en op een verantwoorde manier te exploiteren is. Bin-
nen een termijn van 10 jaar vraagt het Buurtschapshuis om een aantal aanpassingen. 
Bijvoorbeeld meer opslagruimte (is er nu vrijwel niet, wordt gedaan bij de beheerder), 
een meer eigentijdse uitstraling van de kleine zaal en een meer uitnodigende aanblik. 
 
Doelen 
Het creëren van meer diverse ruimtes. 
Uitbreiding van keuken en opslag. 
Aantrekkelijk maken voor commercieel gebruik (beter bereikbaar ingang etc.). 

 

Middelen 
Grond aankopen 
Budget 
 

 
“Centraal punt op  

Sinderen” 
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Acties 
Overleg starten met gemeente over bovengenoemde middelen. 
 
Partners 
- Gemeente - Stichting buurtschapshuis 
- Eigenaar grond rondom gebouw - Eventuele sponsors 
 
Bijdrage aan de  leefbaarheid 
Het dorp heeft de ruimte in het buurtschapshuis meer dan nodig, de grote feesten en wekelijkse bijeenkomsten van 
diverse soort in het kleine zaaltje en ook de sport in de grote zaal zijn van groot belang voor Sinderen. De huidige 
capaciteit is onvoldoende en geeft geen groeimogelijkheden. 
 

Tijdspad 
Middellange termijn  
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Verkeer 
 
Bebouwde kom Sinderen 
Huidige situatie 
Er rijdt veel verkeer door de kom, zowel personenauto’s als vrachtverkeer. Op werkda-
gen zijn dit bijna 2200 voertuigen per dag, dat is elke 40 seconden  1 auto. Daarnaast 
rijdt het verkeer veel te hard. 15% rijdt zelfs harder dan 53 km/uur, waar 30 het maxi-
mum is. Er is in de kom geen fietspad of fietsstrook en fietsers (waaronder veel school-
kinderen) krijgen al het verkeer vlak langs zich heen. Vrachtwagens rijden ook over de 
stoep bij het passeren (daar waar geen bomen staan).   
Het verkeer is vooral doorgaand verkeer dat niet in de kom hoeft te zijn (woon-werk-
verkeer en vrachtwagens) en er dus het liefst zo snel mogelijk doorheen wil. In het 
weekend zijn het ook groepen motoren die te hard rijden. Het aantal verkeersbewe-
gingen is de afgelopen 10 jaar sterk gegroeid en zonder maatregelen zal dit de komen-
de 10 jaar gewoon doorgaan (autonome ontwikkeling). Dat dit onderwerp leeft, blijkt 
uit het hoge aantal briefjes dat hierover is ingevuld op de startbijeenkomst (41 briefjes, 
53 punten).   
 
Gewenste situatie 
Over 10 jaar is de bebouwde kom van Sinderen vrachtwagenluw en zijn de vrachtwa-
gens die erdoor rijden alleen bestemmingsverkeer (bv. melktankwagens). Ook komt er 
veel minder regulier verkeer door de kom en houdt men zich beter aan de snelheids-
grens van 30 km/uur.  Hierdoor is het gevoel van onveiligheid afgenomen en kunnen 
kinderen veilig naar school fietsen. 

 
“Sinderen  

Vrachtwagenluw” 
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Doelen  
Minimaal  50% minder verkeersbewegingen door de kom in 2020 t.o.v. 2010.  
In 2010 rijdt 85% van de voertuigen in de kom 40 km/uur of minder. 

Alleen vrachtwagens door de kom die bestemmingsverkeer zijn. 

 
Buitengebied  

Huidige situatie 
In het buitengebied ervaren bewoners een gevoel van onveiligheid door de hoge snelheid waarmee wordt gereden. 
Op de Sinderenseweg rijdt bijvoorbeeld15% van het verkeer harder dan 87 km/uur(verkeerstellingen voorjaar 2010). 
In het buitengebied is 80 km/uur toegestaan, maar deze snelheid leidt bij velen tot een gevoel van onveiligheid (“van 
de weg gedrukt worden’’ bij zowel automobilisten als fietsers). Op de startbijeen-komst zijn ook concrete onveilige 
kruisingen en onoverzichtelijke situaties genoemd (22 briefjes). De Molenweg scoort in de verkeerstellingen het 
hoogst van alle wegen (3222 stuks verkeersbewegingen, ofwel 2 auto’s per minuut, dag en nacht). In het buitenge-
bied wordt ook geluidsoverlast ervaren door groepen motoren. 
 
Gewenste situatie 
Over 10 jaar kunnen we met een veiliger gevoel  rijden en fietsen door het buitengebied. Dit komt doordat de snel-
heid in het algemeen lager is en een aantal specifieke onveilige situaties is opgelost.  
 
Doelen 
Snelheid in buitengebied verlagen door instellen 60 km/uur als maximum snelheid voor het hele buitengebied. 
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Onveilige situaties oplossen, waarvan de belangrijkste zijn: 

“Kruising Sinderenseweg – Keurhorsterweg” en “Kruising Kapelweg – Toldijk” 

Diverse slechte wegranden (bermen Sinderenseweg, Aaltenseweg, Rademakersbroek) 

 
Middelen (voor Kom + Buitengebied) 
Bij verkeer gaat het altijd om de combinatie inrichting – handhaving – bewustwording. Aan alle drie tegelijk moet iets 
gedaan worden, het een kan niet zonder het ander. Wij voegen hieraan toe het beïnvloeden van verkeersstromen. 
Verkeersstromen beïnvloeden: 

Rondweg om Sinderen. 

Vrachtwagenverbod door de kom (m.u.v. bestemmingsverkeer incl. melkwagens). 

Voorkeursroutes in navigatiesystemen wijzigen zodat vrachtverkeer niet naar Sinderen geleid (verleid) wordt. 

Dit vraagt actieve inzet van m.n. de gemeente.  

