Vereniging voor het Sinderens Belang

LOPENDE ACTIVITEITEN 2021
Gemeentelijke zaken
Het bestuur houdt een vinger aan de pols rondom een aantal onderwerpen waarin de gemeente
een belangrijke rol heeft. Dit betreft:
• verkeer (verkeerstellingen; handhaving snelheid binnen en buiten kom; bebording en
handhaving geslotenverklaring vrachtwagens);
• plan Kromkamp;
• onderhoud van de beplanting;
• zonneparken (via burgerinitiatief zonneparken).
Waar nodig zoekt het bestuur contact met de gemeente en maakt zo mogelijk afspraken. Er is
geen structureel overleg met de gemeente.
Het bestuur heeft in april een kritische brief gestuurd aan de gemeente over het feit dat er op
Kromkamp zo weinig leek te gebeuren. Voor de zomer heeft online overleg plaatsgevonden met
wethouders Hiddinga en Ankersmit en er zijn afspraken gemaakt om het geheel nu meer
voortvarend aan te pakken. Hierover volgt binnenkort meer nieuws.
Behoud school
Het bestuur steekt dit jaar heel veel tijd en energie in het behoud van onze basisschool. Er ligt
een voorgenomen besluit tot sluiting per augustus 2022. Er is een actiegroep gevormd van ca.
25 personen met ouders van school, oud-ouders en andere betrokkenen. Via mails en Facebook
bent u al op de hoogte gehouden van de activiteiten. We roepen u als leden op om in uw eigen
netwerk rond te kijken: weet u nog kinderen voor wie onze kleine goede school een passende
plek zou zijn, informeer de ouders!
Nieuwjaarsborrel
Uitgesteld vanwege corona.
Viering 75 jaar vrijheid
Uitgesteld vanwege corona. We hopen in maart 2022 de 77-jaar vrijheid te kunnen vieren.
Koffieochtenden
Uitgesteld vanwege corona. Onlangs weer voor het eerst plaatsgevonden. Nieuwe data volgen.
Samen koken, samen eten
Uitgesteld vanwege corona.
Filmavonden
Uitgesteld vanwege corona.
Kroegavonden
Uitgesteld vanwege corona. Onlangs weer voor het eerst plaatsgevonden. Nieuwe data volgen.
Gemeentelijke opschoondag 2021
Deze vindt dit jaar op 18 september plaats. Het bestuur heeft in overleg met Vrouwen van Nu
besloten om hier dit jaar niet aan mee te doen, met name omdat de activiteiten rond school al
veel extra tijd vragen.
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Buurtschapshuis
Vanwege veranderingen in het beheer van het Buurtschapshuis vergadert het bestuur van
Stichting Beheer Buurtschapshuis intensiever en vraagt dit ook meer inzet van de twee SBbestuursleden in dit bestuur.
Pumptrackbaan en fietscrossbaan
Toen het erop leek dat de pumptrackbaan die de gemeente heeft aangeschaft niet in Sinderen
zou langskomen, heeft het bestuur het sportveld op Sinderen als locatie aangemeld. Vervolgens
waren wij na de geplande locaties als eerste aan de beurt. Onze jeugd heeft er goed gebruik
van gemaakt. Aansluitend is in een hoek van het sportveld een kleine fietscrossbaan gemaakt
met zand dat bij de bouwwerkzaamheden op Kromkamp is uitgegraven. Gebruik is voor eigen
verantwoordelijkheid.
Overige zaken
Overige zaken die het bestuur volgt en waar het zo nodig bij aansluit: burgerinitiatief
zonneparken; Plattelandsraad; werkgroep die zich bezig gaat houden met de
Natuurbegraafplaats bij de Kapel. Hiernaast is het bestuur bezig met twee
‘verrassingsactiviteiten’ waarover binnenkort meer nieuws zal volgen.
Overleg met de andere dorpsbelangenorganisaties (dbo’s) in de gemeente
Nog niet plaatsgevonden. Staat gepland voor 28 september a.s.
Lopende activiteiten
Voor de actiegroep behoud basisschool hebben Bas Teunis (ontwerp logo) en Anniek Ankersmit
(layout) nieuw opvallend briefpapier gemaakt. Met een iets andere kleurstelling is dit nu ook fraai
nieuw briefpapier voor Sinderens Belang. Waarvoor dank!
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