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Dorpen boeken succes

Dreiging met sluiting van de baan:
bibliotheek blijft open!
Tijdens de inspraakavond op 17 april hebben wij onze
stem laten horen en daarna is een brief met inhoudelijk commentaar en mogelijke oplossingen verzonden.
Prachtig vinden wij het dat de gemeente nu zelf aangeeft met de mensen in de dorpen in gesprek te willen. Dat is precies wat wij ook graag willen.

Donderdagavond 1 mei werd het goede nieuws
bekend. Het college van B&W ziet af van het
voorstel om de bibliotheken in Schalkhaar en
Diepenveen te sluiten. Het college sluit daarmee
aan op de inspraakreacties van Platform Schalkhaar, de Bibliotheek zelf en de scholen.
Het plan van het College van Burgemeester en
Wethouders om de bibliotheek te sluiten was onverteerbaar voor het Platform. Ook het openhouden van
de balie burgerzaken in het voormalig gemeentehuis
stond onder druk. Het weghalen van deze openbare
voorzieningen tast het karakter van ons dorp te veel
aan, want dit betekent minder bedrijvigheid, minder
menselijk verkeer en minder activiteit. Kortom een saai
dorp. Dat willen wij voorkomen. En dat is ons gelukt.
Het Platform Schalkhaar heeft gepleit voor een onderzoek om maatschappelijke functies te combineren. We
denken dan aan een gebouw centraal in het dorp met
daarin de bibliotheek, het loket burgerzaken en voorzieningen voor ouderen en jongeren. Het huidige bibliotheekgebouw lijkt ons uitermate geschikt als openbare ontmoetingsplaats.
Direct na het bekend worden van de bezuinigingsvoorstellen heeft het Platform per brief protest aangetekend.

De Bibliotheek heeft inmiddels aangegeven direct na
de zomervakantie het overleg op te starten. Op dit
moment kijkt het Platform naar de mogelijkheden om
openbare voorzieningen te bundelen. Wie meent een
goede bijdrage te kunnen leveren aan het overleg,
meldt zich natuurlijk aan bij een van de leden van het
Platform.
Ankie Pannekoek
Tel. 677741
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Oerdijk en Dorpsplein

Inge Sipman
Inge Sipman, Werkgroep Linderveld
Niek Lelieveld
Wim Veneboer
Drukkerij Evers te Schalkhaar
vrijwilligers

De werkzaamheden aan de Oerdijk zijn in volle gang.
Als alles mee zit zullen ze eind juli afgerond zijn. Op
dit moment zijn de eerste contouren van de asfaltlaag
al te zien en profiteert de jeugd als het enigszins kan
van het gladde wegoppervlak om lekker met hun
skateboard in actie te komen.
Op het Dorpsplein is het echter akelig stil. Hoe zit dat?
Het zou toch half juli klaar moeten zijn? Maar weer
eens even gebeld met onze contactpersoon bij de
gemeente. Deze vertelde ons dat er sprake is van enig
oponthoud. “Om organisatorische redenen”, heet het.
Er blijken nog wat dingen niet goed geregeld te zijn
en dus kan er niet gewerkt worden. De planning is nu
dat men pas na de bouwvakvakantie verder gaat met
de werkzaamheden. Op zich is het handig dat niet
beide projecten tegelijkertijd worden uitgevoerd. Maar
gemeente, laat dat dan even weten……