Handhaving van de snelheid (controles, flitsen): 
Handhaving gebeurt nu feitelijk niet (heeft geen prioriteit bij de politie, zeker niet bij wegen waar de inrich-

ting niet overeenkomt met de snelheidslimiet). De gemeente kan of mag geen flitspalen plaatsen (dit doet het 

Openbaar Ministerie). Meer handhaving is zeker gewenst. 

Inrichting van de 30km-wegen in de kom verbeteren: 
Rode fietsstroken (dit is alleen de norm in 50 km zones, dus niet vanzelfsprekend in 30 km zones). 

Laten zien dat de kom verblijfsgebied is, bv. met andere bestrating (materiaal, kleuren), bloembakken e.d.  

Lichte verhogingen, rekening houdend met landbouwverkeer (dus geen hoge drempels). 

Schoolzone duidelijker aangeven (letters op de weg, borden) en beter inrichten i.v.m. landbouwverkeer dat 

nu soms niet kan passeren. 
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Inrichting wegen buitengebied verbeteren:  
60 km-grens voor alle wegen in buitengebied, met een eenduidige inrichting, zodat weggebruikers altijd we-
ten dat zij zich in een 60 km zone bevinden. 
Maatwerkoplossingen voor onveilige situaties (denk aan bomen kappen, bermen maaien e.d.). 

Eventueel fietspaden langs Kapelweg, Aaltenseweg en Molenweg. 

Wegranden (bermen) op diverse plekken verbreden met grasblokken. 

Bewustwording: 
Matrixborden, vaker en langduriger dan nu gebeurt (laten de gereden snelheid zien). 

Acties naar loonbedrijven en transportbedrijven in de omgeving. 

Lessen op school (omgaan met landbouwverkeer en vrachtwagenverkeer), o.a. in ontwikkeling bij het AOC. 

Aandacht voor slordig parkeren, waardoor het oversteken en gebruiken van de stoep onveilig wordt (m.n. 

voor kinderen). 

Ludieke verkeersacties, borden, spandoeken e.d. om bewoners en verkeer te attenderen.  

 
Acties 
Overleg starten met gemeente, politie en VVN over bovengenoemde middelen. Mogelijk een tijdelijke werkgroep 

oprichten. Van daaruit de andere acties in gang zetten. O.m. afspreken hoe de ontwikkelingen rondom verkeersnavi-

gatiesystemen te beïnvloeden zijn.  

Bekendheid geven aan het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (voor 2010-2020). 

Problematiek bespreken met loonbedrijven en transportbedrijven in de omgeving Contact opnemen met AOC en 

school over lesprogramma’s voor kinderen en VVN betrekken.  

Evaluatie aanpak overlast door motoren Kapelweg met aanwonenden en gemeente. 
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Samen optrekken met andere kleine kernen in het zoeken naar oplossingen (bv. voorkeursroutes voor vrachtwagens) 

op gemeentelijk / regionaal niveau. Wellicht gezamenlijk matrixborden aanschaffen. 

 
Partners 
- Gemeente en evt. omliggende gemeenten - Andere buurtschappen / belangenorganisaties 

- Loonbedrijven en transportbedrijven in de omgeving - Politie (wijkagent) 

- Veilig Verkeer Nederland - AOC Doetinchem 

- School  De Wegwijzer te Sinderen 

 
Bijdrage aan de  leefbaarheid 
Het gevoel van onveiligheid en ook de geluidsoverlast vormen een behoorlijke aantasting van de leefbaarheid. De 
gewenste situatie zou een flinke verbetering betekenen. 
 
Tijdspad 
Variërend, van korte termijn (m.n. bewustwording) tot middellange termijn (inrichting, verkeersstromen).  
 
Begroting en financiering 
De kosten voor inrichting variëren van € 10.000/km voor rode fietssuggestiestroken tot € 20.000 voor een geklinker-
de punaise op een kruising (excl. bijkomende kosten als kabels verleggen).  Andere maatregelen zoals vrachtwagen-
navigatiesystemen hoeven weinig geld te kosten, maar vragen wel tijd om te komen tot goede afspraken. 
 
Bestaand of nieuw beleid 
De gemeente heeft een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan opgesteld voor 2010-2020.  Dit bepaalt on-
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der meer de wegaanduidingen en geeft sturing aan de verkeersstromen. In het GVVP is slechts beperkt aandacht 
voor de kleine kernen.  
Sinderen zal zelf het onderwerp ‘verkeer’ de komende jaren moeten blijven agenderen, anders zal er vermoedelijk 
weinig veranderen aan de huidige situatie.  
Van belang is ook om te kijken naar plannen in de omliggende gemeenten. Als de weg Aalten – Dinxperlo een 60 km 
weg wordt (nu 80), leidt dit mogelijk tot meer vrachtverkeer door Sinderen.  

23 



Fietspaden (recreatief) 
 
Huidige situatie 
Er is in Sinderen e.o. een Stichting Kerk- en Fietspaden actief (opgericht vanuit Sinde-
rens Belang) die inmiddels 5 paden heeft aangelegd en meerdere bestaande paden 
heeft opgeknapt. De paden vinden overwegend positief onthaal bij de bewoners.  
Overlast komt ook voor, met name door honden die niet worden aangelijnd. De Neo-
spora bacterie komt via ontlasting van honden in het veevoer en kan daarmee sponta-
ne abortus bij rundvee veroorzaken.  
Het onderhoud van de paden vindt plaats door vrijwilligers. De financiële middelen 
voor aanleg van nieuwe paden vanuit  de Provincie Gelderland / EU raken uitgeput. 
  
Gewenste situatie 
Over 10 jaar zijn er nog enkele nieuwe paden bijgekomen (dan wel bestaande paden 
zijn opgeknapt en opgewaardeerd tot fietspad). Deze paden zijn ook geschikt voor rol-
lators en rolstoelen. Het aantal paden is niet meer dan dat redelijkerwijs te onderhou-
den is met vrijwilligers. 
 

