
 

 

 Jaarplan 2022  
 
Twee jaar hebben activiteiten die het bestuur van de Vereniging voor het Sinderens Belang 
(samen met haar leden) had willen uitvoeren, stilgelegen. In 2022 pakt het bestuur de draad weer 
op. Met dit jaarplan wil Sinderens Belang aan u voorleggen waaraan zij in 2022 aandacht en 
energie wil geven en welke activiteiten Sinderens Belang wil gaan organiseren. 
 
Dorpsplan 
Ontwikkelingen rondom het fabrieksterrein Kromkamp, wonen op Sinderen, de toekomst van het 
Buurtschapshuis en verkeersaspecten waren aanleiding voor SB voor de ontwikkeling van het 
Dorpsplan Sinderen e.o. 2011-2021. Ook nu zijn er belangrijke zaken die vragen om een visie voor 
Sinderen en omstreken. Daarom zal Sinderens Belang het initiatief nemen een nieuw Dorpsplan 
op te stellen. Hierbij zal ondersteuning worden gevraagd van de DKK Gelderland (Dorpshuizen en 
Kleine Kernen). 
 
School 
Helaas heeft het schoolbestuur in februari 2022 het besluit genomen om nevenvestiging De 
Wegwijzer in augustus 2022 te sluiten. Wij hebben vraagtekens bij de gevolgde procedure en 
onderzoeken nog of deze juist is verlopen of niet. Dit zal voor het sluiten van de school niet meer 
uitmaken, maar wellicht kan het voor andere kleine scholen of nevenvestigingen belangrijke 
informatie zijn. Verder zal de aandacht in 2022 gaan naar het afscheid van de school. De school 
wil een reünie organiseren. Sinderens Belang houdt contact en zal de leerkrachten waar nodig 
ondersteunen. 
 
Boskapellebusken 
De werkgroep Boskapellebusken is inmiddels een samenwerking van Sinderens Belang en 
Stichting Kerk- en Fietspaden Sinderen e.o. De werkgroep gaat verder met de voorbereiding van 
dit nieuwe ‘busken’. We willen een perceel weiland omvormen tot natuur die voor iedereen 
toegankelijk is en behalve natuur ook andere functies krijgt, met name de mogelijkheid tot 
ontmoeting, ontspanning, educatie, spelen en bewegen. De werkgroep richt zich eerst op het 
vinden van voldoende donateurs, sponsoren en financiële middelen. Rond de zomer moet het 
definitieve besluit vallen of het haalbaar is het Busken te realiseren of niet. Zo ja, dan start de 
aanleg in het najaar van 2022. Iedereen die wil helpen of bijdragen in welke vorm dan ook, is van 
harte welkom. 
 
Gemeentelijke zaken  
Het bestuur houdt een vinger aan de pols rondom een aantal onderwerpen waarin de gemeente 
een belangrijke rol heeft. Dit zijn grotendeels bekende onderwerpen en betreffen onder andere het 
verkeer en het plan Het Kromkamp. Een belangrijk agendapunt zal het schoolgebouw zijn nu de 
school gesloten gaat worden. Verder vraagt de energietransitie Oude IJsselstreek onze aandacht. 
 
Verkeer 
Het bestuur van SB blijft alert op de te handhaven snelheid binnen en buiten de kom, evenals op 
de handhaving van de geslotenverklaring voor vrachtwagens. Daarnaast blijft Sinderens Belang 
aandringen op de aanpassing van de bebording zodat duidelijk is dat de kom van Sinderen 
gesloten is voor vrachtwagens. 
 
 
 



 

 

Het Kromkamp 
Het bestuur blijft de ontwikkelingen op Het Kromkamp volgen. Na een behoeftepeiling onder 
inwoners van Sinderen, is een eerste bijeenkomst met belangstellenden voor starters- en 
levensloopbestendige woningen georganiseerd. Bestuursleden van Sinderens Belang waren bij 
deze bijeenkomst aanwezig en zij zullen verdere ontwikkelingen indien nodig blijven volgen. 
 
Schoolgebouw Sinderen 
De Wegwijzer wordt gesloten met ingang van augustus 2022. Het college van B&W van de 
gemeente Oude IJsselstreek neemt de uiteindelijke beslissing wat er met het schoolgebouw zal 
gebeuren. Omdat de toekomstige functie van gebouw en terrein van groot belang is voor de 
leefbaarheid van het dorp is Sinderens Belang van mening dat de bestemming van het gebouw en 
terrein in overleg met de gemeenschap van Sinderen besproken, overlegd en bepaald moet 
worden. Zij gaat hierover in gesprek met de gemeente. 
 