Aan dit nummer werkten mee:
Moniek Ahlers, Anne-Lot Haag, Carla Hobert,
Niek Lelieveld, Ankie Pannekoek, Floris Schermer
Wilt u reageren op dit informatiebulletin?
Neem dan contact op met:
Inge Sipman, Smidsweg 1a, 7433 BM Schalkhaar
Telefoon: 0570 631334
Fax: 0570 623163
E-mail: inge.sipman@planet.nl
Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór
1 september 2003
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Achterpadenverlichting
Het heeft even geduurd, maar de
achterpadenverlichting in de wijk
Laarmanskamp-Aarninkskamp is
een feit. De wijkvereniging heeft
zich ruim twee en een half jaar geleden al aangemeld op een vergadering van de wijkaanpak als
Taakgroep.
Allereerst werd er contact gezocht
met een zustervereniging in de wijk
De Vossenbelt te Diepenveen,
omdat zij ervaring hadden met een
dergelijke activiteit. Maar al snel
bleek dat bij hen de situatie toch
wat anders lag. Vervolgens zijn er
diverse gesprekken gevoerd met
Woningbouwcorporatie De Marke
(de grootste woningbezitter in
onze wijk). Ook werd contact gezocht met de Politie, de gemeente
Deventer en het Kadaster. Deze
laatste instantie kon ons aangeven
wie de eigenaren zijn van de achterpaden. Dit bleken er drie te zijn,
te weten de gemeente, de woningbouwvereniging en een groep particuliere eigenaren.
In de tussengelegen periode heeft
het plan ruim een half jaar stilgelegen in verband met ziekte van een
van de gangmakers in de taakgroep. Toen deze hersteld was is de
draad weer opgepakt.
Na meerdere rondschrijvens, een
enquête en een informatieavond,
waar ook de gemeente en de politie voorlichting kwamen geven,
werden de buurtbewoners enthousiast.

De hele wijk werd
in 12 clusters verdeeld en daarop
heeft Essent een
prijsaanbieding gedaan voor het leveren van de materialen en het plaatsen
van de masten. De
bewoners moesten
zelf voor de bekabeling zorgen (dus
sleuven
graven).
Het kostte nogal
wat moeite om voldoende mensen te
vinden die mee wilden helpen, maar
uiteindelijk is het
toch
gelukt.
Sommige mensen
hebben bij drie clusters gegraven en bij
enkele clusters hebben
familieleden
van bewoners meegeholpen. Door het
goede weer en een
uitstekende stemming onder de vrijwilligers is het gelukt om in zes zaterdagen ca 950
meter kabel in de grond te werken.
Na een feestelijke oplevering op 14
mei in De Lindeboom heeft de oudste vrijwilliger, de 81-jarige heer
J.A. Bolink, symbolisch de verlichting ontstoken. Vanaf dat moment
staan er 38 lichtmasten die onze

achterpaden verlichten. De meeste
mensen zijn er erg enthousiast over
en daarmee is deze klus geklaard.

Henk Visser
Laarmanskamp 19
Tel. 623284

Ga nog maar een extra rondje om en dan zien
we wel…
Ja, want het duurt nog wel even
voordat de gemeente Deventer
klaar is met haar visie op de afronding van Schalkhaar in de komende
10 jaar en daarover met het dorp
aan de praat gaat! In het Informatiebulletin van maart schreven wij
al ‘ga maar een rondje om’, omdat
het plannenmaken veel langer
duurde dan eerst was beloofd. Eind
april hebben wij een gesprek gehad
met de projectleider en dat gaf bij
ons even de hoop dat toch nog vóór
de vakantietijd de plannen in het
dorp zouden kunnen worden besproken. Maar nu blijkt dat dat niet

meer haalbaar is. Direct ná de vakantie dan? We zullen zien! We
zien het wel!
Duidelijk is inmiddels wel dat ons
pleidooi bij de gemeente om nu
eens op een andere manier zo’n
ruimtelijke visie voor Schalkhaar te
ontwikkelen aan dovemansoren
was gericht. Wij pleitten er vorig
jaar voor om ‘halverwege’ het
maken van een plan de inwoners
van Schalkhaar de gelegenheid te
geven om mee te praten en mee te
denken. Dus op een moment dat
nog niet alle vragen zijn beantwoord, nog niet alle onzekerheden
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zijn verdwenen, wèl met voorlopige
schetsen het gesprek met inwoners
aan te gaan. Wij hebben toen aan
de gemeente geschreven: ‘u kunt
met ons praten, ook als uw plan
nog niet klaar is’. Wij vreesden immers dat ons een dichtgetimmerd
geheel zou worden voorgeschoteld! Enfin, wel of niet dichtgetimmerd? Ook hiervoor geldt: We zullen zien. We zien het wel!
Floris Schermer
Tel. 621290