Doelen 
Houden wat we hebben: continuïteit in het onderhoud; paden geschikt voor rollators 
en rolstoelen. 
Enkele nieuwe paden erbij tot 2020 met voldoende bankjes en rustpunten. 
 

 

 
“Sinderen fietsparadijs” 
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Middelen 
Voldoende financiële middelen om nieuwe paden aan te leggen en te onderhouden. 
Voldoende vrijwilligers om de paden op de lange termijn te kunnen onderhouden. 
Voldoende grond ter beschikking om nog enkele nieuwe paden aan te leggen. 
 

Acties 
Nieuwe fondsen werven voor aanleg en onderhoud (denk bv. aan bijdragen particulieren, ondernemingen, private 
fondsen, sponsoring). Via Stichting kerk- en fietspaden. 
Nieuwe  vrijwilligers werven. Meer bekendheid geven aan de behoefte en dit blijven herhalen. Meer flexibele onder-
houdsroosters maken, zodat het minder een verplichtend karakter heeft en daardoor ook voor jongeren aantrekke-
lijk is om eraan mee te doen. 
Met gemeente contact opnemen over een (hogere) structurele gemeentelijke bijdrage aan aanleg van nieuwe ker-
kenpaden. Via Stichting Kerk- en Fietspaden. 
Mogelijkheden voor (symbolische) beloning vrijwilligers onderzoeken. 
Blijvende aandacht voor Neospora-preventie, bijvoorbeeld via gemeentewebsite, plattelandspagina etc. 
 
Partners 
- Stichting Kerk- en Fietspaden Sinderen e.o. - Grondeigenaren 
- Gemeente - Fondsen 
- Provincie (voor financiële middelen) 
 
Bijdrage aan de  leefbaarheid 
De bijdrage aan de leefbaarheid is groot voor zowel vrijwilligers als gebruikers (bewoners en recreanten). Deze bij-
drage kent verschillende kanten: van sociale contacten tussen vrijwilligers tijdens de aanleg en het onderhoud, tot 
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het fietsplezier voor bewoners en inkomsten voor horeca en andere ondernemingen. Het onderhoud is ook een 
mooie activiteit om contacten tussen vrijwilligers van uiteenlopende leeftijden te stimuleren. 
 

Tijdspad 
De aanleg van nieuwe paden is sterk afhankelijk van mogelijkheden die zich voordoen (medewerking grondeigena-
ren, financiën, aantal vrijwilligers).  
 

Begroting en financiering 
De aanlegkosten per km kunnen uiteenlopen van € 50.000 tot €80.000/km, sterk afhankelijk van wat er bij het des-
betreffende pad precies moet gebeuren.  Dure onderdelen zijn de kosten voor de benodigde grond/
erfdienstbaarheden en sommige maatregelen (bv. bruggen). Voor de financiering zal in toenemende mate een be-
roep op de gemeente worden gedaan (minimaal 50% van de kosten per pad).  
 

Bestaand of nieuw beleid 
De recreatieve fietspaden passen in het Landschapsontwikkelingsplan  van de gemeente.  De gemeente heeft vanuit 

dit plan de afgelopen jaren financiële middelen voor de aanleg gereserveerd.  
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Starterswoningen 
 
Huidige situatie 
Bij het vrijkomen van een huurwoning in Sinderen is er relatief veel belangstelling, dit 
is aantoonbaar bewezen. Een teken dat men graag op Sinderen wil wonen. 
Het plan Kromkamp voorziet in de bouw van 23 woningen in de komende 20 jaar. 
Op basis van een sluitende begroting gaat de gemeente Oude IJsselstreek uit van koop-
woningen. Een buitenste ring van woningen in de vrije sector. Daarbinnen zullen goed-
kopere woningen gebouwd kunnen worden. 
Er zijn momenteel weinig mogelijkheden voor starters op de woningmarkt. 
 
Gewenste situatie 
Mogelijkheden om woningen te kopen in diverse prijsklassen, met zeker extra aan-
dacht voor starters op de woningmarkt. 
Mogelijkheden voor alternatieve woonvormen en of financieringen in het buitenge-
bied. 
 
Doelen 
Sinderen wil ook over tien jaar een levendige gemeenschap zijn waarbij alle leeftijdsca-
tegorieën vertegenwoordigd zijn. De basisschool en het Buurtschapshuis moeten hun 
belangrijke sociale rol kunnen blijven behouden.  
 
Middelen 
Het bouwen van woningen in diverse prijsklassen met extra aandacht voor het  

 
“Ruimte voor starters” 
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goedkope segment t.b.v. starters. 
Onderzoeken van mogelijkheden betreffende bouw woningen, te denken aan projectontwikkelaars, Woningstich-
ting, Collectief Opdrachtgeverschap enz. enz. 
 
Acties 
Inventariseren door Sinderens Belang wie serieus belangstelling heeft (om eventueel samen) een woning te (laten) 
bouwen. 
Faciliterende rol van Sinderens Belang tussen gemeente Oude IJsselstreek, Woningstichting Wonion en eventueel 
andere partijen. 
Onderzoeken van alternatieve woonvormen te denken valt aan woningsplitsing agrarisch- en industrieel onroerend 
goed. 
Zoeken naar andere financieringsvormen. 
 
Partners 
- Sinderens Belang - Gemeente Oude IJsselstreek 
- Woningstichting - Financiële instellingen 
 
Bijdrage aan de  leefbaarheid 
Als er een extra aantal jonge gezinnen op Sinderen komt wonen, geeft dit een impuls aan de leefbaarheid ook voor 
de toekomst. School en verenigingsleven zullen hier hun voordeel mee kunnen doen. 
 
