
Helikopterhaven op Sinderen?
2-sterren-restaurant in de dorpskern? Een busstation? Zwembad?
Verpleegtehuis? Ruimte voor het Sinderens feest? Café Huls tot 04.00 uur 
open? Hoogbouw voor starters? Supermarkt? Asielzoekerscentrum? Zware 
industrie? Windmolenpark? Hoogspanningsleiding naar Duitsland? Brede 
School? Landgoederen? Rood-voor-Rood? Rondweg? Oldtimertreffen 
grootste van Europa? Disney park Groot Nibbelink? 

Alles is denkbaar, maar als je er niets mee doet dan zullen we ook nooit 
weten hoe het anders had gekund. Nu is de mogelijkheid om mee te denken 
en te werken aan het Dorpsplan Sinderen waarmee we naar de Gemeente en 
alle andere betrokkenen duidelijk kunnen maken wat Sinderen voor ons 
betekent en waar we voor staan. Hoe ziet de weg naar een dorpsplan eruit?

Startbijeenkomst op donderdag 22 april
Verreweg het belangrijkste onderdeel van het traject naar een dorpsplan is 
de startbijeenkomst. Deze wordt gehouden op donderdagavond 22 april a.s. 
in de grote zaal van het Buurtschapshuis. De bijeenkomst begint om 20.00 
uur.  Alle inwoners, verenigingen, instellingen en ondernemers van Sinderen 
en het buitengebied kunnen hier hun mening, ideeën, commentaren en 
wensen over het dorp en het buitengebied uiten.

Na de pauze: stemmen
In de pauze worden alle notities 
verzameld en per onderwerp 
gegroepeerd. Hieruit resulteert een 
overzicht van alle meningen, wensen, 
ideeën en commentaren die deze 
avond zijn geuit. Om nu vast te stellen 
hoe belangrijk de totale Sinderense 
gemeenschap elk idee vindt, wordt na 
de pauze een stemmingsronde 
gehouden. Op de grote borden staan 
nu alle wensen genoemd en iedere 
bezoeker kan door het plakken van 
een sticker bij een wens aangeven die 
wens belangrijk te vinden. Hoe meer 
stickers bij een wens, hoe belangrijker 
de Sinderense gemeenschap de wens 
vindt. 

En hoe gaat het dan verder?
Met de stemmingsronde komt er een 
eind aan het officiële deel van de 
startbijeenkomst en beschikt de 
dorpswerkgroep over de informatie 
om het dorpsplan in concept te 
kunnen gaan schrijven. De wensen 
van de Sinderense bevolking worden 
geïnventariseerd en waar nodig wordt 
op specifieke wensen 
vervolgonderzoek gedaan. Dit alles 
resulteert in een concept-dorpsplan, 
dat in het najaar van 2010 aan de 
bevolking van Sinderen zal worden 
voorgelegd, waarna het definitieve 
dorpsplan eind 2010 gereed is.  

Kom ook!
Het is van groot belang dat het 
Buurtschapshuis op 22 april uitpuilt 
van de Sinderensen, zodat het 
dorpsplan ook echt een plan van de 
Sinderense gemeenschap wordt. 
Noteer deze datum in uw agenda. 
Graag tot dan!

Geen Discussie Avond
De startbijeenkomst is met name 
bedoeld om te inventariseren wat er 
zoal leeft in Sinderen. Juist omdat 
iedereen zijn of haar verhaal kwijt 
moet kunnen, is gekozen voor een 
informele, relatief anonieme en open 
aanpak. De startbijeenkomst is dan 
ook geen discussieavond en niemand 
hoeft daar in het openbaar voor een 
volle zaal te spreken.

Kijk voor meer info op:

Geen idee is te gek
Het eerste deel van de avond staat in 
het teken van de inventarisatie. In de 
zaal staat een aantal grote borden, 
waarop iedere bezoeker notities kan 
achterlaten met daarop zijn of haar 
mening, ideeën, commentaren, 
wensen, et cetera. Hieraan zijn geen 
beperkingen: iedereen kan ontelbare 
verschillende ideeën aanleveren en 
letterlijk elk idee is welkom. In dit 
stadium wordt alleen gekeken naar de 
persoonlijke wensen en ideeën van de 
mensen op Sinderen.
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Sinderen aan het Spoor?

