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Jaarverslag 2014
Inleiding.
Met genoegen informeert het bestuur u middels dit verslag over haar activiteiten van het
afgelopen jaar. Dit verslag wordt u aangeboden gelijktijdig met de uitnodiging voor de
algemene ledenvergadering op 01 april 2015. 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.
Plan Kromkamp.
In 2014 is plan Kromkamp weer een heel stuk opgeschoten. Het meeste werk is gedaan
en de omgeving van het Buurtschapshuis is een stuk opgeknapt. Tijdens de bouw is er
een crossbaantje aangelegd waar de kinderen naar hartenlust hebben kunnen crossen.
In het nieuwe bestemmingsplan is Plan Kromkamp nu ook opgenomen, waarbij de
tweede fase voorlopig niet in de plannen terug komt. In het kader van de krimp heeft de
gemeente helaas moeten besluiten alle bouwplannen opnieuw te herzien. Fase 1 van
Plan Kromkamp zal gewoon doorgang vinden, met uitzicht op een realistischere
grondprijs.
Verkeer
Eén van de belangrijkste thema’s uit het dorpsplan is de verkeersproblematiek op en
rond Sinderen.
Er zijn van leden veel vragen gekomen over de nieuwe inrichting van de kern ter plaatse
van de Sinderenseweg en de Aaltenseweg. Zij zouden graag meer bij het maken van de
plannen betrokken worden. Daarom is op woensdag 25 juni door de gemeente een
informatieavond gehouden. Op deze avond konden alle aanwonenden, de werkgroep
verkeer en het bestuur meepraten over de plannen. Alle ingebrachte punten zullen waar
mogelijk door de gemeente in de uiteindelijke plannen verwerkt worden.
Ook heeft Sinderens Belang met de gemeente overlegd over de wijze waarop het
tijdelijke vrachtwagenverbod in de kern is uitgevoerd. De huidige situatie is verre van
ideaal. Na de herinrichting van de kom zal hier verder over gesproken worden.
Stichting Beheer Buurtschapshuis Sinderen.
Twee bestuursleden van Sinderens Belang hebben zitting in het stichtingsbestuur. Dit
jaar vertegenwoordigden Gerrie Vink en Henk Tolkamp Sinderens Belang.
Waarde cheques plattelandsraad
Voor twee projecten die in 2015 uitgevoerd zullen worden is een mooie bijdrage van de
plattelandsraad behaald. Het eerste project is een informatiebord bij het Ziegenbeekpad
over de historische waarde van de Ziegenbeek. Het tweede project richt zich op de
zichtbaarheid van namen van boerderijen. Beide projectvoorstellen zijn door de
plattelandsraad elk beloond met € 750,-.
Herplant Sinderenseweg
Nadat bleek dat de prachtige Amerikaanse eiken langs de Sinderenseweg wegens de
slechte gezondheidsstaat moesten worden gekapt, is samen met aanwonenden en
gemeente gewerkt aan de plannen voor de herplant.
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Klok Sinderen
De klok in Sinderen staat trots op de kruising van de Kapelweg met de Sinderenseweg,
maar bleek in het verleden wel eens een eigen leven te leiden. Vanaf dit jaar geven
beide wijzerplaten niet alleen voor het eerst sinds lang tijd dezelfde tijd aan, het is ook nu
ook de correcte tijd.
Convenanten overleg
Sinderens Belang heeft in oktober weer een convenantenoverleg met de gemeente
gehad. Namens de gemeente waren Peter van de Wardt en Inge Waarlo aanwezig.
Verschillende thema’s zoals plan Kromkamp, de verkeersproblematiek en de toekomst
van Sinderen, werden in goede sfeer besproken.
Algemeen.
De vereniging telt op 31 december 2014, 218 leden/donateurs. De bestuurssamenstelling
op 31 december 2014 is als volgt:
Gerrit Huinink
Eelco Baten
Gerrie Hiddink
Ineke Bruil
Henk Tolkamp
Meindert Veldhorst
Dianne Vriezen

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

Voor akkoord 01 april 2015:
De voorzitter G. Huinink
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