Tijdspad 
De gemeente gaat voor de uitgifte van de woningen uit van een periode van twintig jaar 
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Hoogspanningslijn 
 
Huidige situatie 
Tennet wil een nieuwe 380 kilovolt hoogspanningsverbinding tussen Doetinchem en 
Wesel in Duitsland aanleggen. Het toekomstige tracé zal waarschijnlijk over Sinderens 
grondgebied lopen. Er loopt momenteel al een 150 kV hoogspanningslijn over Sinde-
ren. 
Omdat het tracé door zowel Nederland als Duitsland loopt, zijn aan beide zijden de 
overheden betrokken. In Nederland bepalen de minister van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie (EL&I) en de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M)  het 
tracé en de uitvoeringswijze. De eerste inspraakronde op de startnotitie voorafgaande 
aan de Milieu Effect Rapportage (MER) is al gesloten. In de startnotitie zijn twee van de 
zes tracés als beste alternatief naar voren geschoven. Beide lopen over Sinderens 
grondgebied. Vraag is of de keuze voor deze twee trajecten (objectief) wel de juiste is 
geweest. Als het ontwerp Rijksinpassingsplan en de MER klaar zijn, is daarop weer in-
spraak mogelijk. Het overleg tussen het Rijk enerzijds en de gemeenten en provincie 
anderzijds gaat in de tussentijd wel gewoon door. 
 
Gewenste situatie 
Sinderen e.o. kent een mooi buitengebied waar landschapselementen goed tot hun 
recht komen. Verstoringen door o.a. hoogspanningsmasten is tot een minimum be-
perkt gebleven waardoor het beeld niet wordt verstoord. Bestaande hoogspanningslij-
nen zijn waar mogelijk ondergronds gegaan en nieuwe zijn buiten het gebied gebleven. 
Daar waar het onvermijdelijk is om een nieuwe hoogspanningslijn in het gebied te 

 
“Hoogspanning onder de 

grond” 
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moeten inpassen zal dit ondergronds plaatsvinden. 
 
Doelen 
Zo min mogelijk hoogspannings lijnen door Sinderens grondgebied. 
Bij een onvermijdelijke uitbreiding, de hoogspanningslijnen ondergronds laten uitvoeren. 
Compensatie bij onverhoopte bovengrondse uitvoer. 
150 kV onder de grond als compensatie voor 380 kV boven de grond. 
Landschapsarchitecten inschakelen voor landschappelijke inpassing. 
 
Middelen 
Inspraak op de MER. 
Inspraak op het Rijksinpassingsplan. 
Inspraak op Duitse traject. 
Overleg met en lobbyen bij gemeente en provincie (als ‘directe’ inspraak gesloten is). 
Bestaande actiegroepen( betreffende hoogspanning (bijvoorbeeld in Dichteren)). 
Anderen mobiliseren/activeren/attenderen. 
 
Acties 
Inspraak mogelijkheden gebruiken. 
MER en Rijksinpassingsplan (2de kwartaal 2011). 
Duitse traject volgen. 
Overleggen met en lobbyen bij de gemeente en de provincie. 
Aansluiten bij bestaande actiegroepen hoogspanning. 
Inventariseren welke andere partijen (dorpsbelangengroepen, vogelbescherming, LTO) dezelfde belangen kunnen 
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hebben. 
Mobiliseren/activeren/attenderen van zoveel mogelijk mensen. 
 
Partners 
- Gemeente en Provincie - Bestaande belangengroepen 
- Ministeries van EL&I en I&M - LTO 
- Milieugroepen - Dorpsbelangengroepen 
- Tennet  
- Bezirksregierung Münster, Bezirksregierung Düsseldorf en Regionalverband Ruhr 
 
Bijdrage aan de  leefbaarheid 
De aanleg van een 380 kV hoogspanningsleiding heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid. Voorkomen van de 
aanleg zal de huidige leefbaarheid handhaven. De negatieve effecten beslaan: 
Ruimtebeslag 
 Onder een hoogspanningsleiding is beperkt ruimtegebruik mogelijk i.v.m. de veiligheid. Ook mogen er bijvoor
 beeld geen bomen onder de hoogspanningsleiding staan. 
Gezondheid 
 Electro magnetische veld en luchtkwaliteit (NOx en ozon ten gevolge van kleine elektrische ontladingen. 
 Geluid, hinder en trillingen 
 Bij aanleg en onderhoud, door de wind en de zogenaamde corona (knetterende geluid). 
Recreatie 
 Bepaalde recreatie zal misschien niet meer mogelijk zijn. Denk aan luchthaven ‘van Hal’. 
Landschap 
 De ruimtelijke kwaliteit van het landschap zal negatief worden beïnvloed. 
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Natuur en ecologie 
 Mogelijke doorsnijding ecologische verbindingszones. Foerageergebied voor ganzen, weidevogelgebieden en 
 draadslachtoffers.  Verstoring vleermuizen/vleermuizenroute. 
 
Tijdspad 
Het tijdspad ziet globaal als volgt uit: 
Richtlijnenadvies voor het Milieu-Effect Rapport (eind 2009). 
MER gereed (2010). 
Inzage MER(2011). 
Besluitvorming over Rijksinpassingsplan (2011-2012). 
Start realisatie (2012-2013). 
 
Bestaand of nieuw beleid 
Bestaand beleid bestaat uit drie delen. Nationale regelgeving, nationaal beleid en regionaal en lokaal beleid. 
Nationale regelgeving 
 Elektriciteitswet 1998, Rijkscoördinatieregeling, Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet, Monumentenwet. 
Nationaal beleid 
 SEVIII, Nota Ruimte, Nota Belvedère. Nieuw is een kabinetsafspraak die bepaald dat vanaf 2012 het totaal aantal 
 bovengrondse hoogspanningslijnen niet mag toenemen. 
Regionaal en lokaal beleid 
 Op provinciaal niveau valt te denken aan het streekplan/structuurvisie, gebiedsplannen de provinciale Ecolo
 gische Hoofdstructuur etc.  
 Op gemeentelijk niveau gaat het om structuurvisies, bestemmingsplannen (reeds bestaande als wel de in ont
 wikkeling zijnde plannen), milieubeleidsplannen, het landschapsontwikkelingsplan etc. 

