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Notulen van de jaarvergadering op woensdag 02-4-2014.

Opening door de voorzitter
Voorzitter Gerrit Huinink opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij wil graag de
vergadering in het Achterhoeks dialect vervolgen en vraagt of iemand daar een probleem mee heeft.
Dit blijkt niet het geval en aldus gebeurt. De opkomst is lager dan vorig jaar.
Mededelingen
Namens het bestuur kan Meindert Velthorst niet aanwezig zijn. Hij is net voor de eerste keer vader
geworden. Verder zijn er afmeldingen binnengekomen van Herbert Beeks en Elte-Jan de Visser.
De voorzitter deelt mee dat na het eerste deel van de jaarvergadering, Helma Tuenter en Henk
Buenk te gast zullen zijn. De koffie voor de vergadering en één consumptie na de pauze zijn voor
rekening van Sinderens Belang.
Notulen van de algemene ledenvergadering van 27 maart 2013
De notulen van de ledenvergadering van 2013 zoals die bij de uitnodiging waren meegezonden,
worden zonder opmerkingen goedgekeurd.
Jaarverslag 2013
Het jaarverslag over het jaar 2013 was bij de uitnodiging gevoegd. Er zijn geen vragen over of
opmerkingen op het jaarverslag. De voorzitter en secretaris ondertekenen het jaarverslag 2013 voor
akkoord.
Financieel verslag 2013 door de penningmeester
Penningmeester Gerrie Vink geeft een toelichting op het verslag. Ook dit jaar is er een bijzondere
post van de werkgroep ‘Huis Sinderen’. De ontvangsten van de werkgroep van € 407,00 worden
gereserveerd. Dit bedrag zal te zijner tijd als bijdrage aan het te verschijnen boek worden gedaan.
Verder is er nieuwe verlichting voor de kerstboom aangeschaft, mede mogelijk gemaakt door een
ruimhartige donatie van één van de leden.
Verslag kascommissieleden
Loes Daniels meldt namens de kascommissie dat het financieel verslag is goedgekeurd en
ondertekend. Na een avond tellen bij de penningmeester, konden alle vragen beantwoord worden.
Wegens omstandigheden heeft Jan Wieberdink in plaats van Alie Groot Nibbelink geteld. De
voorzitter bedankt Loes voor haar twee jaar zitting in de kascommissie.
Benoeming nieuw lid kascommissie
M. Brouwer wil volgend jaar Loes Daniëls vervangen om de boeken te controleren. Jan Wieberdink
is bereid gevonden ook volgend jaar in plaats van Alie Groot Nibbelink zitting te nemen in de
kascommissie.
Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Ineke Bruil en Eelco Baten
Zowel Ineke als Eelco geven aan nog drie jaar door te willen in het bestuur. De overige
bestuursleden en aanwezigen zouden dit ook graag zien. Omdat ook geen tegenkandidaten zijn
gesteld, wordt het verlengde bestuurslidmaatschap van Ineke en Eelco onder applaus aanvaard.
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Activiteiten 2014
In 2014 zal Sinderens Belang verder gaan met de volgende thema’s. Voor het Verkeer zullen de
inrichting van de kom en toegangswegen en het vrachtwagenverbod verder uitgewerkt worden. De
uitwerking van Plan Kromkamp loopt ook in 2014 door en de klok in de kom zal worden aangepast.
Ook staat het convenanten overleg met de gemeente weer op de agenda. De werkgroep Groen op
Sinderen zal zich komend jaar verder richten op bonte berm, de rotonde Rentink, het
receptenboekje en eventueel met nieuwe aanplant.
Rondvraag
Helma Tuenter vraagt of Sinderens Belang voor 2014 ook mee wil doen met het informatiebord bij
het Ziegenbeekpad. Dit lijkt alle aanwezigen een goed idee en zal dan ook opgepakt worden.
Verkeer: Tijdens de rondvraag ontstaat vervolgens een discussie over diverse punten van het
thema verkeer.
De uitvoering van het tijdelijke vrachtwagenverbod kan op weinig begrip rekenen. De vrachtwagens
rijden nu voor de school langs, keren zich op vreemde plekken of komen door kleine ongeschikte
wegen. Ook alternatieve sluiproutes worden nu onevenredig belast. Het bestuur geeft aan ook niet
tevreden te zijn met de huidige oplossing en zal hier verder aan werken. Een vrachtwagenverbod in
een blok-zone tussen de grote doorgaande wegen heeft de voorkeur.
Voor het buitengebied wordt gevraagd meer aandacht te schenken aan de volgende punten.
Sluipverkeer rijdt met erg hoge snelheden over kleine wegen. Een aantal gevaarlijke kruisingen
(Sinderense-/Keurhorstweg, Toldijk/Kapelweg, etc.) is nog niet aangepakt. De 60-km zone is op veel
plekken niet als zodanig herkenbaar. De weginrichting moet aan de nieuwe maximum snelheid
worden aangepast. Ook wordt gevraagd of er net als voor de 30-km zone ook ‘kliko- stickers’ zijn.
Deze zijn bij VVN aan te vragen.
Verder wordt gevraagd bij de gemeente en politie vooral ook op handhaving van de 30 en 60 km per
uur aan te dringen. Niet alleen maar drempels, maar ook graag snelheidscontroles.
Over de nieuwe inrichting van de kom ter plaatse van de Sinderenseweg en Aaltenseweg bestaan
veel vragen en onduidelijkheden. Een aantal aanwonende leden is bang dat bij de nieuwe inrichting
niet naar hun wensen wordt geluisterd. Omdat blijkt dat er erg veel verschillende belangen bestaan
en de aanwonenden zelf willen meepraten, wordt besloten hiervoor een avond te organiseren. De
gemeente zal gevraagd worden op deze avond alle aanwonenden, de verkeersgroep en het bestuur
uit te nodigen. De belanghebbenden zullen dan allemaal samen kunnen meepraten.
Sluiting van de vergadering
Voorzitter Gerrit Huinink bedankt een ieder voor de aandacht en wijst op het programma na de
pauze.
Modern Noaberschap en Dichter des Achterhoeks.
Helma Tuenter vertelt over Modern Noaberschap. Heeft het oude gebruik van Noaberschap nog wel
een plek in de moderne tijd? En hoe kan deze hierin dan worden toegepast? Helma brengt deze
vragen met anekdotes en praktijkvoorbeelden tot leven. Hierin wordt ze fraai aangevuld door Henk
Buenk die met mooie, grappige en ontroerende gedichten en verhalen de zaal verder weet te
boeien.
Gerrit Huinink bedankt Helma Tuenter en Henk Buenk en overhandigt beide een presentje.
Tenslotte worden alle bezoekers bedankt voor hun komst en een wel thuis gewenst, maar ook
uitgenodigd om nog even te blijven napraten.

