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Ruimtelijke visie Schalkhaar verschenen
Afgelopen zomer heeft het college van burgemeester
en wethouders de ruimtelijke structuurvisie voor
Schalkhaar vastgesteld. Het gemeentebestuur van
Deventer geeft aan het van groot belang te vinden
dat Schalkhaar als dorp herkenbaar blijft en hecht
heel sterk aan het waarborgen van de karakteristiek
en de identiteit van Schalkhaar. Omdat er in de
omgeving van Schalkhaar belangrijke ‘stedelijke’ ontwikkelingen zijn voorzien, zoals de aanleg van de
N348, de verdere ontwikkeling van de wijk de
Vijfhoek en de aanleg van het bedrijventerrein
Linderveld, zal er naar de mening van het college een
behoorlijke wissel op Schalkhaar getrokken worden,
zeker als het gaat om verkeersverbindingen. Daarom
wordt in het plan veel ruimte gemaakt voor een visie
op de verkeersafwikkeling. Deze plannen voorzien in
een hoofdentree voor het verkeer aan de Koningin
Wilhelminalaan. Op de lange termijn loopt de doorgaande route niet meer langs de Oerdijk.
Deze krijgt een gemengd karakter van wonen,
werken en winkelen. De winkels blijven via de
bestaande wegen toegankelijk, maar de mensen
moeten wel anders rijden. De situatie aan de Colmschaterstraatweg wil men voorlopig houden zoals die
nu is. Evaluatie volgt pas na het realiseren van de
aanleg van de N348 en het verplaatsen van de sportvelden.

De ruimtelijke visie Schalkhaar spitst zich vooral toe
op de randen van Schalkhaar. Voor het centrum van
Schalkhaar wordt een aantal uitgangspunten
herhaald dat ook al in de Structuurvisie Schalkhaar uit
1997 stond. Specifieke nieuwe onderdelen zijn vooral
toekomstige woningbouw en verkeer. In Schalkhaar
komen er op korte en middellange termijn ca. 350 tot
375 woningen bij op de locaties ‘t Hagenvoorde,
Landeweerd, Douwelerleide en Wijtenhorst. Er wordt
primair gebouwd voor de plaatselijke behoefte,
aangevuld met een accent op ouderenhuisvesting. Na
het voltooien van de bouw van het ziekenhuis is het
de bedoeling de Rielerenk verder te ontwikkelen als
stadspark. Er komen inspraakavonden waar de
plannen worden toegelicht en mensen mondeling
kunnen inspreken.
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Voorafgaand aan dit inspraaktraject wil
het Platform Schalkhaar graag met u in
gesprek. Daarvoor zal op korte termijn een
avond worden georganiseerd, waarop u
nader geïnformeerd wordt over de
plannen. Op het moment dat we dit
schrijven is hiervoor nog geen datum vastgesteld. We zullen deze avond aankondigen via de plaatselijke pers en middels
affiches in het dorp.

Aan dit nummer werkten mee:
Moniek Ahlers, Anne-Lot Haag, Cor Hanekamp,
Valentijn Hijink, Carla Hobert, Ankie Pannekoek
Wilt u reageren op dit informatiebulletin?
Neem dan contact op met:
Inge Sipman, Smidsweg 1a, 7433 BM Schalkhaar
Telefoon: 0570 631334
E-mail: inge.sipman@planet.nl

De ruimtelijke visie Schalkhaar ligt vanaf 25 augustus
bij de gemeente ter inzage. Ook kunt u de visie
bestellen door contact op te nemen met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ordening (0570
693761). De kosten bedragen € 29,15.

Geen bulletin ontvangen?
Neem dan contact op Janny Denekamp, telefoon 632276
Kopij voor het volgende nummer inleveren
voor 1 december 2003
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“Dovemansoren…..”
Eindelijk is-ie dan verschenen, de
visie van de Gemeente op de
toekomstige ontwikkeling van
Schalkhaar. Als u de verhalen in
de pers hebt gevolgd dan zult u
inmiddels weten dat het Platform
niet blij was met de wijze waarop
de Gemeente de presentatie van
het stuk ter hand heeft
genomen. Vervolgens sprak de
Gemeente van miscommunicatie
binnen het Platform en dat ze
het nu juist allemaal zo goed
hadden gedaan…
Maar waar ging de discussie
nu eigenlijk om?
Zoals u herhaaldelijk in dit
Informatiebulletin heeft kunnen
lezen heeft het Platform er al
ruim anderhalf jaar geleden
schriftelijk zowel als mondeling
bij de Gemeente op aangedrongen 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 onzek-