32 



Gebouwen buitengebied 
 
Huidige situatie 
Stoppende ondernemers leveren leegstand van bedrijfsgebouwen en woningen op. 
Dat is niet fraai in het landschap, wordt van kwaad tot erger en tast het leefgenot in en 
toeristische waarde van ons dorp aan. 
Tegelijkertijd is er behoefte aan goedkope maar goede huisvesting voor starters en 
ouderen en zoeken bijvoorbeeld zzp-ers mogelijkheden om wonen en werken te com-
bineren. De rood-voor-rood-regelingen leveren nog niet veel op, meestal betekent een 
tweede huisnummer op een perceel vooral dat er een duur huis verkocht moet wor-
den om alle verwachtingen waar te maken en een eventuele stopper uitzicht op een 
fatsoenlijke oude dag te kunnen geven. 
 
Gewenste situatie 
Er is geen verpaupering en woon- en werkruimtebehoeftes worden vervuld 
 
Doelen 
Pilot in Sinderens buitengebied, Kleine Miggelt of Meursstede? 
 
Middelen 
Aan elkaar knopen van welwillenden die beschikken over de benodigde middelen en 
capaciteiten. Onderzoeken of er een oplossing te vinden is voor de verpaupering van 
ons buitengebied die slimme en leuke woonmogelijkheden oplevert. Zie ook “wonen 
op een knooperf”. 

 
“Geen verpaupering” 

 

33 



Acties 
Vinden van pilotproject. 
Horen naar wensen en mogelijkheden huidige eigenaren. 
Informeren bij de gemeente naar wettelijke mogelijkheden en bestemmingsplantoestanden- inpassing in structuurvi-
sie 2010-2030. 
Idem provincie. 
Analyseren en gebruiken van de gedoogmogelijkheden die er al zijn voor “Plattelandswoningen” (woonbestemming 
in agrarisch bedrijfsgebouwen zonder dat daar gevolgen (Hinderwet etc.) uit voortvloeien voor aanpalende bedrij-
ven). 
Contact met woningbouwstichtingen over financieringsmogelijkheden. 
Contact met architecten over mogelijkheden. 
 
Partners 
- Overheden - Marktpartijen 
- Stichting Boei (doet de ontwikkeling Dru Cultuurfabriek) - BIEB (Bouwen in eigen beheer) 
 
Bijdrage aan de leefbaarheid 
Sinderen wordt nog mooier, de verpaupering vermindert en oud en jong hebben huisvesting. 
 
Tijdspad 
Gesprekken over haalbaarheid begin 2011. 
 
Begroting en financiering 
Financiering moet in beginsel door bewoners/gebruikers geregeld worden, onderzocht moet worden waar er over-
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heidssteun en steun van marktpartijen als woningcorporaties mogelijk is. 
 
Bestaand of nieuw beleid 
Aanknopen waar mogelijk bij bestaand beleid, gedogen plattelandswoningen gebeurt op behoorlijke schaal al in Bra-
bant, kan ook bij ons! 
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Speelvoorziening in de driehoek plan Kromkamp, School,  
Buurtschapshuis 
 
Huidige situatie 
In de kern van Sinderen is een eenvoudige basisvoorziening aanwezig. Het betreft hier 
een schommel, wipkip, kleine glijbaan, rekstok en een zandbak. Naast de speelvoorzie-
ning ligt een groot voetbalveld, in een hoek van dit veld staat nog een betonnen tafel-
tennistafel.  
 
Gewenste situatie 
In de kern van Sinderen bevindt zich naast het sportveld een speelvoorziening met een 
gevarieerd aanbod aan speeltoestellen voor de kinderen van 3 t/m 14 jaar. Een deel 
van het sportveld is ingericht als een Panna veldje (een door een hek omsloten klein 
voetbalveldje). De speelvoorziening wordt gebruik door zowel de kinderen van het 
dorp als door de school als door gasten van het Buurtschapshuis. Nabij deze speelvoor-
ziening voor de kinderen is er ook een jeu de boules baan waar ouderen kunnen sa-
menkomen of ouders een balletje kunnen werpen tijdens het spel van hun kinderen en 
waardoor er ook een ontspannen sociale controle op de speelvoorziening is. Naast 
speelplek is het daarmee ook een ontmoetingsplek voor jong en oud. 
 
Doelen 
Speelvoorziening bestaat uit minimaal 4 gevarieerde toestellen, een jeu de boule baan 
en een Panna veldje, geschikt voor medegebruik door school en buurtschapshuis. 
Behouden van een centrale en beschutte plek, niet direct aan het water of daarvan 

 
“Spelen op Sinderen” 
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afgeschermd. 
Toestellen voldoen aan de wensen van de kinderen in verschillende leeftijdscategorieën en sluiten aan op de moge-
lijkheden en ontwikkelingen van de kinderen binnen de doelgroep. 
Speelplek voldoet aan de huidige inrichtingsnormen (zie allesoverspelen.nl). 
In plan Kromkamp is in het bestemmingplan rekening gehouden met de ruimte voor een speelvoorziening 
Er is bepaald wie de speellocatie gaat beheren: de gemeente, de buurtbewoners of samen? 
Verstevigen van contacten tussen alle inwoners van Sinderen door het aanbieden van een ontmoetingsplek voor 
jong en oud. 
 