Wat doet de 
dorpswerkgroep?
De Werkgroep is ingesteld op initiatief 
van Sinderens Belang. We zijn niet 
verbonden aan een politieke partij en 
maken het dorpsplan voor en met de 
bewoners van Sinderen. 
Waar bestaan de werkzaamheden 
uit?
- Middels een Schouw is Sinderen van 
alle kanten in kaart gebracht
- Vaststellen van Thema's voor de 
ideeën van de bewoners van Sinderen
- Organiseren van de Start- en 
Presentatiebijeenkomst
- Overleg met Gemeente
- Maken van het Dorpsplan
- Uitwerken van het Dorpsplan 

De volgende Thema's zijn (voorlopig) 
vastgesteld: Plan Kromkamp en 
omgeving,  Natuur, landschap & 
cultuurhistorie,  Economische 
bedrijvigheid & recreatie, Sociale 
samenhang,  Voorzieningen, Verkeer, 
Wonen, Identiteit en Overige.

De dorpswerkgroep bestaat 
uit?
Eelco Baten, Gert Boesveld, Mark 
Bulsink, Gert Bulsink, Marieke 
Eenink, Martin Essing, Marjon Groot 
Nibbelink, Ronnie Jansen, Lindy 
Klompenhouwer, Joop Lammers, Bert 
van Brug, Jan Hendrik Varenhorst, 
Elte-Jan Visser, Berd Westerveld en 
Marianne Wisman.

De werkgroep wordt begeleid door 
Sander van Loon en Henny Lokhorst 
van de Vereniging Kleine Kernen.

Waarom is een dorpsplan zo 
belangrijk voor Sinderen?
Als kleine gemeenschap hebben we te 
maken met vele instanties, die op 
allerlei manieren een grote invloed 
kunnen uitoefenen op het dagelijks 
leven in Sinderen, zonder dat de 
bewoners het daar mee eens hoeven 
te zijn. Denk daarbij aan de Gemeente 
Oude IJsselstreek en de provincie 
Gelderland, maar ook aan allerlei 
partijen die iets van plan zijn in het 
dorp of het landelijk gebied 
(waterschap, streekcommissies, VVV, 
recreatieschap, particulieren, et 
cetera). Met het dorpsplan in de hand 
is het gemakkelijk om te laten zien 
wat Sinderen wil, maar ook wat het 
dorp niet wil. Dat maakt het voor 
Sinderens belang gemakkelijker om 
namens Sinderen snel, krachtig en 
adequaat te reageren op 
maatschappelijke ontwikkelingen.

Sinderen, autovrij centrum?

Weer een kasteel bij de Kapel?

Ook de schoolkinderen 
praten mee!
Juist omdat de toekomst van ons dorp 
in het dorpsplan een grote rol speelt, 
wil de dorpswerkgroep ook de 
schoolkinderen bij het plan te 
betrekken. Basisschool De Wegwijzer 
werkt en denkt graag mee met het 
dorpsplan. De kinderen hebben hun 
gedachten over de toekomst van 
Sinderen op papier gezet en het 
resultaat daarvan (o.a. vliegvelden, 
zwemparadijzen en fietscrossbanen!) 
zal tijdens de startbijeenkomst te 
bewonderen zijn.

Verhinderd op 22 april?
En wilt u toch uw mening kenbaar 
maken? Neem dan contact op met 
een lid van de dorpswerkgroep of 
stuur een e-mail naar 
dwg@sinderen.com.

Denk mee over Sinderen!
Hoe moet uw woonomgeving er nu en in de toekomst uitzien?

Welke voorzieningen? Hoe veilig? Welke verkeersmaatregelen? 
Golfbaan? Helikopterhaven? Winkels? 2-sterren-restaurant in de 
dorpskern? Een busstation? Zwembad? Verpleegtehuis? Ruimte 
voor het Sinderens feest? Café Huls tot 04.00 uur open? 
Hoogbouw voor starters? Supermarkt? Asielzoekerscentrum? 
Zware industrie? Windmolenpark? Hoogspanningsleiding naar 
Duitsland? Brede School? Landgoederen? Rood-voor-Rood? 
Rondweg? Oldtimertreffen grootste van Europa? Disney park 
Groot Nibbelink?

Kom op de startbijeenkomst voor het dorpsplan!
Ook de jeugd is bijzonder welkom om mee te praten over 

hun toekomst!
Het dorpsplan is belangrijk voor de komende 10 jaar.

22 april 2010    Buurtschapshuis    20.00 uur


