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Het dorp moet
dorp blijven
Ruimtelijke visie Schalkhaar
het vervolg
In november en december hebben er een aantal
avonden plaatsgevonden rondom de Ruimtelijke Visie
Schalkhaar. Allereerst was er op 3 november een informatieavond, georganiseerd door het Platform
Schalkhaar. Op deze avond werd uitgebreid ingegaan
op de plannen en konden vragen gesteld worden.
Foto: Alex Schokker
Vervolgens zijn door de gemeente een tweetal inspraakavonden georganiseerd op 2 en 3 december jongstleden. Op deze avonden kon iedereen zijn/haar mening
geven over de plannen. Deze avonden zijn zeer goed bezocht en velen van u hebben zich al uitgebreid op de hoogte
gesteld van de toekomstplannen voor Schalkhaar.
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Ongetwijfeld zult u zich een
mening hebben gevormd over de
plannen. Mocht u van plan zijn
deze mening op papier te zetten
en aan het gemeentebestuur te
sturen, dan is het volgende voor u
van groot belang.

worden besproken door het
College van Burgemeester en
Wethouders. Daarna (april/mei
2004) volgt dan de bespreking in
de Gemeenteraad, waarna de definitieve versie van de Ruimtelijke
Visie wordt vastgesteld.

Tot 11 januari 2004 kunt u uw
reactie insturen. Daarna sluit de inspraaktermijn. Op dit moment ligt
het ontwerp Structuurplan ook ter
visie. Als u reageert op de
Ruimtelijke Visie Schalkhaar zal
deze reactie ook worden meegenomen in de inspraakprocedure voor
het Structuurplan. Uw reactie kunt
u opsturen naar College van
Burgemeester en Wethouders van
Deventer:
Afdeling Ruimtelijke Ordening
t.a.v. Petra Balster
Postbus 5000
7400 GC DEVENTER
Vermeld wel duidelijk uw naam en
adres.

Het dorp moet dorp blijven

Alle reacties worden verwerkt in
een reactienota, die gepresenteerd
zal worden aan de Gemeenteraad.
Deze zal waarschijnlijk in maart
2004, samen met een aangepaste
versie van de Ruimtelijke Visie,
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Dit bleek één van de belangrijkste
opmerkingen tijdens de inspraakavonden. En als dit gezegd wordt,
dan begint iedereen te knikken.
Natuurlijk. Maar wat is nu eigenlijk
dat karakter van het dorp? Wat
verstaan we daar nu onder? Omdat
ook het Platform Schalkhaar deze
vraag niet zo één, twee, drie kan
beantwoorden, zijn we ons licht
gaan opsteken bij een aantal
mensen. De weerslag van deze gesprekken vindt u in dit nummer.
En we hebben er het thema van
gemaakt voor dit Informatiebulletin. Ook Floris Schermer geeft
zijn mening over dit onderwerp.
Misschien zetten deze meningen u
ook aan het denken en praat u er
nog eens over met vrienden en
bekenden. Als dat u nog tot
nieuwe gezichtspunten brengt, dan
horen we die graag.
Inge Sipman

Schalkhaar Life! - 3e weekend in mei
De voorbereidingen voor Schalkhaar
Life! zijn inmiddels in volle gang.
Evenals in voorgaande jaren vindt
het spektakel plaats in het 3e
weekend van mei (21, 22 en 23 mei).
Een sterk uitgebreide organisatiecommissie is op dit moment volop
bezig een leuk en afwisselend
programma in elkaar te zetten, dat
zowel jong als oud zal aanspreken.

De opening van Schalkhaar Life! zal
op vrijdag 21 mei samenvallen met
de officiële ingebruikname van het
nieuwe dorpsplein bij de kerk. Het
plein is uiteraard al eerder klaar,
maar tegen de tijd dat Schalkhaar
Life! gaat plaatsvinden, zal het
plein niet alleen meer uit steentjes
bestaan, maar zal het geheel ook
“aangekleed” zijn. Hoe de opening
er precies uit gaat zien is nu nog
niet bekend, maar de opening van
Schalkhaar Life! is een uitgelezen

mogelijkheid om het veelbesproken
plein officieel in gebruik te nemen.
Naast de gebeurtenissen rond het