Middelen 
Menskracht (vrijwilligers). 
Inspraak in plan Kromkamp en grond. 
Kennis over inrichtingsnormen. 
Fondsen bv; Oranjefonds, leefbaarheidsfonds van Wonion, fonds Welzijn Gemeente, buurtschapshuis, Rabobank, 
Jantje Beton. 
Rouleermogelijkheid speeltoestellen gemeente. 
Afspraken tussen school, buurtschapshuis, participanten en gemeente inzake inrichting, beheer en onderhoud. 
 
Acties 
Met de gemeente bepalen of zij de speellocatie gaat beheren of dat dit een particulier initiatief gaat worden. 
Wensen van kinderen en ouders inventariseren. 
Inspraak uitoefenen bestemmingsplan, partijen meekrijgen. 
Overleg en evt. afspraken maken met school inzake openstelling schoolplein en samenvoegen speelmogelijkheden. 
Inrichtingsplan en begroting maken. 
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Fondsen werven. 
Afstemmen met school en ouderraad school en beheerder Buurtschapshuis. 
Vrijwilligers werven en activiteiten ten behoeve van de zelfwerkzaamheid. 
Openingsfeest. 
 
Partners 
- Gemeente - Wonion 
- Sponsoren - School + ouderraad school 
- Beheerder Buurtschapshuis - Kinderen/ouders, buurtbewoners en vrijwilligers 
 
Bijdrage aan de  leefbaarheid 
Een mooie speelvoorziening is zeer belangrijk voor een dorp als Sinderen: kinderen zullen sneller contacten leggen, 
waardoor ze een netwerk in de buurt opbouwen. Daarnaast leren ouders elkaar beter kennen, de speelvoorziening 
kan dan een ontmoetingsplek worden. 
Een combinatie met bv een jeu de boule baan trekt volwassenen (ouderen) aan, waarmee een schakel gevormd 
wordt tussen jong en oud. Dit alles draagt bij aan de leefbaarheid op Sinderen. 
 
Tijdspad 
Een en ander is afhankelijk van hoe snel plan Kromkamp gerealiseerd gaat worden. De planning voor de uitvoering 
van de infrastructuurinrichting van Plan Kromkamp is 2e helft 2011. Hierin zou direct een aantal stappen voor de 
(basis)inrichting van de nieuwe speelvoorziening moeten worden meegenomen. Dit hangt immers nauw samen met 
onder andere de heraanleg van het sportveld. 1e helft 2012 zou een nieuw, heringerichte speelvoorziening gereali-
seerd kunnen zijn. 
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Begroting en financiering 
Het is moeilijk te zeggen wat de nieuwe speelvoorziening gaat kosten. Veel is afhankelijk van de inrichtingswensen 
(wensen en inspraak van kinderen/buurtbewoners/school) en de inpasbaarheid in de plannen die nu al voor plan 
Kromkamp in gang zijn gezet. Voor de bekostiging is Sinderen afhankelijk van welke partners (zie hierboven beschre-
ven) willen meewerken en in hoeverre zij bereid zijn er geld in te steken. Ter indicatie; Een vrij eenvoudige speel-
voorziening (glijbaan, schommel, rekstok, wipkip) kost ongeveer 8000 euro. Een Panna veldje kost ongeveer 5000 
euro. 
 
Bestaand of nieuw beleid 
Volgens het speelruimtebeleidsplan van de gemeente voldoet de huidige speelvoorziening, gezien het aantal kinde-
ren in Sinderen, aan de eisen. Bij het ontwerpen van een nieuwe speelvoorziening zal gekeken moeten worden in 
hoeverre de gemeente mee wil gaan in de ideeën. Gemeente ziet huidig beleid als “te statisch” en staat open om 
naar nieuwe mogelijkheden te kijken. Mogelijk wil het dorp Sinderen meer dan het beleid van de gemeente toestaat, 
hierdoor zal er zelfwerkzaamheid van de Sinderense bevolking nodig zijn en zullen andere financiële bronnen aange-
boord moeten worden.  
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Groen 
 
Huidige situatie 
Een coulissenlandschap, dat kenmerkend is voor de streek. Er zijn bloemrijke bermen, 
maar ook bermen die zijn verruigd met brandnetels en distels. Andere worden ge-
maaid als gazon of behandeld als een weiland. 
 
Gewenste situatie 
Het coulissenlandschap is nog fraaier doordat het is versterkt met solitaire bomen, 
hoogstamfruitbomen, houtsingels, hagen, scheerheggen, knotbomen, lanen en poelen. 
De bermen zijn schraler en hebben veel meer bloeiende plantensoorten. Ze zijn een 
wijkplaats voor bedreigde planten- en diersoorten en bevorderen zo de biodiversiteit. 
 
Doelen 
De Verenigde Naties hebben 2010 uitgeroepen tot het jaar van de biodiversiteit. 
Sinderen wil een bijdrage leveren aan deze diversiteit door de volgende maatregelen: 
Het landschappelijk gebied van Sinderen in 2013 is uitgebreid met 20 nieuwe land-
schapselementen, die goed worden onderhouden. 
De bermen van Sinderen zijn in 2015 in een doorlopend traject van verschraling. 
 
Middelen 
Kennis over streekeigen beplanting en bermbeheer. 
Bekendheid met subsidiemogelijkheden zoals:  
Provinciale SKNL (subsidie kwaliteitsimpuls natuur en landschap) en Vitaal Gelderland. 

 
“Mooie bermen maken 

Sinderen mooier” 
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Gemeente Oude IJsselstreek. 
Landschapsontwikkelingsplan van gemeenten Oude-IJsselstreek, Doetinchemen en Montferland. 
Aanschaf plantmateriaal. 
Uitvoering werkzaamheden: zelfwerkzaamheid, gemeente, waterschap en VAL (Vereniging Agrarisch Landschapsbe-
heer). 
 