Het Platform Schalkhaar: de mensen, de cijfers
De mensen

De cijfers

Per 1 januari 2003 zijn er een flink aantal wisselingen
geweest in het Platform. Zowel voorzitter, secretaris
als penningmeester gaven aan hun taak te willen
beëindigen. Daarnaast stopten ook Erna Jansen en
Wim Veneboer met hun activiteiten voor het Platform.
Gelukkig vonden we ook nu weer een aantal enthousiaste dorpsbewoners, die de fakkel willen overnemen.
Niek Lelieveld, Paul Maatman en Ankie Pannekoek
kwamen de gelederen versterken. Inmiddels is Niek
Lelieveld als secretaris aan de slag gegaan en heeft
Carel Heerius het penningmeesterschap overgenomen.
Op dit moment bestaat het Platform uit de volgende
leden:

Overzicht uitgaven en inkomsten 2002

Carel Heerius
Wim Huis in ’t Veld
Niek Lelieveld
Paul Maatman
Ankie Pannekoek
Richard Schrijver
Inge Sipman
Dringend op zoek zijn we nog naar iemand die het
voorzitterschap wil overnemen. In de vergadering van
12 mei j.l. nam Floris Schermer afscheid van het
Platform. Vanaf het begin was hij bij de oprichting en
vormgeving van het Platform betrokken en vanaf de
eerste vergadering gaf hij op zijn zo kenmerkende manier leiding aan het geheel. Ook de uiteindelijke oprichting van de Stichting Platform Schalkhaar kwam
onder zijn leiding tot stand. Een voorzitter in hart en
nieren. We zullen hem missen
Floris heeft intussen andere bezigheden gevonden.
Ook zal hij betrokken blijven bij het Platform als lid
van de Taakgroep Bestemmingsplan. Wij hebben helaas nog geen nieuwe voorzitter gevonden.
Belangstelling? Neem contact op met een van de leden
van het Platform.

Uitgaven

in euro

Informatiebulletin (4 nummers)
Vergaderingen Platform/taakgroepen
Bewonersavond betr. structuurplan
Deelname Braderie
Diversen (w.o. inschrijving KvK,
bankkosten en representatie)

1.986,23
494,98
194,04
51,57

Totaal

2.840,01

Inkomsten
Bijdragen donateurs
Schenking
Rente

in euro
2.672,22
453,78
4,53

Totaal

3.130,53

113,19

Het jaar 2002 heeft het Platform positief kunnen afsluiten. Dit is echter vooral te danken aan een schenking. De opbrengst van de donaties was helaas in 2002
niet voldoende om de activiteiten van het Platform te
bekostigen.
In 2002 ontvingen wij van ca. 175 dorpsgenoten een
donatie. Die betaalden 15 euro of meer. Dit aantal donateurs willen wij graag verhogen. Daarom: als u nog
geen donateur bent van het Platform Schalkhaar, vul
dan de bon in op de achterkant van dit bulletin. Met
uw bijdrage kunnen wij er voor zorgen dat u ook in
2003 dit Informatiebulletin kunt blijven ontvangen.
Het bedrag van de donatie is voor 2003 gehandhaafd
op minimaal 15 euro. Meer mag natuurlijk ook!

Belangrijk!
Bij alle donateurs die ons gemachtigd hebben automatisch te incasseren zullen wij aan het eind
van de maand juni de afschrijving doen.
Diegenen die ons een donatie hebben toegezegd en die aangegeven hebben zelf te willen overboeken verzoeken wij vriendelijk om het bedrag voor 1 augustus aan ons te willen voldoen.