erheden zijn verdwenen, maar
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’. De vrees was
immers dat ons een dichtgetimmerd geheel zou worden voorgeschoteld!
Inderdaad zijn er in die periode
een aantal gesprekken geweest
van vertegenwoordigers van het
Platform met een ambtenaar van
de gemeente Deventer. In die
gesprekken heeft het Platform
telkens weer aangegeven dat het
hun niet te doen was om
inspraak voor het Platform, maar
voor alle inwoners van
Schalkhaar.
Doelstelling van het Platform is
immers om te bewerkstelligen
dat u als inwoner van Schalkhaar
uw zegje kunt doen over de
plannen. Over de inhoud van de
plannen is nadrukkelijk geen
mening gegeven.
Nu stelt de Gemeente dat men
met het Platform gepraat heeft.

Dat klopt. Maar het probleem is
dat de Gemeente niet heeft geluisterd naar wat het Platform te
zeggen had. De Gemeente (in de
persoon van die éne ambtenaar)
heeft gevraagd om een mening
over de plannen en het Platform
heeft telkens gezegd dat de
inwoners van Schalkhaar dat
graag ieder voor zich doen. En
dan liefst voordat e.e.a. in veelkleurendruk verschenen is.
Helaas, dit pleidooi was aan dovemansoren gericht. Want nu ligt
het plan dus wel in veelkleurendruk klaar. En u wordt alleen nog
een inspraakavond geboden.
Maar als u op die inspraakavond
goed geïnformeerd wilt
“meepraten” over de toekomst
van Schalkhaar, dan moet u wel
eerst € 29,15 betalen voor een
exemplaar van dit prachtdrukwerk.
Kijk, en dat is nou precies
datgene wat wij hadden willen
voorkomen.
En dan worden wij dus boos…!
Inge Sipman

Het erfgoed in het buitengebied…
Hebt u ook zo genoten van de
Open Monumentendag 2003?
Prachtig weer en het buitengebied als stralend middelpunt.
Belangstellenden uit Deventer en
wijde omtrek konden op die dag
kennis nemen van het moois dat
het buitengebied (nog) te bieden
heeft. Per fiets, per koets of te
voet, iedereen kon op zijn
manier “de boer op”.
Als u ook zo genoten heeft en
vindt dat dit moois behouden
moet blijven, dan wijzen wij u
graag op de activiteiten van de
Werkgroep Monumenten
Buitengebied. Wat de Stichting
Oud Deventer is voor de stad
Deventer is de Werkgroep Monumenten Buitengebied (WMB)
voor het buitengebied van
Deventer. Dit buitengebied

beslaat het gehele terrein van de
vroegere gemeente Diepenveen.
Binnen de grenzen van het
buitengebied staan ruim honderd
rijks- en gemeentelijke monumenten, zoals de molen De
Leeuw in Oude Molen, het Kerkje
in Diepenveen en het voormalige
gemeentehuis in Schalkhaar.
Een belangrijke taak van de
WMB is alertheid op bestaande
en in uitvoering zijnde (bouw)plannen. Voortdurend wordt in
de gaten gehouden hoe de stand
van zaken is rondom plannen van
de gemeente en waar nodig
komt de Werkgroep in actie.
Om de WMB zijn werk goed te
kunnen laten doen is financiële
steun noodzakelijk. Daarom
zoekt de Werkgroep Monumenten Buitengebied vrienden.
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Vrienden die als donateur ieder
jaar bijdragen ten behoeve van
het werk van de werkgroep.
Doet u mee? Stort dan 10 euro
op bankrekening 31 49 80 539
ten name van WMB te
Diepenveen. Hebt u vragen over
aangelegenheden betreffende
het buitengebied, dan kunt u in
Schalkhaar terecht bij Gerard
Jeurnink, telefoon 637391

