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Jaarverslag 2412

lnleiding.
Met genoegen informeert het bestuur u middels dit verslag over haar activiteiten van het
afgelopen jaar. Dit verslag wordt u op schrift aangeboden gelijktijdig met de uitnodiging
voor de algemene ledenvergadering op 27 maart 2A13. Wij hopen u te mogen begroeten
op genoemde vergadering, zodat we elkaar wederzijds kunnen informeren over zaken
die op Sinderen spelen. Graag ontvangen wii input vanuit de inwoners.

Plan Kromkamp.
h 2A12 is het verleggen van de Ziegenbeek afgerond. Tevens is de grondsanering
voltooid. Er mag gebouwd worden, echter moet nog wel het grondwater gesaneerd
worden. Tot die tijd mag er niet dieper dan tot het grondwater gegraven worden.
Omdat zoals bekend de woningmarkt nationaal 'op slot'zit, zijn er enkele aanpassing
aan het plan voorgesteld. De gemeente wil het plan in twee fases opdelen, met in beide
delen een blok starterswoningen. Dit zorgt in beide delen voor een evenwichtigere
woningmix. Een ander voordeel is dat niet het hele gebied in een keer bouwrijp gemaakt
hoeft ie worden. Hierdoor ontstaat een stabielere economische basis om met de eerste
fase te kunnen beginnen.
Om het oorspronkelijke plan op te kunnen splitsen is een wijziging in het
bestemmingsplan nodig. Deze zal naar verluid begin 2013 ter visie worden aangeboden
en dan op zijn vroegst zomer 2013 kunnen worden goedgekeurd.
Verder heeft Sinderens Belang gevraagd om nog een§ goed te kijken naar de
mogelijkheden om starters te helpen. Voor Sinderen is het belangrijke om jonge mensen
in het dorp te kunnen houden. Geinteresseerden voor een woning op plan Kromkamp,
wordt aangeraden met de gemeente in overleg te gaan over de
financieringsmogelijkheden.

Verkeer
Eén van de thema's uit het dorpsplan is de verkeersproblematiek op en rond Sinderen.
De werkgroep verkeer heeft zich dit jaar vooral gericht op het verkeer in de kern. Zo is er
overleg geweest met verschillende partijen, waaronder de gemeente, Veilig Verkeer
Nederland, TomTom, politie en bedrijven in de omgeving. Ook was er een demonstratie
ter illustratie van de'onzichtbaarheid'van kinderen vanuit een landbounwoertuig en zijn
er oranje kinderfietsjes rondom de school geplaatst.

Groen
De werkgroep Groen is ontstaan naar aanleiding van het dorpsplan, om het mooie
landschap rond Sinderen te behouden en waar mogelijk te versterken. Zo hebben zij na

afloop van de vorige jaarvergadering bessenstruiken uitgedeeld, collectief plantmateriaal
aangeschaft,leerzarne presentaties gehouden en met de gemeente afgesproken om een
proef te doen met natuurlijk bermbeheer.
Ook werd op I oktober de winnaar van de fotowedstrijd bekend gemaakt. Hoewel ook
gevraagd werd om foto's van 'lelijk' Sinderen in te sturen, waren er eigenlijk alleen
prachtige foto's van'mooi' Sinderen.
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Convenantenoverleg.
Ook dit jaar was er weer het convenantenoverleg. Een afuaardiging van het bestuur praat
jaarlijks met de verantwoordelijke wethouder en een ambtenaar. Dit jaar heeft het overleg
plaatsgevonden op 4 april.
Onderwerpen van gesprek waren plan Kromkamp, horeca-Buurtschapshuis en de
toekomst van Sinderen in algemene zin.

Geschiedenis
2A12 zal als een historisch jaar de Sinderense geschiedenis boeken ingaan.

Allereest was er het 350 jarige bestaan van de Antonius Kapel. Ditwerd op 30 juni
gevierd met een feestelijke avond. Niet alleen werd er verteld over de boeiende
geschiedenis, ook was er volop muziek. Een geslaagde avond waarop ook nog een leuk
bedrag voor Duo-fiets voor den Es werd binnengehaald.

Waarom we hiereigenlijk op Sinderen wonen, werd duidelijk tijdens een avond gewijd
aan de geschiedenis rond Huis Sinderen. Samen met de oudheidkundige vereniging
ADW heeft Sinderens Belang nazaten van de oud eigenaar Ruebel uitgenodigd. Deze
hebben gedurende het weekend van 27 oktober met een kleine vertegenwoordiging tal
van historische plekken bezocht. Hoogtepunt was de drukbezochte zaterdagavond, met
een interessant presentatie door Willem Meijerman. Er waren ook enkele oude
voorwerpen uit die tijd te zien, waaronder een kozijn uit het oude Huis Sinderen.
Ook de nazaten kwamen nog ruimschoots aan het woord. Ze vulden delen van de
presentatie aan'met boeiende anekdotes en oud materiaal. Ze bedankten iedereen op
Sinderen voor het bijzondere weekend.

Coöperatief Dividend
ln het kader van het jaar van de coöperatie heeft Rabobank Graafschap-Zuid aan alle
dorpen in haar werkgebied gevraagd met p§ectvoorstellen te komen. Aan één project
waarin de coöperatie binnen het dorp naar voren komt, mag iedere dorp €10.000,00
toekennen. Op de jaarvergadering van 14 maart 2012 is aan de aanwezige leden
gevraagd om p§ecten voor te dragen. Het voorstel om het Buurtschaphuis te voorzien
van PV-zonnecellen, kon al meteen op veel bijval rekenen. ln de loop van het jaar
konden de panelen geplaatst worden. Op naar een zonnige toekomst voor het
Buurtschaphuis op Sinderen.

Stichting Beheer Buurtschapshuis Sinderen.
Twee bestuursleden van Sinderens Belang hebben zitting in het stichtingsbestuur. Gerrie
Vink neemt deze taak vanaf maart 2012 over van Rita Knuvers, die na 6 jaar is
afgetreden als bestuurslid van Sinderens Belang. Genie vertegenwoordigt Sinderens
Belang samen met lneke Bruil.

Tijd voor ontspanning.
ln 2012 is er geen fietstocht gehouden. ln 2010 viel de belangstelling tegen, omdat er
waarschijnlijk veel in de buurt te doen is. ln 2011 en2O12 konden we geen geschikte
datum vinden.
Op initiatief van de Stichting Kerk- en Fietspaden werd een midzomeravonwandeling
gehouden op Z?juni. Sinderens Belang heeft geholpen met de organisatie.
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Ook hebben we voor de derde keer de wintenuandeling georganiseerd, ditmaal op
donderdag 27 december. Onder goede weersomstandigheden genoten zo'n 15
wandelaars van een mooi uitgezette route richting de Heurne. Tussen de middag werd
een pauze gehouden bij café Bruggink. Wederom danken we Adrie Wieberdink als de
organisator voor de mooie tocht.

Algemeen.
De vereniging telt op 31 december 2012,222\eden/donateurs. De bestuurssamenstelling
op 31 december 2012 is als volgt:

Gerrit l-{ulnink
Han Wisman
Gsrrle Hiddink
Ëelco Baten
lneke Bnuil
fuïeindert Veldhorst
ilianne Vrieren
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