WORD DONATEUR VAN HET PLATFORM SCHALKHAAR –
VUL DE BON IN EN LEVER DEZE IN BIJ ÉÉN VAN DE LEDEN
VAN HET PLATFORM
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Definitieve Poepplattegrond voor Schalkhaar
Een hond mag nergens loslopen en nergens mag de poep blijven liggen
Na 1,5 jaar is het zover: de poepplattegrond voor Schalkhaar is
definitief!
Na overleg met het Platform
Schalkhaar, de inspraakperiode
en de bezwarentermijn, is er nu
een
poepplattegrond
voor
Schalkhaar. Bij dit artikel vindt
u de definitieve plattegrond.
Zodra de 5e versie van de totale
poepplattegrond voor Deventer
er komt, zal Schalkhaar daarin
worden opgenomen. De 5e versie komt waarschijnlijk in het
voorjaar van 2004 uit.
De bezwarentermijn op de poepplattegrond liep van 16 april tot 28
mei jl. Er is geen enkel bezwaar binnengekomen en dat wil toch wel
wat zeggen. Schalkhaar is geen
klein dorp en er zijn dan ook nogal
wat poeproutes en losloopgebieden
en locaties voor poepbakken aangewezen. Bij deze wil de gemeente
dan ook het Platform Schalkhaar
hartelijk bedanken voor haar inzet

bij de totstandkoming van de plattegrond en ook voor het via deze
weg verspreiden van de plattegrond.
Zoals in de aanhef gezegd: een
hond mag nergens loslopen en nergens mag de poep blijven liggen.
Dit geldt echter niet voor die plaatsen die het college van Burgemeester en Wethouders aanwijst. Dat
hebben ze nu voor Schalkhaar gedaan. Op de poepplattegrond staan
drie soorten voorzieningen:
poeproutes:
de hond moet aangelijnd blijven en
de hondenpoep mag blijven liggen.
De routes worden aan begin en
eind aangeduid met een paal met
een blauwe kop;
losloopgebieden:
hier mag de poep ook blijven liggen
en mag de hond los lopen. Deze
routes worden aangeduid met
palen met een witte kop;

poepbakken:
naast dat hierin poep gedaan kan
worden, fungeren ze ook om de
aandacht te vestigen op het hondenbeleid in de gemeente.
De losloopgebieden, poeproutes en
poepbakken worden regelmatig
(ongeveer om de week) schoongemaakt. Omdat de plattegrond nu
definitief is vastgesteld, plaatst de
gemeente binnenkort de palen en
de bakken, zodat voor een ieder
ook buiten duidelijk is, waar men
de hond los mag laten lopen en
waar de poep niet hoeft te worden
opgeruimd.
De spelregels over het hondenuitlaten staan vermeld op de Deventer
Poepplattegrond. Deze plattegrond
is verkrijgbaar in het oude gemeentehuis te Schalkhaar en in het
Stadskantoor te Deventer. Ook ligt
de plattegrond in veel buurthuizen.
Degenen die hondenbelasting betalen, hebben de plattegrond per
post ontvangen.
Jetty Looijenga (tel. 693143).
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Nieuws van het jeugdwerk
Het schooljaar loopt ter einde en de
vakantie komt nader. Daarom even
tijd voor een korte terugblik. De in
april onder leiding van de tienerwerkgroep van Raster welzijnsgroep georganiseerde disco met
playbackshow was een groot succes.
Er waren ongeveer 55 bezoekers. DJ
Wim Beltman had de stemming er
goed in. Zeker voor herhaling vatbaar!