Bewoners beslissen over toezicht in het dorp
Stadswachten bestaan vanaf 1 april niet meer in Deventer. Ze heten nu toezichthouders. Die nieuwe
naam geldt ook voor de parkeercontroleurs en milieu- en afvalinspecteurs. Het ziet eruit als oude wijn
in nieuwe zakken, maar het ligt toch anders. Het Deventer gemeentebestuur verwacht er veel van. De
bundeling moet onder mee leiden tot beter en meer vraaggericht toezicht. Omdat de toezichthouders in overheidsdienst zijn, kan de gemeente een aantal van hen ook meer opsporingsbevoegdheid
geven.
Bij de vaststelling van het collegeprogramma heeft
het gemeentebestuur er voor gekozen diverse toezichthouders onder te brengen in een gemeentelijke afdeling. Deventer is niet uniek wat die opzet
betreft. Wel bijzonder is dat de bewoners en instellingen zelf direct aan kunnen geven waar in hun
buurt behoefte is aan meer toezicht. Dat kan
controle op fout parkeren zijn in een bepaalde
straat, extra toezicht rond speel- of rondhangplekken of optreden tegen overlast door zwerfvuil of
drugsgebruik.
Bewoners en instellingen kunnen de helft van het
aantal uren van de toezichthouders invullen. De
andere helft hangt af van het veiligheidsbeleid van
de gemeente Deventer en de prioriteiten van de
politie. Afgelopen voorjaar werden in de zes
wijken waarin de gemeente Deventer is verdeeld,
bijeenkomsten gehouden waar de vertegenwoordigers van wijk- en buurtverenigingen en andere instellingen zelf konden meepraten en meebeslissen
over de manier waarop het stadstoezicht moet
gaan draaien. Ook in Schalkhaar werd zo’n avond
gehouden voor het gehele buitengebied. Hoewel
de zaal in De Lindeboom goed gevuld was, was het
aantal vertegenwoordigers per dorp maar klein.
In de pauze konden de bezoekers hun grieven en
wensen op klaarliggende lappen papier noteren.
Met gekleurde stickertjes gaven de aanwezigen
vervolgens aan waar volgens hen de knelpunten in
de wijk liggen. Met een sticker konden een
concreet aantal uren aan toezicht worden
geclaimd. In het totaalplaatje kwamen voor
Schalkhaar de volgende zaken aan de orde:

Parkeertoezicht
- Overlast van brommers en fietsen op het
voetpad Pastoorsbosje
- Bakkerskamp ‘avonds en overdag gevaarlijk
parkeren
- Parkeren rond de garage aan de Oerdijk (ook na
1 april)
Milieu- en afvaltoezicht
- Hondenpoep Vosmanskamp, Pastoorsbosje,
Pr. Alexanderweg tussen Pr. Beatrixweg en
Julianaweg, Lindeboomsweg tussen de kerk en
De Lindeboom, voetbalveldje Ganzeboom
- Zwerfafval Pastoorsbosje
- Controle loslopende honden Julianapark
De uitkomsten van deze bijeenkomst zijn door het
college van burgemeester en wethouders overgenomen Als het goed is hebt u de resultaten hiervan
in het zomerseizoen kunnen merken. Is dat naar
uw gevoel niet het geval of hebt u andere zaken,
waarvan u vindt dat de toezichthouders daar extra
aandacht aan moeten besteden, dan krijgt u binnenkort een nieuwe kans om mee te beslissen en
wel op

Algemeen Toezicht
- Gemotoriseerd verkeer (bromfietsen, snorfietsen, scooters) in het wandelpark Park Braband
verbieden (voor en na school en ’s avonds)
- Hondenaanlijnplicht in het Julianapark
handhaven (in ieder geval opruimschepje
meenemen)
- Dealende jongeren in Park Braband / achterblijvende fietsen en bromfietsen
- Hangplek jongeren Kolkmansweg tussen 16.00
en 22.00 uur
- Toezicht op toekomstige Dorpsplein (helaas nog
niet klaar) en op de begraafplaats bij de
Nicolaaskerk
- Overlast door fietsen en brommers bij
Pastoorsbosje

