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Reconstructie kern afronding  
De beplanting in de plantvakken langs de Sinderenseweg is op de meeste plekken aangevuld, maar 
kent nog steeds op enkele plekken flinke gaten ondanks vragen van Sinderens Belang (SB). De 
gemeente heeft het onderhoud van de beplanting uitbesteed; de hovenier moet na drie jaar een 
sluitende beplanting opleveren, dus op enig moment moet het toch goedkomen. 
 
Geslotenverklaring kern voor doorgaand vrachtverkeer en handhaving snelheid 
De gemeente is haar toezeggingen voor 2019 (tellingen vrachtverkeer in de kom en plaatsen 
matrixborden met smileys in de kom) niet nagekomen. De reden is capaciteitstekort bij de 
gemeente, waarbij Sinderen niet de meeste prioriteit heeft. De activiteiten zijn daarom uitgesteld. SB 
gaat contact opnemen met de gemeente om de afspraken te hernieuwen. Hoewel de snelheid in de 
kom gevoelsmatig wel is afgenomen, zijn er nog steeds momenten waarop hard wordt gereden, met 
name in de spits. Ook buiten de kom wordt er nog steeds hard gereden door sommige bestuurders. 
Het heeft zin dat individuele burgers dit zoveel mogelijk melden als klacht bij zowel de gemeente als 
de politie. Dan wordt er wellicht iets vaker gehandhaafd. Andere structurele afspraken zijn niet te 
maken met de politie (gemeente mag niet handhaven op snelheid maar kaart dit wel aan bij politie).   
SB heeft bij Veilig Verkeer Nederland nieuwe klikostickers besteld met opdruk 60 km en gezorgd dat 
geïnteresseerden het gewenste aantal stickers kregen thuisbezorgd (zowel 30 km stickers als 60 km 
stickers). Bij het secretariaat zijn nog meer stickers verkrijgbaar voor leden die dat willen. 
 
Bouwkavels Kromkamp 

Het bestuur heeft op 22 januari 2019 een informatiebijeenkomst georganiseerd voor 
geïnteresseerden over de bouwmogelijkheden op plan Kromkamp. Dit in verband met de deadline 
van 7 december waarop deze mogelijkheden beperkter worden. Ook is de nodige publiciteit gezocht 
om geïnteresseerden hierop te wijzen. Het bestuur heeft bij de gemeente herhaaldelijk 
aangedrongen op plaatsing op Funda, wat uiteindelijk is gebeurd. Ook zijn de reclameborden 
schoongemaakt. Inmiddels is er één woning gebouwd en zijn er twee bouwaanvragen ingediend, 
één voor een vrijstaande woning en één voor een twee-onder-een-kapwoning. 
Voor de resterende percelen blijven er bouwmogelijkheden bestaan, mits voldaan wordt aan de 
criteria zoals benoemd in de nieuwe regionale woonvisie. Concreet houdt dit in: bouwen voor 
starters of voor senioren (levensloopbestendig wonen).  
 
Omgevingsvisie 
De gemeente is gestart met het opstellen van een nieuwe omgevingsvisie. Dit vloeit voort uit de 
nieuwe Omgevingswet die per 1 januari 2021 van kracht moet worden. SB heeft input geleverd 
(brief is te vinden op onze website). SB heeft eveneens meegewerkt aan de totstandkoming van de 
Toekomstvisie voor de gemeente Oude IJsselstreek van de Plattelandsraad. De Plattelandsraad 
probeert met deze toekomstvisie een bijdrage te leveren aan de omgevingsvisie. 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Op 12 januari 2019 heeft Sinderens Belang voor het eerst een Sinderense nieuwjaarsborrel 
georganiseerd, inclusief de mogelijkheid om gezamenlijk te eten. Vooraf is getracht dit samen met 
andere Sinderense verenigingen te doen, dit lukte om verschillende redenen niet. De bijeenkomst 
was goed bezocht, waarna ca. 70 mensen bleven eten. Voor 2020 is met de Oranjevereniging 
afgesproken om de nieuwjaarsborrel te herhalen en dan gezamenlijk te organiseren.  
 
Kroegavonden in het Buurtschapshuis 
Om het gemis van een café op Sinderen iets te verhelpen, is bij wijze van experiment drie keer een 
kroegavond georganiseerd samen met Stichting Beheer Buurtschapshuis. SB doet de 
aankondigingen, Bulsink Catering bedient de bar. De opkomst en de sfeer waren alle drie keren  
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goed. Daarom is besloten om hier in 2020 mee door te gaan, waarbij af en toe iets extra’s 
georganiseerd wordt (bv. een kaart- of dartavond). In maanden waarin al andere activiteiten zijn 
(zoals december) is er geen kroegavond. 
 
