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Jaarplan 2019
Het bestuur van Sinderens Belang legt in een jaarplan vast waaraan het in 2019 wil werken, bij
voorkeur samen met leden. Met deze korte notitie willen we u inzage geven in (door)lopende
activiteiten en nieuwe activiteiten voor 2019.
Gemeentelijke zaken
Het bestuur houdt een vinger aan de pols rondom een aantal onderwerpen waarin de gemeente een
belangrijke rol heeft. Dit betreft: verkeer; afronding van de reconstructie van de kom en onderhoud
van de beplanting; herstel banken buitengebied; de omgevingsvisie die nu wordt opgesteld. Waar
nodig zoekt het bestuur contact met de gemeente en maakt zo mogelijk afspraken. Er is geen
structureel overleg met de gemeente.
Overleg met de andere dorpsbelangenorganisaties (dbo’s) in de gemeente
Het bestuur neemt deel aan dit overleg dat 2x per jaar plaatsvindt. Hier wordt o.a. gesproken over
de omgevingsvisie. Er is inmiddels ook een gezamenlijke website / digitaal platform voor alle dbo’s,
waarop zij informatie delen en ook relevante gemeentedocumenten kunnen inzien.
Samen koken, samen eten
De gezamenlijke maaltijden uit 2017 en eerste helft 2018 voorzagen in een behoefte zowel bij de
statushouders als bij andere inwoners. Daarom willen we deze voortzetten met een breder doel: een
mogelijkheid voor alle inwoners om samen te eten en elkaar te ontmoeten. Vanzelfsprekend worden
de statushouders die er nu nog zijn, hierbij betrokken en uitgenodigd. Om het praktisch te houden
worden sommige maaltijden georganiseerd samen met Bulsink Catering (zoals bij de
nieuwjaarsborrel).
Het bestuur is op zoek naar enkele leden of andere vrijwilligers die deze maaltijden willen helpen
organiseren. Het aantal maaltijden wordt in overleg bepaald.
Peuteropvang
Helaas is de herstart van de peuteropvang voorlopig niet haalbaar vanwege te weinig kinderen. SB
overlegt namens de ouderwerkgroep nog met Kinderopvang Humanitas om wel af en toe een
peuteractiviteit te laten plaatsvinden in de school. Goed nieuws is dat inmiddels de ‘Bieb op school’
van start is gegaan, een samenwerking tussen de school en bibliotheek Achterhoekse Poort. Hier
kunnen alle kinderen van 0-12 jaar terecht, er zijn dus ook boeken te leen voor baby’s en peuters.
Statushouder Qamar Haj Maf en nog een ouder bemensen deze bibliotheek 2x per week als
vrijwilliger.
Werkgroep Groen op Sinderen
In 2019 legt de werkgroep de nadruk op twee nieuwe acties voor het gebied van Sinderens Belang.
De ene is voor de bewoners zelf. De werkgroep wil stimuleren dat restanten van oude
bestrijdingsmiddelen worden ingeleverd en dat het gebruik van Roundup door particulieren wordt
teruggedrongen. De andere actie is aan de gemeente gericht: de werkgroep hoopt de gemeente te
stimuleren om meer bomen aan te planten. Ze denkt daarbij aan bomenrijen langs wegen. Hier en
daar zijn er “gaten” gevallen. Het is belangrijk die aan te vullen met jonge bomen. Een inventarisatie
is inmiddels gemaakt. Verder gaat de werkgroep door met de pilot bermverschraling en hoopt ze de
gemeente ervan te overtuigen om ecologisch bermbeheer na 6 jaar vrijwilligerswerk in het beleid op
te nemen.
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Werkgroep Huis Sinderen (van Oudheidkundige gemeenschap Aalten-Dinxperlo-Wisch)
De werkgroep is inmiddels bezig met een vervolg op het boek over Huis Sinderen: herstel van de
vernielde grafsteen op het graf van Bertha Ruebel. Zij is bezig hiervoor financiering te organiseren.
Er is een schenking ontvangen van de nazaten van de familie Ruebel en een subsidieaanvraag
ingediend bij de gemeente, waarop nog geen besluit is genomen.
Plan Kromkamp
Veel aandacht zal in 2019 uitgaan naar de mogelijkheid om op het Kromkampterrein naast het
buurtschapshuis nog woningen te realiseren. Dit omdat 9 van de resterende 11 woonbestemmingen
formeel per 8 december 2019 komen te vervallen als er dan nog geen bouwaanvragen zijn
ingediend. Het bestuur heeft hiervoor op 22 januari 2018 een informatiebijeenkomst georganiseerd,
waarbij de gemeente en DKK (Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen) Gelderland aanwezig
waren en een bijdrage leverden. Er hebben zich enkele belangstellenden gemeld, met wie verder de
mogelijkheden worden verkend. Geïnteresseerden zijn nog steeds welkom.
Nieuwjaarsborrel uitbreiden
De eerste Sinderense nieuwjaarsborrel op 12 januari was een succes, net als de aansluitende
gezamenlijke maaltijd. Het bestuur wil dit graag begin 2020 herhalen en hiervoor samenwerking
zoeken met andere Sinderense verenigingen, om zo nog meer bereik te hebben.
Het bestuur zoekt enkele leden of andere vrijwilligers die willen helpen bij de organisatie.
Gemeentelijke opschoondag zaterdag 16 maart
Op zaterdag 16 maart vindt weer de gemeentelijke opschoondag plaats: gezamenlijk zwerfvuil
weghalen uit bermen en sloten. Net als in 2018 wil SB hier graag samen met Vrouwen van Nu aan
meedoen. De leden van beide organisaties worden uitgenodigd. Het is een leuke activiteit om
samen te doen, die ook nog wat inkomsten oplevert (de gemeente vergoedt een bedrag per
ingeleverde zak).
Buurtcafé op woensdagavonden
Samen met het bestuur van Stichting Beheer Buurtschapshuis is het plan opgevat om bij wijze van
proef een aantal ‘buurtcafé-avonden’ te organiseren in de bar van het Buurtschapshuis. Inloop vrij
voor iedereen, om elkaar te kunnen ontmoeten in vrijblijvende sfeer. De startdatum moet nog
bepaald worden.
Project Langer Veilig Thuis
DKK Gelderland heeft financiering georganiseerd om het project Langer Veilig Thuis te kunnen
starten. Dit project is erop gericht om ouderen als zij verminderd zelfredzaam worden, veiliger en
langer thuis te laten wonen door een sociaal netwerk te organiseren voor 875 huishoudens in de
Achterhoek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van slimme sensoren en sociale alarmering. Hierdoor
vergroten we het veiligheidsgevoel van bewoners en hun naasten en is er bij incidenten snel hulp
vanuit de omgeving. Sinderens Belang heeft zich aangemeld voor dit project. De precieze
activiteiten zijn op dit moment nog niet bekend. Het project is gebaseerd op een eerdere pilot
uitgevoerd in Winterswijk. Het start nu eerst in gemeente Oost Gelre en wordt in de loop van dit jaar
in de andere deelnemende gemeenten uitgerold.
Communicatie & PR
Het bestuur is nog steeds op zoek naar een of meer vrijwilligers die willen helpen om de website
www.sinderen.com te vullen met aantrekkelijke inhoud.
Welke andere ideeën heeft u als lid voor zaken die in 2019 kunnen worden opgepakt?
Wij horen graag uw reactie, ook als u niet aanwezig kunt zijn! U kunt een van de
bestuursleden aanspreken of per mail reageren aan sinderensbelang@gmail.com.