maandag 6 oktober a.s.van 20.00 uur tot 22.00
uur in De Lindeboom te Schalkhaar.
Toezichthouders geven die avond aan wat zij met
uw punten hebben gedaan. Alleen op die avond
kunt u nieuwe punten inbrengen en uren van
toezicht verdelen. Elke bewoner verdeelt letterlijk
uren aan wat hij/zij belangrijk vindt. Maak hier
gebruik van.
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Industrieterrein
Linderveld:
stand van zaken
eind augustus 2003
Van gemeentezijde is er weer
lange tijd niets vernomen over
het industrieterrein Linderveld.
Maar ondertussen gaat de
gemeente gestaag door met de
procedure. Inmiddels zijn alle
bezwaren en op- en aanmerkingen op het voorontwerpbestemmingsplan verwerkt. De
volgende fase, het ontwerpbestemmingsplan voor het industrieterrein Linderveld komt binnenkort ter visie. Dat wil zeggen
dat er vanaf het moment van ter
visie legging weer vier weken ingesproken kan worden op de
plannen. Als u wilt reageren
kunt u uw schriftelijke “zienswijzen” indienen bij de gemeenteraad van Deventer. Op dit
moment (de kopij voor dit platformbulletin moet voor 1 september binnen zijn) is helaas nog
niet exact bekend wanneer.
Maar de exacte data zullen in de
Deventer Post worden gepubliceerd. Tijdens de inspraakperiode
van vier weken zal de gemeente
een informatieavond houden.
Ook dan kunt u uw mening
kenbaar maken.
Alleen wanneer u in de fase van
het ontwerpbestemmingsplan
‘zienswijzen’ heeft ingediend bij
de gemeenteraad, kunt u bij het
vastgestelde bestemmingsplan
uw ‘bedenkingen’ indienen bij
Gedeputeerde Staten (GS) van
Overijssel als u van mening bent
dat de gemeente onvoldoende
rekening heeft gehouden met
uw belangen, of wijzigingen
heeft aangebracht waarmee u
het niet eens bent. Na het
besluit van GS is dan nog beroep
bij de Raad van State mogelijk.
Flora en Fauna
De gemeente heeft voor de flora
en fauna die in het gebied gaan
verdwijnen een ontheffing aangevraagd bij het ministerie van

Dit opschrift siert al enige tijd de schuur van Café Hagen aan de Oerdijk.
Maar eigenlijk begrijpen wij niet goed wat hier wordt bedoeld. Begrijpt u
het wel? Misschien wil degene die het bord opgehangen heeft zich bij ons
melden?

Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (LNV). Ook die ontheffing
kan elk moment komen en ook
daar kan bezwaar tegen
gemaakt worden. Hiervoor geldt
een periode van 6 weken. Helaas
is er voor die ontheffing geen
publicatieplicht, wel wordt deze
vermeld op de website van het
ministerie van LNV. Mocht u interessante bloemen, planten,
vogels, vissen of andere levende
wezens gesignaleerd hebben op
Linderveld, laat het ons graag
weten (630273).
Nut en noodzaak
Inmiddels is gebleken dat
Linderveld niet alleen op een
intrekgebied voor onze drinkwatervoorziening ligt, maar ook dat
het gebied zo nat is dat het
volstrekt niet geschikt is als industrieterrein. Daarnaast wordt
de noodzaak steeds minder. De
behoefte aan industrieterrein
van de gemeente is gezakt van 8
naar 7 ha. per jaar.
Industrieterrein Epse Noord (ook
A1 genoemd) wordt netto 60 ha.
groot. Daarnaast is hier 11,5 ha.
beschikbaar voor het stadion met
35.000 m2 kantoren en bedrijfsoppervlak. De rehabilitatie van
de Bergweide levert 12 ha. netto
uitgeefbaar terrein op. Inmiddels
worden de protesten tegen
woningbouw rond de eerste en
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tweede havenarm steeds duidelijker. Handhaven van dit 25 ha.
grote gebied als bedrijventerrein
ligt meer voor de hand. Al met al
kan de gemeente dan weer zo’n
14 jaar vooruit. Daarbij is de
forse leegstand op de resterende
industrieterreinen nog niet meegerekend.
Industrieterreinen zijn nodig,
maar wel op goed bereikbare
plekken. Liefst ontsloten via
hoofdroutes, het water en per
spoor en niet midden in het
landelijk gebied ver van de
snelweg. De Werkgroep industrieterrein Linderveld blijft zich
verzetten tegen de aantasting
van ons fraaie buitengebied.
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