Werkgroep Huis Sinderen 
De werkgroep Huis Sinderen van de Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten-Dinxperlo-Wisch 
heeft in 2019 gezorgd voor herstel van de vernielde grafsteen op het graf van Bertha Ruebel. 
Hiervoor is financiering georganiseerd waarvan de praktische afhandeling loopt via SB. Er is een 
schenking ontvangen van de nazaten van de familie Ruebel en er is ook een toezegging van de 
gemeente. De nieuwe grafsteen is gemaakt door beeldhouwer Henk Welling en geplaatst in 
november 2019. 
 
Activiteiten Werkgroep Groen op Sinderen 
Bermverschraling: na 7 jaar vrijwilligerswerk wordt bermverschraling een onderdeel van het 
bermbeheer van de Gemeente Oude IJsselstreek (mede op aandringen van de Plattelandsraad). 
Het gemaaide gras wordt afgevoerd, bewerkt tot bokashi en als bodemverbeteraar op het land 
gebracht. Schrale bermen betekent meer bloeiende kruiden, meer vlinders, andere insecten en 
vogels. Kortom: groter biodiversiteit. 
In het Lanenplan leverde de werkgroep gebiedskaarten waarop is aangegeven langs welke wegen 
de gemeente meer bomen en struiken kan planten. Dit om ecologische verbindingen te vormen en 
ter bevordering van biodiversiteit en landschapsbeleving. Het lijkt erop dat de gemeente dit gaat 
overnemen. 
Nieuwsberichten Groen op Sinderen: deze worden sinds november gepubliceerd op het bord in het 
Buurtschapshuis. Onderwerpen tot nu toe: 1. Restanten bestrijdingsmiddelen inleveren! 2. 
Vlooienbanden schadelijk voor koolmezen? 
 
Activiteiten met en voor statushouders 
Aangezien er op één gezin na geen statushouders meer op Sinderen wonen, zijn er geen nieuwe 
activiteiten georganiseerd. 
 
Peuteropvang Sinderen 
De werkgroep peuteropvang heeft zich in 2018 ingezet om te onderzoeken of de peuteropvang in 
het gebouw van basisschool De Wegwijzer weer nieuw leven ingeblazen kon worden (gestopt in juni 
2017). Hiervoor zijn gesprekken geweest met kinderopvang Bambi en Humanitas. Dit heeft helaas 
niet tot een doorstart geleid. Humanitas heeft haar toezegging om een peuteractiviteit te starten niet 
waargemaakt. De betrokken medewerker blijkt zonder overdracht vertrokken. SB is in contact met 
Humanitas over de vraag of er nog een vervolg mogelijk is, maar de kans hierop lijkt klein.  
 
Project Langer Veilig Thuis 
Dit project is erop gericht om ouderen als zij minder 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. Na een pilot wordt het project nu uitgerold. In Oude IJsselstreek konden 125 
huishoudens kosteloos meedoen. Sinderen doet ook mee. Er is niet precies bekend hoeveel 
Sinderense inwoners gebruik maken van de mogelijkheden, vermoedelijk een tiental.  
 
Glasvezel 
Het bestuur heeft samen met Glasvezel Buitenaf een informatiebijeenkomst georganiseerd voor 
inwoners in de kern in juni 2019. Ook zijn inwoners per mail geïnformeerd. Het benodigde aantal 
van 35% aanmeldingen is ruimschoots gehaald. De aanleg van glasvezel in de kern vindt op dit 
moment (januari 2020) plaats. 
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Herstel banken buitengebied 
Jaren geleden heeft SB bankjes geplaatst voor bewoners en recreanten/toeristen langs wegen 
waarlangs veel gefietst wordt. Inmiddels zijn de meeste banken scheefgezakt of verrot. SB had het 
voornemen om de banken op te knappen of te vervangen. De uitvoering zou in principe gebeuren 
door de Stichting Kerk- en Fietspaden. Het betreft zeven banken in het buitengebied van Sinderen. 
Er is overlegd met de gemeente in verband met de kosten. De gemeente heeft aangegeven dat zij 
deze banken in eigen beheer wil houden / nemen. Er lijkt nog weinig gedaan te zijn. SB 
inventariseert op dit moment de stand van zaken en neemt zo nodig contact op met de gemeente. 

 

Het gaat om 7 banken op de volgende locaties – status zoals bekend per juni 2018:  
• Boskapelle – in goede staat 

• Wissinklaan – gemeente heeft bank zonder rugleuning geplaatst, ons voorstel is om deze te 
vervangen door een bank met rugleuning 

• Molenveld – onderstel goed, houtwerk te repareren 

• Flipsestraat – slechte staat, te vervangen  

• Kasselderstraat / Rademakersbroek – in goede staat 

• Nibbelinklaan / Koninksweg – in goede staat 

 
Gemeentelijke opschoondag 
Net als in 2018 heeft SB in 2019 samen met Vrouwen van Nu afdeling Sinderen zwerfvuil 
ingezameld, als activiteit op de gemeentelijke Opschoondag. Deze wordt ieder jaar georganiseerd 
door de gemeente Oude IJsselstreek, samen met de wildbeheereenheden Wisch en Gendringen-
Bergh. De gemeente zorgt voor afvalzakken waar het zwerfafval in kan. Voor iedere volle afvalzak 
stelt de gemeente een klein bedrag beschikbaar. Zo ruimen we niet alleen de omgeving op, maar 
verdienen we er ook nog iets mee. 
 
