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Notulen van de jaarvergadering op woensdag 01-04-2015.

Opening door de voorzitter
Voorzitter Gerrit Huinink opent de vergadering en heet iedereen welkom. Zoals voorgaande jaren wil
hij 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. Gerrit bedankt voor de grote opkomst
en wijst op het heugelijke feit dat dit jaar het 50 jarig bestaan van de vereniging voor het Sinderens
Belang wordt gevierd.
Mededelingen
Namens het bestuur kan Gerrie Vink niet aanwezig zijn in verband met familie omstandigheden.
Verder zijn er afmeldingen binnengekomen van Madelon en Erik Ankersmit, Marjon Groot Nibbelink
en Elte-Jan de Visser.
De voorzitter deelt mee dat na het eerste deel van de jaarvergadering, er na de pauze stil zal
worden gestaan bij het 50 jarig bestaan. Daarom zijn alle consumptie deze avond voor rekening van
Sinderens Belang.
In verband met de ontwikkelingen rondom de kinderopvang wijst Joost Timmermans op een
bijeenkomst op 2 april 2015. Die avond zal er in de bovenzaal van het Buurtschapshuis een overleg
plaatsvinden over mogelijke overname van de activiteiten van Humanitas door Juut & Co.
Notulen van de algemene ledenvergadering van 02 maart 2014
De notulen van de ledenvergadering van 2014 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.
Jaarverslag 2014
Het jaarverslag over het jaar 2014 was bij de uitnodiging gevoegd en via de website te benaderen.
Er zijn geen vragen over of opmerkingen op het jaarverslag. De voorzitter en secretaris
ondertekenen het jaarverslag 2014 voor akkoord.
Financieel verslag 2014 door de penningmeester
Omdat penningmeester Gerrie Vink afwezig is, geeft de voorzitter een korte toelichting op het
verslag. Dit jaar is een bedrag van €750,00 van de plattelandsraad ten behoeve van een informatie
bord aan de Ziegenbeek binnengekomen.
Verslag kascommissieleden
De kascommissie bestaande uit Joke Brouwer en Jan Wieberdink meldt dat het financieel verslag is
goedgekeurd en ondertekend. Als aanvulling melden zij dat er in 2015 nog een keer €750,00 van de
plattelandsraad bij zal komen. Ditmaal voor de zichtbaarheid van namen van boerderijen, een
bijdrage welke eerder al was toegezegd. De voorzitter bedankt Jan Wieberdink voor de twee jaar die
hij in de kascommissie zitting heeft genomen.
Henk Knuvers is bereid volgend jaar Jan Wieberdink op te volgen om de boeken mede te
controleren.
Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Dianne Vrieze en Meindert Veldhorst.
Dianne en Meindert geven beiden 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
voorgesteld, worden Dianne en Meindert onder applaus herkozen in het bestuur.
Aftredend en niet herkiesbaar: Henk Tolkamp.
In verband met het aanvaarden van het voorzitterschap van de Stichting Beheer Buurtschaphuis

Vereniging voor het Sinderens Belang
www.sinderen.com

Secretariaat:
E.M. Baten, Harterinkdijk 21, 7065 AP Sinderen, tel.06-13733130 e-mail: sinderensbelang@gmail.com

Sinderen treedt Henk af als bestuurslid van de vereniging van het Sinderens Belang. Voorzitter
Gerrit bedankt hem voor zijn inbreng in de afgelopen twee jaar en vertelt dat Henk als goede olie
hielp het bestuur gesmeerd te laten lopen. Maar nu Henk twee petten op krijgt, moet er helaas toch
voor één van beide besturen gekozen worden. Als aandenken wordt een mooi bloemstuk met de
bekende envelop overhandigd.
Ter vervanging van Henk Tolkamp stelt het bestuur als kandidaat voor: Henk Aalbers, Heidedijk 2,
Sinderen. Aangezien geen tegenkandidaat is voorgesteld, wordt Henk Aalbers onder applaus
aangesteld als nieuw bestuurslid.
