NOTULEN ALV VAN DE VERENIGING VOOR HET SINDERENS BELANG 24 SEPTEMBER 2021

1) OPENING
De voorzitter heet ons allen welkom op deze door corona uitgestelde ALV. Bestuursleden Alda
Neevel en Wim Gesink zijn verhinderd.
2) MEDEDELINGEN & INGEKOMEN STUKKEN
Er zijn geen mededelingen en geen ingekomen stukken.
3) NOTULEN ALV 14-02-2020
Er zijn geen ideeën binnen gekomen die de leefbaarheid op Sinderen ten goede komen, dus het
saldo op de spaarrekening is nog steeds ruim voldoende.
De notulen worden vastgesteld, met dank aan Madelon.
4) JAARVERSLAG 2020
De hoogtepunten worden door Wilma benoemd. Zoals waarschijnlijk wel bekend zijn we heel erg
druk om de school op Sinderen te behouden.
Volgens de verkeerstelling is het aantal verkeersbewegingen afgenomen in de kom, maar er zijn
nog steeds veel vrachtwagens die de gesloten verklaring negeren.
Er is momenteel geen regulier overleg met de gemeente.
De kerststol was een groot succes.
De leden van de diverse werkgroepen worden bedankt voor hun inzet.
5) FINANCIEEL VERSLAG 2020
Door afwezigheid van de penningmeester, Wim Gesink, licht Wilma de posten toe.
Er zijn geen vragen vanuit de leden.
6) VERSLAG KASCOMMISSIE
Loes Daniëls doet, ook namens Aart Stans, verslag van hun bevindingen. Ze hebben alle
bonnetjes en afschriften gezien en alles klopte. Het zag er keurig uit. Het applaus dat volgt geven
we door aan Wim.
De penningmeester is bij deze decharge verleend en de leden van kascommissie worden bedankt
voor hun inbreng.
7) BENOEMING NIEUW LID KASCOMMISSIE
Loes heeft het 2 jaar gedaan en Monique van Ostaay wil haar taak overnemen. Waarvoor dank.
9) BESTUURSVERKIEZING
Aftredend en herkiesbaar: Madelon Ankersmit. Aftredend en niet herkiesbaar: Jan Brouwer. Jan
was altijd een trouwe bezoeker van onze vereniging, altijd met een kwinkslag en interessante
verhalen over zijn passie motorracen. Jan wordt bedankt (met een presentje) voor zijn inzet. Jan
vertelt dat hij het altijd graag heeft gedaan en hij wil de kerstboom blijven verzorgen.
Er is 1 aanmelding voor nieuw bestuurslid binnengekomen, Nico de Vries. Hij is helaas vanavond
niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn. We vragen toestemming aan de ALV of hij tot februari
2022 mag meedraaien als aspirant lid.
We zoeken een secretaris, zodat die nog minimaal 1 jaar met Marjon kan meedraaien. Mocht die
gevonden worden dan hebben we misschien 10 bestuursleden. We vragen derhalve ook