Voetbal in z’n sas met nieuwe plek
Realisatie vergt lange adem
Kleedkamers die nog maar net
aan de eisen voldoen. Een
groeiend ledenbestand en een
slecht trainingsveld. Geen uitbreidingsmogelijkheden. Redenen
genoeg voor SV Schalkhaar om
uit te zien naar een andere
locatie. Bestuurders Ben de Fooij
en Peter Visser lichten de plannen
toe.
De groei van de voetbalvereniging zit vooral bij de jeugd,
hoewel de laatste tijd ook de
senioren in aantal toenemen.
Deels komt dat door toestroom
uit nieuwe wijken in de Vijfhoek,
maar nog steeds 70% van de
ruim 900 leden woont in
Schalkhaar. Wat dat betreft
kunnen we met recht spreken
van SV Schalkhaar.
Algemeen voorzitter Ben de Fooij
benadrukt dat hij het van belang
vindt om binding te hebben met
de dorpskern. ‘De veiligheid van
de kinderen die bij ons komen
trainen staat voorop. Daarom
willen we graag dichtbij blijven.
Op de huidige locatie ‘De
Wijtenhorst’ kunnen we
helemaal niet meer groeien. We
beschikken over drie velden en
een trainingsveld, maar dat is
echt niet meer voldoende en de
kwaliteit laat te wensen over.
Bovendien is de accommodatie
maar matig. In de winter hebben
we steeds vaker problemen met
het sanitair in de kleedkamers.
Normaal gesproken zou je dat
vervangen, maar daar wachten
we nu mee. ’
Om de problemen het hoofd te
bieden is gekozen voor verlenging van de totale wedstrijd- en
trainingstijden: vroeger starten
en later stoppen. Ook wordt wel
gebruik gemaakt van het handbalveld; een goede buur is beter
dan een verre vriend, bovendien
zijn er plannen om samen te
gaan. En gepaste nieuwe
instroom houdt het ledental ook
beheersbaar. Hoewel dat vooral
ook met het kaderniveau te
maken heeft, maar het gaat niet

Peter Visser (links) en Ben de Fooij blijven met de voetbal graag dicht bij de
dorpskern.

aan om daar dieper op in te gaan
in dit medium.
De enige echte oplossing is in
feite een nieuw sportcomplex
met nieuwe, goed ingezaaide
velden en goede accommodatie.
Toen dat besluit eenmaal was
genomen viel al snel het oog op
de overzijde van de straat. De
gemeente had al het
Arcadisonderzoek laten uitvoeren
naar buitensportaccommodaties.
Daarin werd de groene ruimte
tussen Oerdijk, Bolkesteinlaan en
Colmschaterstraatweg aangewezen als een optie. Dichterbij kan
het niet.
Peter Visser is lid van het accommodatieteam en fungeert als intermediair tussen de vereniging
en de gemeente. ‘We hebben al
een aantal keren met de
gemeente gesproken. Zodra de
nieuwe structuurvisie voor
Schalkhaar er is, kunnen we pas
echt kijken hoe alles past.
Overigens moet je niet denken
dat we dan meteen aan de slag
kunnen. De gemeente is eerst
aan zet: die moet zorgen dat
door politieke besluitvorming de
financiering rondkomt.’ Voor alle
duidelijkheid: het gaat hier om
het geld dat nodig is om de
ruimte zoals die er nu ligt om te
bouwen tot een buitensportaccommodatie. Pas daarna kunnen
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verenigingen (ook
Handbalvereniging Schalkhaar en
Eagles Honk- en
Softbalvereniging zijn in beeld)
hun eigen plannen realiseren.
Gemakshalve gaan we er hier van
uit dat het nieuwe structuurplan
voor Schalkhaar van de gemeente
geen roet in het eten gooit.
Een subsidiepotje van € 22.000,voor de kleedkamers is alvast
zeker gesteld. Dat hebben ze slim
gedaan bij de voetbal, en
waarom ook niet? Intern zijn al
de nodige taken verdeeld. Er is
een accommodatieteam ingesteld
en enkele werkgroepen. Via
acties zal geprobeerd worden de
financiële middelen te versterken. Aanvankelijk was het de
wens om de verhuizing klaar te
hebben bij het 60-jarig jubileum
in september 2005, maar dat zien
de heren niet meer als realistisch.
Wat betekent deze verhuizing
voor de vereniging? Ben de Fooij
glundert: ‘Die nieuwe plek
vinden wij uitstekend. Het doet
recht aan wat de ouderen hier
hebben opgebouwd. Als we
straks kunnen beschikken over
vier wedstrijdvelden, twee trainingsvelden, comfortabele kleedkamers en een kantine, dan
hebben wij onze leden wat goeds
te bieden.’
Ankie Pannekoek

NIEUWS VOOR DE JEUGD
De vakantie was al begonnen en ‘Generation
now’ was een spetterend begin voor de
jongeren uit Deventer en de dorpen. 9 en 11 juli
heeft het jongerenwerkteam van Raster welzijnsgroep drie dagdelen gevuld met geweldige activiteiten.