Werkgroep ‘Groen op Sinderen’
De werkgroep ‘Groen op Sinderen’ presenteert haar activiteiten. Eerst worden de acties uit
voorgaande jaren besproken. Kinderen en inwoners zijn geënthousiasmeerd met het planten van
krokussen bij de Kapel en een het organiseren van een fotowedstrijd. Er zijn gezamenlijk bomen
gekocht en geplant. Ook bessenstruiken zijn in het verleden uitgedeeld, waarvan nu de vruchten
voor mens en vogel geplukt kunnen worden. Dit heeft ook geleid tot een receptenwedstrijd en een
Sinderens Smulboek. Het eerste exemplaar hiervan wordt aan de voorzitter uitgereikt. Het smulboek
zal ook te koop zijn voor één euro en zal op de website te vinden zijn.
Voor het komende jaar staan de volgende plannen op het programma. Allereerst wil de werkgroep
door met het bermbeheer, waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Hiervoor worden nog extra
vrijwilligers gezocht. Er wordt ook toegezegd de brem aan de Boskapelle te sparen. Verder is ook
rotonde Rentink geadopteerd. Ten tweede wil de werkgroep inventariseren of er interesse bestaat
voor de aanplant van laanbomen bij bestaande huizen. Als er voldoende interesse bestaat, kunnen
eventueel gezamenlijk bomen worden gekocht en kan er gezocht worden naar bijdragen van
bijvoorbeeld de plattelandsraad. Vervolgens wordt gewezen op het 10 jarig jubileum van de VAL. Dit
wordt gevierd met slingers door het landschap. Deze worden in stroken van 3 meter breed langs
akkerranden aangelegd. Belangstellenden voor deelname of donaties (4m2 voor €1,-) worden
verzocht zich te melden. Eventueel kan plan Kromkamp ook met bloemenslingers ingeplant worden
tot de eerste huizen zullen worden gebouwd. Als laatste wordt het publiek verrast met een fraai plan
voor de ZiegenZee. Als alternatief voor de huizenbouw op plan Kromkamp zou de Ziegenbeek flink
verbreed kunnen worden en zo een meer in een aantrekkelijk dorpspark kunnen vormen. De
haalbaarheid van dit plan is, mede met het oog op de datum van de vergadering, nog onderwerp
van discussie.
Activiteiten 2015
In 2015 zal Sinderens Belang verder gaan met de volgende thema’s.
De plattelandsraad heeft twee maal €750 ter beschikking gesteld. Het eerste bedrag gaat naar het
informatiebord ergens bij de Ziegenbeek. Het tweede bedrag zal besteed worden aan ‘Namen
noemen we wel’. Bedoeling hiervan is namen van oude huizen (beter) zichtbaar te maken, zoals in
het dorpsplan te vinden is.
De werkgroep Verkeer heeft besloten te stoppen. Martin Essing licht deze keuze toe. Onder andere
de moeizame gang van zaken rondom het vrachtwagenverbod en het feit dat de plannen voor de
kom zo goed als vast liggen, zijn redenen om te stoppen. Sinderens Belang zal het thema verkeer
oppakken, waar onder andere de uitvoer van de plannen van de kom en het vrachtwagenverbod
vervolgd zullen worden.
Verder zullen in 2015 de herplaatsing van de speeltoestellen, de huizenprijzen en crossbaan bij plan
Kromkamp en de herplant van bomen aan de Sinderenseweg richting Varsseveld opgepakt worden.
Als laatste wordt de aanwezigen gevraagd hoe zij staan tegenover containers voor het plastic afval.
Hier is veel animo voor, met positieve geluiden over de situatie in Winterswijk. Sinderens Belang wil
dit bij de gemeente onder de aandacht brengen
Rondvraag
Diny Klompenhouwer meldt dat het voor verenigingen onduidelijk is waar zij kopij voor de website
kunnen aanleveren. Dit kan door het sturen van een e-mail aan sinderensbelang@gmail.com, maar
moet misschien duidelijker op de website.