Openbaar vervoer op Sinderen 
Buurtbuslijn 194 (Zelhem-Varsseveld-Sinderen-Dinxperlo-Aalten) De route gaat van station 
Varsseveld via Sinderenseweg-Aaltenseweg-Molenweg-Den Dam naar Breedenbroek. De bus rijdt 
op maandag t/m vrijdag elk uur op vaste tijden. Vanaf halte Sinderen Klok naar Dinxperlo van 6.27 
tot 18.27 uur. Naar Varsseveld om 7.21, 8.21, 9.21 en verder van 10.27 t/m 18.27. De eerste 3 ritten 
geven te Varsseveld direct aansluiting op de bus naar Enschede. ‘s Avonds van 19.00 tot 23.00 uur 
en op zaterdag en zondag verzorgt Arriva de belbus, meestal met taxi’s. Zie ook 
www.buurtbushallesinderen  
 
De Regiotaxidienst ZOOV rijdt voor iedereen, van 6 uur ’s morgen tot 1 uur ’s nachts, 7 dagen per 
week. Deze rijdt op afspraak en tegen OV-tarieven. Mensen met WMO-indicatie betalen minder. 
De Electrowagen uit Varsseveld is ook beschikbaar voor Sinderen. In de winter van 8.30 tot 17.00 
uur en in de zomer tot 18.00 uur, steeds van maandag t/m zaterdag. Een rit kan telefonisch worden 
afgesproken. 

 
Samenstelling werkgroepen 
Voor Sinderense activiteiten waren afgelopen jaar de volgende werkgroepen actief: 
Werkgroep Groen: Joop Lammers, Berd Westerveld, Charlotte Westerveld, Anna Kemp 
Werkgroep Onderhoud Herinneringsmonument: Willy Klompenhouwer, Dick Kobes, Henk ter Maat  
Werkgroep Huis Sinderen: Helma Tuenter, Gerrit Huinink, Diny Klompenhouwer, Dolf Wisselink en 
anderen (werkgroep van ADW) 
Beheer klok: Henk Tolkamp 
Hijsen en strijken vlaggen op feest- en herdenkingsdagen: Sander Vredegoor 
Kerstboom: De kerstboom van SB is dit jaar geplaatst door Hans Gesink, Wim en Maik Gesink en 
Jan Brouwer. 
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Communicatie & PR 
Tussentijdse communicatie met de leden vindt plaats via de mail. Alleen bij belangrijke onderwerpen 
wordt de post huis-aan-huis bezorgd bij die leden die geen email gebruiken. In 2019 is éénmaal een 
informatiemail verzonden en zijn diverse aankondigingen per mail doorgestuurd aan de leden.  
De website www.sinderen.com valt onder verantwoordelijkheid van SB. Onze webmaster Hans 
Grimbergen heeft ook dit jaar weer gezorgd dat nieuws dat hem bereikt snel op de site wordt 
geplaatst, waarvoor onze grote dank. Verder gebruikt het bestuur de Facebookpagina van SB om te 
communiceren met leden en anderen. 
 
Verenigingszaken 
De vereniging telt op 31 december 2019 223 leden/donateurs. Per 1 januari 2019 was dit 225. In 
2019 hebben 10 leden opgezegd (hoofdzakelijk vanwege overlijden of verhuizing) en hebben zich 8 
nieuwe leden aangemeld.  
 
De samenstelling van het bestuur was per 31 december 2019 als volgt:  
Wilma Mossink  voorzitter 
Marjon Groot Nibbelink secretaris & ledenadministratie 
Wim Gesink penningmeester 
Carla Nieuwenhuis bestuurslid 
Madelon Ankersmit bestuurslid 
Jan Brouwer bestuurslid  
Alda Neevel bestuurslid 
Johan Klein Wolterink bestuurslid 
 
Binnen het bestuur zijn contactpersonen benoemd voor werkgroepen en projecten die door niet-
bestuursleden worden uitgevoerd. De taakverdeling was als volgt: 
Stichting Beheer Buurtschapshuis Carla Nieuwenhuis en Wim Gesink 
Werkgroep Groen op Sinderen Wilma Mossink   
Peuteropvang Sinderen  Marjon Groot Nibbelink, Carla Nieuwenhuis 
Website & Communicatie  Marjon Groot Nibbelink, Alda Neevel, Johan Klein Wolterink 
 
Het bestuur vergaderde 8 maal. 
 
 

Voor akkoord 14 februari 2020: 
 

De voorzitter,      De secretaris, 
 
 
 

 
W.A.M Mossink        M.A. Groot Nibbelink 
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