Op vrijdag 13 juni wordt het seizoen afgesloten met het spel
‘Levend Stratego’ en een barbecue.
Het spel wordt gespeeld ergens in
een (eng) bos. De organisatie doen
we in samenwerking met sportconsulent Lambert Eikelboom. Alle
jeugdigen van groep 8 en eerste
klas van het voortgezet onderwijs
zijn middels brief of affiche op de
hoogte gebracht.

Mocht je nog goede ideeën hebben
voor in of na de vakantie dan zijn
deze van harte welkom. Ook helpende handen bij uitvoeren of begeleiden van activiteiten blijven
zeer welkom.
Jullie weten mij te vinden in ’t
Haarhuus aan de Ganzeboomsweg
5 of telefoon 625876. Laten we er
samen wat van maken.
Carla Hobert, jongerenwerker.

Mag ik mij even voorstellen …
Ik ben Jan Spiele, hoofdagent en
werkzaam in het team Groot-Colmschate-Schalkhaar-Bathmen.
Als taakaccent ben ik wijkagent van
o.a. Schalkhaar, Lettele en Okkenbroek e.o. en sinds 14 dagen ook
van “de Vijfhoek”. Ik werk 28 jaar
bij de politie en ben begonnen bij
de Gemeentepolitie Deventer (zelfs
nog aan het Grote Kerkhof gewerkt). Sinds 1 januari 2003 ben ik
de opvolger van Willem van de
Berg. Hij heeft als 50% functie
Milieu gekregen. Voor deze datum
was ik een soort vliegende keep
voor geheel Colmschate, Schalkhaar, Lettele en Okkenbroek.
Mijn insteek als wijkagent is om de
wijkbewoners, jong en oud, te kunnen helpen met de problemen die
zich zoal voordoen. Deze proble-

men zijn verschillend van aard en
gaan van “te hard rijden in de
wijk”, “overlast van rondhangjeugd”, tot
“burenruzie’s”, of
soortgelijke problemen.
Zelfredzaamheid is voor mij en ons
team een groot goed. Ik bedoel
hiermee te zeggen dat wij wel willen helpen, maar dat er van de mensen zelf ook verwacht wordt dat
men niet achterover gaat leunen en
denkt dat de politie het probleem
op zal lossen. Ik heb net als u niet
overal verstand van en ik heb ook
niet overal een pasklare oplossing
voor, maar met overleg en ons
“boerenverstand” kunnen we een
vruchtbare samenwerking hebben.
Specifiek voor de jeugd is er een
jeugdagent in ons team aangesteld.
Voor Schalkhaar is dat Rik Tinholt.
Dus jeugdproblemen kunnen ook

met hem besproken worden.
Om in contact met mij te komen,
zijn er verschillende mogelijkheden.
U belt het nummer 0900-8844. U
komt dan binnen bij de LTP (landelijke telefoondienst politie). Daar
vraagt u naar mij en u komt dan bij
mij terecht of men stuurt mij achteraf een mailtje (ik heb af en toe
ook vrij of vakantie).
Een andere mogelijkheid is om een
E-mail te zenden. Mijn adres is:
Jan.Spiele@IJsselland.politie.nl. Het
enige nadeel hiervan is, dat als U direct hulp nodig hebt en ik ben er
enkele dagen niet dan komt er niemand. U kunt dan beter even bellen, mogelijk dat dan de “noodhulp” iets voor U kan betekenen.
Jan Spiele.

Voor postzaken nu naar Odile
Per 1 mei jl. opende Cadeauwinkel Odile haar servicepunt voor TPG. Per 1 juli neemt zij ook de
Postbankactiviteiten voor haar rekening. Voor Schalkhaar betekent dit behoud van een voorziening
waarvan bijna alle inwoners gebruik maken.
Handig om te combineren met het
boodschappen doen en een leuke
winkel om even binnen te wandelen. De 28-jarige Odile krijgt veel
positieve reacties op haar nieuwe
onderneming. Zelf Schalkhaarse
van geboorte, hecht zij eraan dat
Schalkhaar goede voorzieningen
blijft houden. Met het starten van
haar cadeauwinkel afgelopen najaar ging voor haar een droomwens