Acties 
Landschapsdeskundigen maken bewoners en grondeigenaren duidelijk dat ze kunnen bijdragen aan een mooier 
landschap en biodiversiteit door aanplanten en een ander bermbeheer (d.m.v. informatieavond en eventueel een 
excursie). 
Grondeigenaren en landschapsdeskundigen maken de plannen en deze worden vervolgens uitgevoerd. 
Bermbeheerders (gemeente en waterschap) voeren het maaisel af. 
Bewoners maaien niet meer berm dan nodig is voor veilig zicht en bermen worden niet bemest. 
 
Partners 
- Bewoners van Sinderen - Provincie Gelderland 
- Landschapsbeheer Gelderland - Gemeente Oude IJsselstreek 
- VAL - Waterschap Rijn en IJssel 
- Stichting Kerk- en Fietspaden Sinderen - Landbouworganisaties en individuele boeren 
 
Bijdrage aan de  leefbaarheid 
Het welbevinden en woongenot van de inwoners wordt groter, waardoor ze blijer, meer tevreden en daardoor ge-
zonder zijn. 
Ook bezoekers zullen Sinderen meer waarderen, een niet te verwaarlozen economische impuls voor het toerisme. 
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Tijdspad 
Winter 2010/2011 

Informatie en peiling belangstelling (evt. op jaarvergadering Sinderens Belang); Gesprekken met gemeente en 
waterschap; Subsidieaanvraag landschapselementen 

Zomer 2011 
Begin ander bermbeheer 

Herfst/winter 2011/2012 
Uitvoeren van de beplantingen 

Volgende jaren 
Onderhouden en in stand houden van de landschapselementen; Volharden in verschralingsbeheer voor de 
bermen. 

 
Begroting en financiering 
Landschapselementen: 
90% door Provincie, Gemeente en Vitaal Gelderland; 10% door deelnemers. 
Bermbeheer: 
Maaien en afvoeren in 1 werkgang: € 3,75 à 5,50 per are. 
Maaien, drogen en later afvoeren: € 6,50 à 7,00 per are. 
Productie: 8 ton/ha (bij jaarlijks afvoeren dalend van 12 naar 6 ton). 
Stortkosten maaisel: excl. vervoer: ± € 18/ton; incl.vervoer: ± €25/ton. 
 
Bestaand of nieuw beleid 
Bestaand subsidiebeleid voor landschapselementen. 
Nieuw beleid voor bermbeheer.  
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Laag hangend fruit 
 
Punten die met heel weinig moeite voor grote verbeteringen van het leven op Sinde-
ren kunnen zorgen: 
 
Namen voor gebouwen 
Vanouds hebben boerderijen namen gehad, die soms op de voorgevel staan in steen of 
hout. Dit is een stukje cultuurhistorie en maakt ons dorp “persoonlijker”. 
Het zou mooi zijn als meer gebouwen een naam hebben/krijgen, en vooral als die 
naam ook op het gebouw te lezen is, liefst met bouwjaar. Het kan een soort “visuele 
saamhorigheid” geven. Behalve boerderijen komen natuurlijk ook andere gebouwen in 
aanmerking. 
Het kan ook een relatief klein standaardbordje zijn dat aan de weg gezet wordt, met 
daarop een vast “Sinderens motto”.  
 
Voorbeeld: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Snelle winnaars / Laag 

hangend fruit” 
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Groeten 
We kennen niet iedereen op Sinderen, maar komen elkaar wel vaak tegen. Het zal de samenhang en de sociale vei-
ligheid bevorderen als we elkaar groeten. Het is niet specifiek Sinderens maar wel iets wat we kunnen stimuleren. 
Als je iemand groet geeft dat aan dat je haar/hem als mens gezien hebt. Een boom of een koe loop je voorbij, een 
mens groet je. 
Niet krampachtig als een “groetplicht”, op het oranjefeest kun je niet iedereen groeten. Wel als we elkaar lopend, op 
de fiets of scootmobiel tegenkomen, juist ook mensen die je niet kent. Onze gasten (toeristen) zullen dit vast positief 
ervaren. 
Als we het dan toch doen, dan liefst een groet die met onze streek te maken heeft. Dus niet “hou-doe”, die hoort bij 
Brabant; of “haai”, die past meer in het westen van het land. Bij de Achterhoek past de aloude groet uit onze streek: 
“Moi” of “Moin”. 
 
Dialect 
Het Achterhoeks dialect hoort ook bij de identiteit van Sinderen. Niet als iets dwangmatigs, maar als parel om te 
koesteren. We mogen best trots zijn op dit stukje identiteit dat ons verbindt met miljoenen anderen die ook een 
Saksische streektaal spreken. Het zou mooi zijn als mensen van elders die zich hier vestigen de moeite nemen het 
dialect te leren verstaan. Dat verplicht de “platpraoters” van hun kant om zich ervoor in te zetten dat anderen ver-
trouwd gemaakt worden met de streektaal. 
 
Spoorlijn 
Van 1904 tot 1944 bestond de spoorlijn Varsseveld-Dinxperlo, die in ons dorp zelfs 2 halteplaatsen kende. Bekend is 
het Station Sinderen, waarvan het gebouw nog steeds in goede staat is. Maar er was ook de Halte Hebink (nu Wissin-
klaan 6), halverwege Sinderen en Varsseveld, daar stopten de treinen slechts op verzoek. Dit stukje historie verdient 
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wat meer zichtbaarheid. Dit kan door op de plekken waar de voormalige spoorlijn een huidige weg kruist kleine mar-
keringsbordjes te plaatsen. 
 
Werkgroep wandelen oprichten 
Recreatie in de vorm van fietsen en wandelen kent een gestaag toenemende belangstelling. Voor fietsen is rondom 
Sinderen al veel aandacht. Voor wandelen is dat nog minder het geval. Vanzelfsprekend zijn de al gerealiseerde fiets-
paden ook om te wandelen. Maar er zijn ook andere kansen voor wandelen, bijvoorbeeld het beter benutten van 
schouwpaden langs de beken of het ontwikkelen van wandelroutes. Eerder heeft Sinderens Belang een werkgroep 
fietsen opgericht (hieruit is de Stichting Kerk- en Fietspaden Sinderen voortgekomen).  Een nieuwe stap kan zijn om 
nu een werkgroep wandelen op te richten, die gaat verkennen hoe de wandelmogelijkheden te verbeteren zijn.  
 