ontvangen hebben dan even bellen naar centraal
kantoor in Schalkhaar (625876).
Na een geweldige afsluiting tienerwerk
Schalkhaar met levend Stratego en een barbeque
bij het Haarhuus gaan we dit seizoen door met
maandelijkse activiteiten voor de jeugd.
Meiden van groep 7 en 8 in Schalkhaar kunnen binnenkort bij technika 10 starten met een nieuwe
cursus ’eigen web-site‘-maken. Technika 10
probeert meisjes op een speelse wijze techniek te
stimuleren voor meisjes.
22 oktober a.s. een datum om alvast te noteren,
gaan we in samenwerking met het Milieucentrum
in Deventer een ’weet je, weetje’ organiseren!
Deze activiteit in kader van de wetenschapsweek
is bedoeld voor jongens en meisjes van 10 tot 12
jaar. We gaan o.a. kaas en kaarsen maken, werken
met solar, papier maken, eigen soep en brood
bakken en nog veel meer.
Ook in de dorpen Lettele/Okkenbroek en
Diepenveen gaat het tienerwerk weer van start. Ik
wens iedereen een goed seizoen toe en hopelijk is
er voor elk was wils! Mocht je nog ideeën of
wensen hebben of je in willen zetten voor het tienerwerk dan hoor ik dit graag! Mijn werktijden
zijn dinsdagmiddag en donderdagmiddag vanaf
14.00 uur en woensdagochtend. Bereikbaar onder
het nummer 0570-625876 of mobiel 06-12772872.
Mijn e-mail adres is: c.hobert@raster-groep.nl.
Let verder goed op publicaties via school of in
je dorp.

Onder de vlag van Generation now wilden we
jongeren in Deventer en de dorpen tussen 12
en 18 jaar informeren over mogelijkheden op
het gebied van vrije tijd. Jongeren konden
kijken naar of meedoen aan diverse workshops.
Spektakel werd afgewisseld met sport, kunst en
cultuur. Bijvoorbeeld interactief spelen doen op de
computer was niet voor iedereen bekend. Het ‘sumo’worstelen was erg in trek! Ook voor zwaardvechten hadden veel jongeren ontzag. En ze
konden life meedoen aan een radiouitzending met interviews en grappige
muziekeffecten. De afsluiting vond
plaats onder de naam kick-out.
Activiteitencentrum de Venen was omgetoverd tot een echt disco, met life
DJ’s en een verhoogd podium.
Generation now moet een jaarlijks terugkomend activiteit worden voor
jongeren die niet op vakantie gaan.
De zomerdagkampen voor kinderen in
de dorpen hebben het al waar
gemaakt.
Volgend jaar hoor u weer van het jongerenwerkteam.

Tot ziens, Carla Hobert.

Voor de jeugd in Schalkhaar staat er
weer van alles te gebeuren dit seizoen.
Het programmaboekje is inmiddels huis
aan huis verspreid. Mocht u dit niet
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Wat heeft het MilieuCentrum in petto..
Groencursus
Op woendagavond 1 oktober van 19.00 uur tot
21.00 uur start op het MilieuCentrum een groencursus. Deze wordt gegeven door Dhr. J. Pekkeriet,
docent op tuinbouwschool De Groene Welle in
Zwolle.
Vooral beginnende tuiniers die meer met hun tuin
willen worden opgeroepen hier aan mee te doen.
Snoeien, tuinontwerpen en het kiezen van de juiste
planten komen aan bod. Een cursus op maat; de
precieze inhoud wordt afgestemd op de voorkennis
van de cursisten!
De cursus duurt 5 (woensdag)avonden in het najaar
en wordt vervolgd in het voorjaar. De groep bevat
min. 5 deelnemers, max. 15 deelnemers.
Meer informatie? Bel gerust 65 34 37.