in vervulling. Nu de winkel wordt
uitgebreid met Postbank en TPG-activiteiten lijkt succes verzekerd.
Naast de verkoop van postzegels en
telefoonkaarten zijn bij het TPG
Servicepunt ook strippenkaarten,
adreswijzigingskaarten en boncadeau’s verkrijgbaar. Er is een postbusservice en u kunt er uw postpakketten afhalen en zelf versturen,
naar wens aangetekend.
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Per 1 juli wordt de service nog uitgebreider, want dan kunnen houders van giromaatpassen naast de
bekende giro-enveloppen ook tot
€ 250,- contant afhalen. De openingstijden zijn gelijk aan de winkeltijden.
U vindt de winkel van Odile aan de
Pastoorsdijk, naast drukkerij Evers
en ook op www.odile.biz.

Project Zandwetering: kansen of bedreiging?
In de maand juni is het project
Zandwetering in een volgende fase
gekomen. De gemeente heeft een
viertal discussieavonden georganiseerd, waarbij bewoners en gebruikers kunnen meedenken over de
toekomst van de Zandwetering.
Gezien de uitgestrektheid van het
gebied is er een indeling naar deelgebieden gemaakt: Diepenveen
(Rande), Keizerslanden-Steenbruggen, Schalkhaar-Linderveld en de
Gooiermars.
De avonden hebben als doel een
zoektocht te zijn naar hoe het gebied er in de toekomst uit moet
komen te zien. Door de gemeente
en het waterschap zijn hierbij een
aantal randvoorwaarden gesteld.
Hierbij gaat het om waterbewegingen, infrastructuur, ecologie en bestaande plannen van de gemeente.
Het landschapsarchitectenbureau
heeft, rekening houdend met deze
randvoorwaarden, twee hoofdopzetten gemaakt en wel “Parken aan
een hoofdstroom” en ‘Mozaïek binnen een dubbele loop”.
In het eerste plan wordt gesproken
over een bredere, ondiepe wetering waarlangs lage landjes liggen
die ongeveer 20 tot 30 dagen per
jaar onder water staan. Samen met
wandel- en fietspaden vormen ze
een continue strook van gemiddeld

50 meter breed.
Bij het tweede plan is er sprake van
twee weteringen, waarbij er één de
functie krijgt om het schone water
af te voeren dat uit de Gooiersmars
komt. Tussen beide lopen bevindt
zich overal een even brede zone.
Hierin ontwikkelt zich een mozaïek
van parkgebiedjes, landbouw, natuurgebiedjes etc.
Op de eerste discussieavond werd
samen met bewoners en gebruikers
gekeken naar hun ideeën over gebruik en de kwaliteit van het gebied. De tweede avond stond in het
teken van welke hoofdopzet de
voorkeur heeft. Beide avonden
werd er per deelgebied gewerkt.
De derde avond heeft tot doel om
te komen tot een totaalbeeld van
het gehele traject van de Zandwetering binnen de gemeente
Deventer. Tevens zal er een presentatie worden gemaakt voor de laatste avond ( 25 juni). Op die avond
zullen de bestuurders (B & W) en
het waterschap een reactie geven.
De bedoeling is dat de ideeën en
voorkeuren worden meegenomen
bij de verdere uitwerking van het
masterplan Zandwetering.
Tijdens de eerste twee avonden viel
vooral op dat de belangstelling ten
opzichte van eerdere avonden af-
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gelopen najaar/winter duidelijk
minder was. In november waren er
nog 170 mensen en ook de twee
bijeenkomsten van de grondeigenaren in februari waren goed bezocht. Het schijnt toch moeilijk te
zijn om de belangstelling van de
gemiddelde burger voor dit soort
projecten vast te houden. Weinig of
geen mensen uit de Vijfhoek of andere wijken van Deventer, maar wel
belanghebbenden uit Diepenveen,
Schalkhaar en de Gooiermars.
Duidelijk is dat hier de belangen
ook groter zijn, gezien het ruimtebeslag dat Deventer zoekt voor zijn
inwoners op de dorpsranden van
Schalkhaar en Diepenveen.
Aangezien vele aanwezigen niet op
een van de eerste avonden waren
geweest, werden er vragen gesteld
die al in een eerder stadium aan
bod waren geweest. Ook was nog
niet geheel duidelijk wat de harde
randvoorwaarden waren van het
plan. Wel kreeg iedereen een folder mee waarin de twee hoofdopzetten waren uitgewerkt.
Ik hoop dat de verwachting wordt
waargemaakt dat men invloed
heeft op de besluitvorming en dat
dit ook zal blijken uit de verdere
uitwerking van de plannen.
Niek Lelieveld (tel. 629211)