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Martin Essing vraagt of het ook mogelijk is mee te doen met de groene slingers van de VAL als de
beschikbare breedte kleiner is dan 3 meter. Dit zal door Joop Lammers nagevraagd worden.
Verkeer: Tijdens de rondvraag ontstaat wederom een discussie over diverse punten van het thema
verkeer.
De status van het vrachtwagenverbod is weinig veranderd, de aandachtspunten zijn dan ook
grotendeels gelijk aan vorig jaar. Het bestuur geeft aan dat de samenwerking met de gemeente
stroef verloopt, maar dat we hier mee verder gaan.
Na de planavond voor de nieuwe inrichting van de kom ter plaatse van de Sinderenseweg en
Aaltenseweg in juni zou binnen 2 maanden bericht komen van de gemeente. Inmiddels is dit ruim
een half jaar geleden. Het bestuur geeft aan dat de ambtenaren moeite hebben de financiering rond
te krijgen bij de politiek van de gemeente. Het bestuur blijft hier achter aan zitten
De veiligheid op kruisingen blijft een discussiepunt, waarbij vanuit de aanwezigen ook gewezen
wordt op eigen verantwoordelijkheid. Ook wordt gevraagd of de kruising
Sinderenseweg/Keurhorsterweg wordt aangepakt. Een doorkijk wordt nu echter door de gemeente
niet aangelegd in verband met bijzondere planten in de ondergroei ter plaatse.
Joost Timmermans meldt dat er een Heel Holland Bakt evenement zal worden georganiseerd in de
zomer. Informatie hierover volgt.
Peuterspeelzaal: Joost Timmermans geeft aan Sinderens Belang te missen in de discussie rond
het voortbestaan van de Peuterspeelzaal. Henk Tolkamp reageert namens het bestuur dat
Sinderens Belang wel betrokken is. Op de avond waarop ook de wethouder aanwezig was, heeft
Henk Sinderens Belang vertegenwoordig, zonder dat SB officieel uitgenodigd was. Ook is richting
de gemeente onze zorg uitgesproken en dit zal ook gedurende het proces blijven gebeuren. Loes
Daniels onderstreept dat een Peuterspeelzaal belangrijk is voor de leefbaarheid van een kleine kern.
Hier sluit iedereen zich bij aan.
Open Monumentendag: Ineke en Helma wijzen op open monumentendag op 11 en 12 september
met een fietstocht op 13 september en nodigen de aanwezigen uit deel te nemen.
Anna Kemp meldt dat zij samen met Helma Tuenter en Anne Oosterbaan bezig is met het
opknappen en meer aantrekkelijk maken van het Idinkbos. De aanwezigen zijn enthousiast, waarbij
één iemand vraagt ook rekening te houden met het toekomstig onderhoud.
Anna Kemp meldt verder dat er op Koningsdag zonnepitten worden uitgedeeld aan de
schoolkinderen. Op het oranjefeest zal dan gekeken worden wie de grootste zonnebloem heeft
gekweekt.
Sluiting van de vergadering
Voorzitter Gerrit Huinink bedankt een ieder voor de aandacht en wijst op het programma na de
pauze.
Sinderens Belang 50 jaar
Dianne Vriezen is in het archief van Sinderens Belang gedoken en heeft hieruit een selectie van
spraakmakende, grappige en geschiedkundige verhalen gemaakt. Aangevuld met korte sketches
door Dolf Wisselink en Monique Breuer van ‘’t Buurtschap’ kwam de oude tijd weer even tot leven.
De aanwezigen luisterden aandachtig en in de zaal kon zowel herkenning, een lach als verbazing
worden gehoord.
Gerrit Huinink bedankt Diane, Dolf Wisselink en Monique Breuer en overhandigt beide leden van het
Buurtschap een kleinigheidje. Tenslotte worden alle bezoekers bedankt voor hun komst en een wel
thuis gewenst, maar eerst nog uitgenodigd om vooral even te blijven napraten over die goede oude
tijd.