Weetje? Weet je!
Ooit willen weten hoe je zelf
een vuurtje stookt of een
draaiende zonnebloem op
zonne-energie maakt? Grijp
dan je kans en kom op 22
oktober naar Weetje? Weet
je!
Een heerlijke techniekmiddag die in het kader van
de Wetenweek 2003 door het MilieuCentrum en
welzijnsorganisatie Raster wordt georganiseerd.
Techneuten, maar zeker ook niet-techneuten tussen
de 10 en 12 jaar kunnen zich hiervoor opgeven. De
middag begint om 14.00 uur en eindigt om 16.00
uur. Kosten: €1,00. Plaats: op het MilieuCentrum
Let op! Van tevoren telefonisch opgeven op
nummer 65 34 37
Moniek Ahlers

Het Platform Schalkhaar is een Stichting die zich als taak stelt op te komen voor de belangen van de inwoners
van Schalkhaar. Binnen het Platform zetten vrijwilligers zich in voor het behoud van het karakter van het
dorp. Deze vrijwilligers vormen met elkaar taakgroepen rondom specifieke onderwerpen, zoals verkeer en
wegen, het bestemmingsplan en de recente herinrichting van het dorp. Daarnaast kent het Platform een
bestuur. Voor dit bestuur zoekt het Platform op korte termijn een

VOORZITTER (M/V)
Taken:
- Het vertegenwoordigen van het Platform in
overleggen met verenigingen en instellingen in
het dorp, gemeente, politieke partijen,
vertegenwoordigers van de andere dorpen in het
buitengebied.
- Het onderhouden van contacten met de
taakgroepen
- Het voorzitten van de vergaderingen.

Functie-eisen:
- Belangstelling voor het dorpsleven in al zijn
facetten
- Goede communicatieve eigenschappen
- Voldoende vrije tijd
- Enthousiasme en daadkracht

Heeft u belangstelling of kent u iemand die ‘geknipt’ is voor deze functie? Neem dan contact op met Ankie
Pannekoek, telefoon 677741

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.

WERKGROEP “DE GROENE KNOOP”
Begin september is onze vrijwilligerswerkgroep landschapsonderhoud met de naam De
Groene Knoop weer van start gegaan. Enkele
werkzaamheden zijn:
Zorg aan boomgaarden; met name het
maaien en het op hopen leggen van het
maaisel, de boomspiegels van jonge bomen
onkruidvrij maken en het planten van jonge
fruitbomen en het plukken van het fruit. Het
is opmerkelijk dat er veel peren zijn dit jaar.
Het noodzakelijke snoeien van fruitbomen
vindt later in het jaar plaats. Zorg aan
poelen. Door de zeer warme zomer hebben
poelen veel water verloren en sommige staan
zo goed als droog. Voor ons een goede gelegenheid om grondwerk te doen op die
Acrobatiek boven een kikkerpoel
plaatsen die anders onder de waterspiegel
aan het gezicht onttrokken zijn. Het plaatsen
De Gorsselse Heide is een schamel restant van de
van een weidehek en onderhoudswerk aan het
eenmaal uitgestrekte heidevelden rond Gorssel.
knuppelpad. Heideplagwerk op Markvelder Veld en Deze heide wordt geheel ingesloten door naaldhet Boetelerveld. Elke woensdag- en donderdaghoutbossen. Helaas is ook de Gorsselse Heide niet
morgen is onze werkgroep actief in het veld.
ontkomen aan vergrassing, waardoor de natuurhisInlichtingen bij ondergetekende.
torische waarde de laatste jaren “hollend”
achteruit is gegaan. De activiteiten die we deze
Op zaterdag 20 september waren we uitgenodigd
dag hebben uitgevoerd waren handmatig plaggen
door de gemeente Gorssel en Landschapsbeheer
van enkele kleine stukjes heide en het verwijderen
Gelderland om werkzaamheden te verrichten op de van kleine boompjes op eerder geplagde delen.
Gorsselse Heide. Men wil daarmee gebruik maken
Tevens zijn een aantal wetenswaardigheden verteld
van onze werkervaring en deskundigheid om als
ten aanzien van het landschap en waterbeheer.
voorbeeld te dienen voor een soortgelijke
werkgroep in oprichting in Gorssel en omgeving.
Cor Hanekamp, tel. 621659.

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

Lindeboomsweg 3
Kolkmansweg 46
’t Mensink 21
Het Koeland 16
De Haarmansenk 9
Oerdijk 18
Pastoorsdijk 20
Smidsweg 1a

652657
622282
605797
629211
628817
677741
621909
631334

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

1 december 2003
Alle vergaderingen worden gehouden in het
Haarhuus en beginnen om 20.00 uur.
U bent van harte welkom.

Extra vergadering over de structuurvisie
Schalkhaar. Let op de affiches!!!

✄
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).
Ik wil graag nog meer informatie over Platform Schalkhaar JA / NEE