Linderveld nog steeds niet zeker
De gemeente laat weer weinig van
zich horen met betrekking tot het
industrieterrein Linderveld. Maar
als ze iets laat horen is dat vrijwel
altijd met de boodschap “Linderveld komt er”. Al enige tijd geleden
liet wethouder Doornebos in een
krantenartikel weten dat Linderveld al was volgeboekt. Tot op
heden is er, volgens ambtenaren
die het kunnen weten, nog steeds
geen vierkante meter verkocht en
zijn er zelfs nog geen opties.
Bedrijven waarvan het gerucht ging
dat ze mogelijk naar Linderveld
zouden verhuizen hebben inmiddels allemaal op bestaande terreinen een nieuwe plek gevonden.
Kennelijk zijn de huidige industrieterreinen nog niet zo vol als de gemeente graag doet voorkomen en
er is nog steeds veel leegstand.

tengebied wordt met de komst van
Linderveld sterk negatief beïnvloed. Dit geldt met name voor De
Vijfhoek, Schalkhaar, Lettele en het
aansluitende landelijk gebied.
De ‘noodzaak’ van Linderveld is gebaseerd op de economische bloeiperiode van de jaren ’90 en was
toen al aanvechtbaar. Nu het economisch slechter gaat verliest
Linderveld zijn bestaansgrond
steeds verder. Het terrein is bovendien door zijn lage ligging uitermate ongeschikt voor industrievestiging. Tel daarbij op de schade
voor flora en fauna en het feit dat
Linderveld op een intrekgebied van
grondwater voor onze drinkwatervoorziening ligt. Dan zou je toch
zeggen reden genoeg voor onze
gemeenteraad om Linderveld niet
door te laten gaan.

Het aantrekkelijke woonklimaat
van de gemeente Deventer, met
enerzijds een prachtige binnenstad
en anderzijds een landschappelijk
mooi, groot, aaneengesloten bui-

Helaas, het proces dendert onverminderd voort, ook al schijnt het
draagvlak voor Linderveld bij individuele gemeenteraadsleden steeds
verder af te nemen.

Wel kost het veel meer tijd dan
voorzien om alle inspraakreacties
en haken en ogen die aan het terrein kleven netjes te verwerken. De
tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan is dan ook uitgesteld tot na de zomer. Waarschijnlijk wordt het september,
maar het kan ook oktober worden.
Meer informatie kunt u vinden op
onze
website
www.werkgroeplinderveld.nl.
Telefonisch kunt u ons bereiken op
630273. U kunt ons ook daadwerkelijk helpen, met name juridische
ondersteuning en kennis van flora
en fauna zijn zeer welkom.
Financieel kunt u ons ondersteunen
op rekeningnummer 21.24.81.649
van
de
Triodosbank,
t.n.v.
Werkgroep
industrieterrein
Linderveld.
Namens de Werkgroep
industrieterrein Linderveld,
Anne-Lot Haag

JA IK DOE MEE !
IK WORD DONATEUR VAN PLATFORM SCHALKHAAR
LEVER DEZE STROOK IN BIJ DRUKKERIJ EVERS
OF BIJ EEN VAN DE LEDEN VAN HET PLATFORM.