toestemming om eventueel 1 jaar met 10 bestuursleden te mogen draaien. De ALV geeft ons
akkoord.
10) LOPENDE ACTIVITEITEN
Er wordt druk gebouwd op plan Kromkamp en we zijn met de gemeente in overleg over de laatste
4 kavels (starters- of seniorenwoningen)
Er is veel te doen over zonneparken (op landbouwgrond). We hebben ons aangesloten bij
Burgerinitiatief.
Monique vertelt wat we allemaal aan het doen zijn om de school te behouden. Door een oproep
heeft zich een groot aantal belangstellenden gemeld. Dit noemen we “Actiegroep de Wegwijzer” .
We hebben allerlei contacten gehad met besturen en gemeente en er hebben diverse acties
plaatsgevonden o.a. via de media. We zijn ook een aantal ideeën aan het uitwerken om de school
een impuls te geven.
Het contact met het bestuur van Paraat is moeizaam. Marjon heeft op de inspraakavond
(commissie maatschappelijke ontwikkeling) van de gemeente een pleidooi van 45 minuten
gehouden (i.p.v. de gebruikelijke 5 minuten) We vragen extra tijd (3 jaar) om de populatie op
school te vergroten en de school levensvatbaar te houden. Het wordt bij de gemeente opnieuw
geagendeerd en hopen op (morele) steun van de gemeente. De gemeente kan sluiting niet
tegenhouden maar moet wel het besluit tot sluiting bekrachtigen. Ze kunnen wel een moreel appèl
doen op het bestuur van Paraat.
De koffieochtenden en kroegavonden zijn weer begonnen en de data zijn gemaild of in de bus
gedaan,
Er is een fietscrossbaan achter de school aangelegd.
We willen graag weer aan de slag voor de nieuwjaarsborrel en de vrijheidsmaaltijd.
Het dorpsplan is verjaard en daar gaan we z.s.m. mee aan het werk. Het is leuk om samen te
werken aan de toekomst van het dorp.
11) RONDVRAAG
Henk Hengeveld: Als je van de Swanenkamp komt krijg je zelden voorrang van het verkeer op de
Sinderenseweg. Dit is zeker met een te hoge snelheid erg gevaarlijk. Is het een idee om een
spiegel te plaatsen tegenover de Swanenkamp zodat dit verkeer kan zien wat er links en rechts
aankomt. We gaan dit bij de gemeente aankaarten.
Berd Westerveld oppert dit van het spaargeld te kopen, maar je mag niet zomaar iets op de
openbare weg plaatsen.
Klachten mag je altijd melden bij de politie en het meldpunt van de gemeente. Vooral doen, want
dan komt de politie misschien een keer controleren. Volgens Wim Bulsink staat er geregeld op
maandagmorgen motorpolitie. Maar hij heeft geen idee of het scheelt in de snelheid.
Henk Hengeveld (Aorntshuus) vindt bij het Hoekje het bordje verboden voor vrachtverkeer veel te
klein.
Dit loopt via de Bordenautoriteit. De gemeente heeft bij deze club een offerte aangevraagd om
diverse borden aan te passen. De ambtenaar die dit regelde werkt niet meer bij de gemeente en
dan weet je het wel. Het ligt onderin de la en daar zal het wel blijven liggen.
Marjon vertelt over een verrassingsactiviteit: “Plan Boskapelle” Op initiatief van Werkgroep Groen
is er voor het perceel Kapelweg/Boskapelle een mooi plan gemaakt waar de bevolking van
Sinderen veel plezier van kan hebben.
Er komt een infoavond op maandag 8 november a.s. en de uitnodiging hiervoor volgt.
De 2e verrassingsactiviteit blijft nog even een cliffhanger.

Sander Vredegoor: De groenstrook aan de Harmenskampstraat zou bedoeld zijn als
parkeerplekken voor de bewoners, maar worden niet meer gemaaid door de gemeente. Is dit in
het kader van bezuinigingen of voor de bloempjes en de bijtjes. We nemen dit mee in een overleg
met de gemeente.
Jan Hengeveld: De lampen in de klok zijn al heel lang stuk. Hendré Masselink is nu de beheerder
van de klok en zal dit z.s.m. maken.
Berd Westerveld: Wat is de stand van zaken voor de natuurbegraafplaats. Johan vertelt de
bevindingen.
Er is ca. 5 hectare aangekocht door de PG Varsseveld en kan in fases worden uitgebreid naar ca.
15 hectare.
Er moet onderzocht worden of er een natuurbegraafplaats gerealiseerd kan worden. De gemeente
wil wel meewerken. Een natuurbegraafplaats is voor de moslimgemeenschap erg geschikt. Ze
zitten nog in de onderzoeksfase, hebben een paar bijeenkomsten gehad en een adviesbureau in
de arm genomen. We blijven de ontwikkelingen volgen.
12) SLUITING
Met dank voor de aanwezigheid en inbreng sluit de voorzitter om 20.47 uur de vergadering
Het eerste drankje van de Kroegavond is voor rekening van Sinderens Belang.
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