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Jaarverslag 2015

Inleiding
Met genoegen informeert het bestuur u door middel van het jaarverslag 2015 over haar activiteiten
van het afgelopen jaar. Dit verslag wordt u aangeboden gelijktijdig met de uitnodiging voor de
algemene ledenvergadering op 23 maart 2016. Wij hopen u te mogen begroeten op genoemde
vergadering, zodat we elkaar wederzijds kunnen informeren over zaken die op Sinderen spelen.
Graag ontvangen wij input vanuit de inwoners.

Politiek Oude IJsselstreek
In 2015 was de interne situatie binnen de gemeente Oude IJsselstreek verre van ideaal. Dit heeft
helaas op een aantal zaken, waaronder de herinrichting van de kom, invloed gehad. Ook andere
belangengroepen, van dorpsraden tot ondernemersverenigingen, hadden hier last van. Op initiatief
van het Ondernemers Platform Oude IJsselstreek is actie ondernomen om op positieve wijze
kenbaar te maken dat deze situatie niet bevorderlijk is voor de gemeente als geheel. We willen
gezamenlijk en in goed overleg vooruit.

Verkeer
Eén van de belangrijkste thema’s uit het dorpsplan blijft de verkeersproblematiek op en rond
Sinderen.
Na de informatieavond medio 2014 over de nieuwe inrichting van de kern ter plaatse van de
Sinderenseweg en de Aaltenseweg, zou de gemeente een vervolgavond inplannen wanneer de
uiteindelijke plannen verder bekend zouden zijn. Helaas bleek de interne situatie bij de gemeente
niet bevorderlijk en werd de planvorming ernstig vertraagd. Dit heeft er mede toe geleid dat de
werkgroep Verkeer heeft besloten te stoppen. Haar taken zijn in 2015 verder door het bestuur
opgevolgd.
Nadat het zittende college van B&W was afgetreden en het nieuwe was geïnstalleerd, heeft het
bestuur middels een brief opgeroepen de kom van Sinderen nu samen volgens plan aan te gaan
pakken. Eind 2015 is een afspraak voor begin 2016 met de verantwoordelijk wethouder en een
aantal uitvoerende ambtenaren ingepland.
In de tussentijd heeft de gemeente alvast verkeerstellingen uitgevoerd. Deze kunnen straks
vergeleken worden met tellingen tijdens de voorgenomen herinrichting van de kom.
Ook zijn 60 km stickers voor op de afvalcontainers aangevraagd bij VVN. Een aantal zijn al
uitgedeeld, met de rest wordt gewacht op de nieuwe containers die de gemeente in 2016 op de
planning heeft staan.

Speeltoestellen.
Bij de werkzaamheden aan plan Kromkamp zijn de speeltoestellen zoals die er al jaren stonden
beschadigd geraakt en afgevoerd. Na overleg met de gemeente werd toegezegd dat deze door
nieuwe toestellen zouden worden vervangen. Hiervoor is een werkgroep opgericht met onder
andere ouders en grootouders. De enthousiaste groep heeft samen met de gemeente en de school
de toestellen uitgezocht en deze op een mooie plek laten plaatsen. Het speelplezier van de kinderen
op Sinderen is het bewijs voor een geslaagd project.

Informatiebord Ziegenbeek en ‘Namen noemen we wel’
In 2014 was voor twee projecten een mooie bijdrage van de plattelandsraad behaald. Het eerste
project, een informatiebord bij het Ziegenbeekpad over de historische waarde van de Ziegenbeek, is
inmiddels dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers afgerond. Het informatiebord heeft een mooie
plek aan de Ziegenbeek gevonden.
Het tweede project, ‘Namen noemen we wel’ is in volle gang. Er hebben zich bij de werkgroep een
groot aantal mensen aangemeld die graag een naambord willen. Ook is er nog extra sponsoring
gevonden en wordt er gewerkt aan een fietsroute met routeboekje met historische informatie. Via
een QR-code in het routeboekje zal naar extra informatie op de website van Sinderens Belang
worden verwezen.
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Stichting Beheer Buurtschapshuis Sinderen.
Twee bestuursleden van Sinderens Belang hebben zitting in het stichtingsbestuur. Dit jaar
vertegenwoordigden Gerrie Vink en Henk Aalbers Sinderens Belang.

Herplant Sinderenseweg
De herplant langs de Sinderenseweg heeft aardig wat voeten in de aarde. Niet alle jonge aanplant
bleek aan te slaan, maar is inmiddels herplant. Ook de aanplant van lage struiken verloopt wat
stroef. De werkgroep heeft haar handen vol aan het in goede banen leiden van de uitvoer.

Groen op Sinderen 2015
Dit jaar is Groen op Sinderen verder gegaan met het beheer van een aantal bermen in het kader
van het Bonte Bermen project. Er zijn nieuwe vrijwilligers mee gaan helpen met maaien en
afvoeren. Helaas klepelt de gemeente nog wel eens per ongeluk een verkeerde berm van het
project. Ook is het onderhoud aan de geadopteerde Rotonde Rentink uitgevoerd. De rij elzen in de
vorm van de S van Sinderen is grotendeels aan de groei, en is bedoeld om t.z.t. als knotbomen te
worden beheerd.
Verder is ook dit jaar het Smulboek verschenen. Dit receptenboek is te vinden op de website. Daar
is ook het verslag van de werkgroep ‘Groen op Sinderen’ 2011-2014 te vinden.
Op het Oranjefeest op 5 september werden de winnaars van de Zonnebloemenwedstrijd gehuldigd.
Kinderen hadden geprobeerd de grootste zonnebloem te kweken uit zaden die eerder in het jaar
waren uitgedeeld.
Bij de kruising Kapelweg/Toldijk is groen aangeplant om de verkeersveiligheid te bevorderen.
De werkgroep heeft suggesties gedaan aan de gemeente bij het plan om lanen op Sinderen te
dunnen. De werkgroep is niet principieel tegen dunnen, maar vindt dat dit moet gebeuren als de
bomen nog jonger zijn. Verder is de gemeente gevraagd om verplichte herplant te doen in dezelfde
buurt waar bomen gekapt worden. Dus nieuwe lanen aanplanten langs wegen die nu nog geen
bomen hebben.
Een nieuw project van de werkgroep is het stimuleren van de aanplant van oprijlanen op particulier
terrein.

Overige zaken
In de loop van het jaar zijn een aantal verzoeken om een financiële bijdrage binnengekomen. Aan
onder andere de Spoorpaaltjes als de folders voor de kleine zeester is een bijdrage verleend.
Ook is er overleg geweest met het bestuur van S&O, waarin open gesproken is over mogelijkheden
om elkaar te versterken.

Algemeen.
De vereniging telt op 31 december 2015, 224 leden/donateurs. De bestuurssamenstelling op 31
december 2015 is als volgt:

Gerrit Huinink voorzitter
Eelco Baten secretaris
Gerrie Hiddink penningmeester
Henk Aalbers bestuurslid
Ineke Bruil bestuurslid
Meindert Veldhorst bestuurslid
Dianne Vriezen bestuurslid

Voor akkoord 23 maart 2016:

De voorzitter G. Huinink De secretaris E.M. Baten


