
De dorpswerkgroep (Mark Bulsink en Marieke Eenink waren verhinderd)

Hoe staat het na de startbijeenkomst?
Op donderdag 22 april heeft in het buurtschapshuis de startbijeenkomst 
plaatsgevonden. Hier heeft de Sinderense gemeenschap de 
Dorpswerkgroep voorzien van allerlei ideeën die er leven in Sinderen en 
omgeving.

Bij de uitnodiging schreven we “Alles is denkbaar” en dat hebben we 
geweten. Er was een grote opkomst maar vooral waren er veel ideeën. 
Hierdoor kijken we terug op een zeer succesvolle startbijeenkomst die de 
dorpswerkgroep (dwg) ruim voldoende input heeft gegeven voor het verder 
uitwerken van het dorpsplan. In deze nieuwsbrief geven we een samenvatting 
van de startbijeenkomst en een blik op wat er nu met deze informatie 
gebeurt. 

Verder scoren de school, groen en 
snelheid van het verkeer in de 
dorpskern hoog.

En hoe gaat het nu verder?
Met de uitwerking van de 
startbijeenkomst is de 
tussenrapportage klaar. De dwg is nu 
de meest belangrijk onderwerpen aan 
het uitwerken. Dit vormt de basis 
voor het dorpsplan. In september 

gaan we deze uitwerkingen bespreken 
met belanghebbende partijen 
(gemeente, provincie, waterschap, 
bedrijven ed.) zodat we die informatie 
ook in het plan kunnen verwerken. 
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.  

Ten slotte
Deze nieuwsbrief wordt per mail 
verzonden en staat op de site van 
Sinderens Belang. Stuur hem door of 
stuur ons het mailadres van 
belangstellenden dan sturen wij deze 
ook de volgende nieuwsbrieven.

Wie waren er?
Op de startbijeenkomst op donderdag 
22 april hebben maar liefst 99 
inwoners van Sinderen meegedacht 
over het dorpsplan. Helaas was de 
jeugd maar schaars vertegenwoordigd 
( 1 persoon onder de 20 jaar). We 
hadden als dwg juist in die groep 
gehoopt op een grote opkomst omdat 
het over de toekomst van het dorp 
gaat. Het merendeel van de 
aanwezigen was tussen de 20 en 60 
jaar (76 personen) en de resterende 
22 waren ouder dan 60. Ook was de 
verdeling over man en vrouw redelijk 
in evenwicht (39 vrouwen en57 
mannen).

De hele uitwerking van de enquête 
vindt u op de website 
www.sinderen.com (dorpsplan).

Kijk voor meer info op:

Wat waren de ideeën?
Tijdens het eerste deel van de avond 
heeft iedereen d.m.v. gele briefjes al 
zijn ideeën kunnen opschrijven en bij 
een van de 9 thema borden kunnen 
plakken. We hadden gehoopt op veel 
ideeën maar dat u met elkaar meer 
dan 700 ideeën  zou plakken konden 
we vooraf niet dromen. Het is wel 
duidelijk dat we met elkaar weten wat 
we willen en dat ook met elkaar 
willen delen. Door dit enthousiasme 
is de startbijeenkomst een groot 
succes geworden.

Na de startbijeenkomst heeft de dwg 
alle briefjes uitgewerkt en samen met 
de gegeven punten in kaart gebracht. 
Op de website van Sinderens Belang 
kunt u de gehele uitwerking nalezen. 
Uit de uitwerking komt naar voren dat 
horeca het meest belangrijke 
onderwerp van de avond bleek te zijn 
(de meeste briefjes (10%) en 
punten( 19%)). 
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