Energietransitie Oude IJsselstreek 
Ten aanzien van de energietransitie wil de gemeente Oude IJsselstreek ruimte vrijmaken voor 
opwekking van duurzame elektriciteit en hierop beleid voeren. Ook wil zij de gebouwde omgeving 
verduurzamen. De gemeente heeft hiertoe een werkplan opgesteld. Om hierover mee te praten is 
het  Burgerinitiatief Energie in Oude IJsselstreek opgericht. Het bestuur van SB participeert in het 
Burgerinitiatief en onderschrijft zijn visie over de energietransitie van Begrijpen, Betrekken, 
Bedenken en Balanceren. Via haar deelname is Sinderens Belang betrokken bij de 
energietransitie. 
 
Vervolg koffie-ochtenden en kroegavonden  
De koffieochtenden en kroegavonden (‘buurtcafé-avonden’) voorzien duidelijk in een behoefte. 
Gezien het succes willen we hiermee doorgaan in 2022. In principe één keer per maand; in 
maanden waarin veel andere activiteiten zijn en mogelijk ook in de zomermaanden slaan we over. 
De organisatie gebeurt samen met de beheerders van het Buurtschapshuis. 
 
Gemeentelijke opschoondag zaterdag 19 maart  
Op zaterdag 19 maart vindt weer de gemeentelijke opschoondag plaats: gezamenlijk zwerfvuil 
weghalen uit bermen en sloten. Net als in vorige jaren 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 zwerfvuil).  
 
Herdenking 77 jaar vrijheid op 30 maart  
In 2020 werd de viering van 75 jaar bevrijding afgelast. Op 30 maart 2022 is het 77 jaar geleden 
dat Sinderen werd bevrijd. Om stil te staan bij onze vrijheid en vrede (juist nu) organiseren we op 
deze dag een vrijheidsmaaltijd voor de inwoners van Sinderen. Naast de reeds ontvangen subsidie 
van de gezamenlijke Achterhoekse gemeenten, wordt de maaltijd ook gesponsord door een aantal 
bedrijven.  
 
Filmavond  
In andere kleine kernen wordt met regelmaat een filmavond gehouden die vaak goed bezocht 
wordt. Het bestuur doet de oproep: zijn er enkele vrijwilligers die het leuk vinden om dit bij wijze 
van proef te organiseren in het Buurtschapshuis? Het bestuur helpt bij het verspreiden van de 
aankondiging. 
 



 

 

Samen koken, samen eten    
De gezamenlijke maaltijden in 2017 en 2018 voorzagen in een behoefte zowel bij statushouders 
als bij andere inwoners. Het was plezierig om samen te eten en elkaar te ontmoeten. Gemiddeld 
waren er 20-25 personen aanwezig. 
Net als voor de filmavond doen we de oproep: zijn er enkele vrijwilligers het leuk vinden om één of 
twee maal per jaar zo’n maaltijd te organiseren? Per keer zijn twee coördinerende mensen nodig: 
een ‘chef-kok’ die de leiding op zich neemt bij het boodschappen doen en koken en iemand die de 
aankondiging doet, de aanmeldingen en financiën regelt en afspraken maakt met de beheerders. 
Verder gaan we ervan uit dat mensen die mee-eten naar vermogen ook helpen met de 
keukenwerkzaamheden. 
 
Nieuwjaarsborrel  
De twee Sinderense nieuwjaarsborrels en de aansluitende maaltijden waren succesvol, Het 
bestuur wil dit graag begin 2023 herhalen, hopelijk weer in samenwerking met de 
Oranjeverenigingen en Vrouwen van Nu.  
 
Werkgroep Groen op Sinderen  
De Werkgroep Groen heeft een aantal activiteiten overgedragen aan de gemeente en heeft op dit 
moment nog geen nieuwe plannen voor 2022 (anders dan het Boskapellebusken). Mochten deze 
er komen, wordt dit gemeld via de website van Sinderens Belang.  
 
Deelname aan externe overleggen en werkgroepen 
Het bestuur blijft deelnemen aan de volgende externe overleggen of volgt deze op afstand: 

• Werkgroep Natuurbegraafplaats bij de Kapel 

• Burgerinitiatief Zonneparken Oude IJsselstreek 

• Stop de Noordtak (initiatief van Stichting Twenteroute Plus) 
 
Overleg met de andere dorpsbelangenorganisaties (dbo’s) in de gemeente 
Het bestuur neemt deel aan dit overleg dat tweemaal per jaar plaatsvindt. Hier wordt gesproken 
over diverse onderwerpen die de kernen in de gemeente Oude IJsselstreek aangaan. De 
organisatie hiervan ligt steeds bij een andere belangenvereniging. Sinderens Belang bespreekt de 
komende tijd wanneer zij de organisatie van deze bijeenkomst op zich neemt. 
 
Communicatie & PR  
Het bestuur doet zijn best om de website www.sinderen.com en onze Facebookpagina te vullen 
met aantrekkelijke inhoud. Ook activiteiten door derden worden soms gemeld, mits deze bijdragen 
aan de leefbaarheid op Sinderen in brede zin. Korte bijdragen en foto’s zijn altijd welkom.  
 
Welke andere ideeën heeft u als lid voor zaken die in 2022 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.  
 
 
 
 