Koken uit de natuur
Op zaterdag 14 juni om 10.00 uur
start het MilieuCentrum in samenwerking met ‘t Kruidpunt een
nieuwe reeks workshops over kruiden.
Bekendheid met de geneeskrachtige werking van planten is al zo
oud als de mensheid, van Aboriginals tot de Indianen zijn overleveringen daarvan bewaard gebleven.
In onze westerse cultuur zijn we
hier steeds verder van verwijderd
geraakt, maar juist in deze jachtige
tijd begint de bewustwording van
de weelde en kracht van de natuur
in eigen omgeving weer te groeien.
In de kruidenworkshops kunnen de
cursisten zelf kennis maken met de
genezende kracht van verschillende

renwormkruidtoetje? Tijdens deze
workshop kan het allemaal. Samen
met een genode gast is het aan het
einde van de dag heerlijk genieten
van deze zeer bijzondere culinaire
aangelegenheid.

planten. De cursisten worden begeleid door Marion de Wit en Susanne
Prins van ‘t Kruidpunt. Ze zijn allebei natuurgeneeskundig therapeut
met specialisatie in o.a. fytotherapie (kruidenleer). Al enkele jaren
zijn zij actief met het organiseren
van kruidenweken voor de Hogeschool voor Natuurgeneeswijzen te
Arnhem.

De andere kruidenworkshops worden gehouden op 16 en 30 augustus en 13 september.

De eerste workshop wordt een culinair uitstapje in de natuur. In de
omgeving en in de kruidentuin van
het MilieuCentrum wordt gezocht
naar planten en kruiden voor het
bereiden van een overheerlijk
meergangen menu. Ooit wel eens
een bloemensalade bereidt? Of geproefd van een overheerlijk boe-

De workshop ‘Koken uit de natuur’
start om 10.00 uur, duurt tot 17.00
uur en is bedoeld voor volwassenen. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Kosten: €25, - incl.
thee/koffie/soep en materiaal. Bel
voor meer informatie, de cursusfolder en aanmelding naar het Milieu
Centrum tel. (0570) 65 34 37.

WORD DONATEUR VAN HET PLATFORM SCHALKHAAR
VUL DE BON IN EN LEVER DEZE IN
BIJ ÉÉN VAN DE LEDEN VAN HET PLATFORM

Platform Schalkhaar
Carel Heerius
Wim Huis in ’t Veld
Niek Lelieveld
Paul Maatman
Ankie Pannekoek
Richard Schrijver
Inge Sipman

Lindeboomsweg 3
Kolkmansweg 46
Het Koeland 16
De Haarmansenk 9
Oerdijk 18
Pastoorsdijk 20
Smidsweg 1a

652657
622282
629211
628817
677741
621909
631334

De vergaderingen van het
Platform zijn openbaar
De eerstvolgende vergaderingen zijn op

1 september en 6 oktober
Alle vergaderingen worden gehouden in het
Haarhuus en beginnen om 20.00 uur.
U bent van harte welkom.

✄
Ja, ik word donateur van Platform Schalkhaar en geef hierbij toestemming tot wederopzegging de jaarlijkse bijdrage (€ 15,-) van mijn bankrekening af te schrijven.
Naam

:.....................................................................................................................................................

Adres

:.....................................................................................................................................................

Postcode

:.....................................................................................................................................................

Bankrekening :.............................................................................................................

Handtekening:

Datum :..................................................................................

Ik maak zelf het bedrag van € 15,- over op bankrek.nr. 13.64.14.591 t.n.v Platform Schalkhaar.
(Wel het strookje inleveren ook al maakt u het zelf over).