Driehoek Buurtschapshuis - Kromkamp - School tot hart van het dorp maken 
Met de realisatie van Plan Kromkamp ontstaat er tussen Buurtschapshuis, school en de woningen een nieuwe open-
bare ruimte. Hierin vallen onder meer het sportveld, een speelvoorziening, eventueel een jeu de boulesbaan, bank-
jes, groen en parkeerplaatsen. Door deze mooi in te richten kan deze ruimte een echt hart van Sinderen worden, die 
de 'punten' van de driehoek met elkaar verbindt. De wens is om hiervoor een ruimtelijke uitwerking of ontwerp te 
laten maken door bijvoorbeeld het Gelders Genootschap of een landschapsarchitect. Dit in samenspraak met alle 
betrokkenen. Voor dekking van de kosten moet nog financiering gevonden worden.  
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Bewaarfruit 
 
Dingen die goed zijn moet je niet veranderen maar koesteren en verzorgen. Hieron-
der de belangrijkste: 
 
School 
“School moet blijven” was een belangrijke wens op de startbijeenkomst (16 briefjes, 
77 punten). Op dit moment gaat het goed met de school en ligt het leerlingenaantal 
ruim boven de kritische grens. Op langere termijn (over ca. 10 jaar) wordt echter in de 
hele Achterhoek een bevolkingskrimp voorzien. Dit kan een dalend aantal leerlingen 
betekenen. Een aantal scholen heeft het initiatief genomen om een platform op te 
richten. Doel is om de ontwikkelingen goed te volgen en samen met gemeenten tijdig 
na te denken over mogelijke maatregelen, samenwerking e.d.  Het advies aan Sinde-
rens Belang is om hierbij waar mogelijk aan te sluiten. 
 
Buurtbus 
Al meer dan 25 jaar profiteert Sinderen van de buurtbus naar Varsseveld-Zelhem en 
Dinxperlo-Aalten die elk uur rijdt. Zonder de inzet van de vrijwilligers die deze uur-
dienst uitvoeren zou Sinderen geen openbaar vervoer hebben. In de loop van de jaren 
werkte de buurtbus onder verschillende vervoerders. Vanaf 2011 is dat Arriva, dat het 
vervoer heeft uitgebreid met een belbus. Aanvullend op de vaste buurtbusritten rijdt 
de belbus in de avonduren en weekeinden op verzoek.  
 
 

 
“Er gaan ook dingen 

goed…” 
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Bibliobus 
De bibliobus – iedere dinsdagmiddag staat de Bibliobus van Bibliotheek de Achterhoekse Poort van 13.45 tot 14.25 
op de parkeerplaats bij de school. Een goede voorziening, niet alleen voor schoolkinderen, maar voor iedereen die 
plezier heeft in lezen.   
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Nawoord: 
De Dorpswerkgroep heeft met veel plezier en enthousiasme gewerkt aan het Dorps-
plan. Nu komt het aan op de uitwerking. Sinderens Belang kiest uit dit dorpsplan de 
belangrijkste en meest urgente thema’s. Per thema wordt een uitwerkgroep ingesteld 
die op zoek gaat naar concrete oplossingen en verbeteringen.  
Sinderens Belang zal op de jaarvergaderingen over de voortgang rapporteren. 
 
 
 
 

Bijlagen: 
De verslagen van de start– en klankbordbijeenkomst zijn als bijlagen van deze publica-
tie te downloaden op www.sinderen.com (Dorpsplan). 
 
 
 

Colofon 
Dorpswerkgroep:  
Berd  Westerveld, Bert van Brug, Eelco Baten, Elte-Jan Visser, Gert Boesveld, Gert Bulsink, Jan Hendrik Varenhorst, Joop 
Lammers, Lindy Klompenhouwer, Marianne Wisman, Marieke Eenink, Marjon Groot Nibbelink, Mark Bulsink, Martien Es-
sing, Ronnie Jansen 
Ondersteuning Vereniging Kleine Kernen Gelderland: 
Sander van Loon, Henny Lokhorst 
Publicatie mede mogelijk gemaakt door Rabobank Graafschap-Zuid Coöperatiefonds. 
Maart 2011, Oplage 250 
© Vereniging voor het Sinderens Belang  

 
“Bedankt!” 

 
Informatie over de sponsor: 
Coöperatief Dividend 
 
De Rabobank heeft geen aandeelhou-
ders en keert dus geen dividend uit. Wel 
laten wij een deel van de winst terug-
stromen in de maatschappij, dit wordt 
coöperatief dividend genoemd. Zo laten 
wij zien dat we betrokken zijn bij de 
plaatselijke samenleving. Het coöpera-
tief dividend wordt beheerd in het 
Coöperatiefonds. 
 
Met het coöperatief dividend worden 
investeringen gedaan in de economi-
sche, sociale en culturele omgeving. Dit 
hoeft niet per se met geld. Rabobank 
kan bijvoorbeeld ook investeren met 
mensen (vrijwilligerswerk door mede-
werkers van de bank) of middelen 
(kopieerapparaat of vergaderruimte). 
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Secretariaat: 
J.H. Wisman, Kapelweg 42a, 7065 BB Sinderen, tel.0315-617163 

mail: sinderensbelang@gmail.com 

Het doel van de vereniging voor het Sinderens Belang bestaat uit het zo goed mogelijk behartigen van de belangen 
van haar leden en niet-leden binnen haar werkgebied, het dorp en zijn buitengebied Sinderen. De vereniging functi-
oneert naar vermogen representatief en democratisch. 

  

 

 