dorpsplein staan er diverse activiteiten op het programma, zoals een
talentenjacht voor kinderen op vrijdagavond en een talentenjacht
voor volwassenen op zaterdag-

avond, zowel op vrijdag- als op zaterdagavond groot feest in de
Lindeboom, kinderspelen, een zeer
ludieke wedstrijd op zaterdagmiddag, een koffieconcert na afloop
van de kerkdienst op zondag en
nog diverse andere activiteiten.
Tijdens de laatste dag van
Schalkhaar Life! staat uiteraard de
braderie op het programma, samen
met onder andere een kinderrommelmarkt, straattheater en nog
diverse andere activiteiten.
Op het moment dat het hele
programma definitief vaststaat,
zult u hierover worden geïnformeerd. U kunt in ieder geval alvast
het 3e weekend van mei in uw
agenda reserveren, zodat u niets
hoeft te missen van Schalkhaar Life!
2004.
Jurgen Grolleman

HET DORP MOET DORP BLIJVEN
Bij het praten over de plannen voor Schalkhaar in de komende tien jaar wordt het niet altijd zo gezegd,
maar het overheersende gevoel is wel: “er kan hier van alles veranderen, maar het dorp moet wel het
dorp blijven”. Dat hoor je van dorpsgenoten en je leest het in de gemeentelijke plannen: in de
Ruimtelijke Visie Schalkhaar. Er wordt gesproken over het dorpse karakter en over de eigen ruimtelijke identiteit. Opvallend is daarbij dat er verder geen bewijs nodig wordt geacht. Iedereen vindt het
zó vanzelfsprekend! En er is grote eensgezindheid. Dat is eigenlijk wel een beetje raar in deze wereld
en ook in dit dorp, waar iedereen een eigen mening heeft, zichzelf wil profileren en de mensen heel
verschillend zijn.
Wat bedoelen we nu eigenlijk met “het dorp moet dorp blijven”? Voor het beantwoorden van die
vraag voor Schalkhaar geeft de ruimtelijke visie van de gemeente mij veel inspiratie. Er zijn elementen,
waarvan je zou kunnen zeggen dat ze voor elk dorp gelden. Een dorp is een aantal woningen en
gebouwen, laagbouw, veel eengezinshuizen, vrijstaand, veel groen ertussen. Het dorp ligt in een groen,
veelal agrarisch landschap, los van stedelijke bebouwing. Het is zowel wat betreft de aard van de
bebouwing als wat betreft de ligging heel iets anders dan een wijk of een buurt van een stad.
Het dorp Schalkhaar is geen deel van Deventer: Brinkgreven, Rielerenk, kanaalzone, Zandweteringgebied geven een duidelijke grens aan. En dat moet dus zo blijven. Daarnaast zijn er
elementen die heel karakteristiek zijn voor het dorp; die je nergens anders vindt: de entree langs
Brinkgreven, de lanen, Park Braband met ’t Hagenvoorde, het centrumgebied met de kerk, het
Pastoorsbos en De Lindeboom. Dat soort dingen maakt van het dorp Schalkhaar een bijzonder dorp!
Tot hier toe hebben we het gehad over het dorp als een geheel van gebouwen, wegen, wateren,
groen. De ruimtelijke visie van de gemeente gaat ook met name dáárover. Maar er is meer. Een dorp
is ook een samenleving van dorpsmensen. En dorpsmensen zijn anders dan stedelingen. Hoe anders?
En is dat goed en moet dat zo blijven? Als het om mensen gaat, om hun onderlinge relaties, om wat
ze samen willen voor de toekomst, moet dan ook het dorp Schalkhaar het dorp Schalkhaar blijven? En
hebben we die ontwikkeling in de hand? Dat zijn nog heel andere vragen. Vragen die niet zo makkelijk
bespreekbaar zijn. Er zijn gevoeligheden, want het gaat over mensen, over onszelf.
Floris Schermer
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LINDERVELD, de gemeente
gaat stug door, maar wij ook!
In november lag het ontwerpbestemmingsplan Linderveld ter
visie. Iedereen kon daarop
“zienswijzen” indienen, zoals
dat in deze fase van het de bestemmingsplan procedure heet.
Circa 330 mensen hebben zienswijzen ingediend, een fors
aantal. Alle mensen die zienswijzen indienden, worden te zijner
tijd in de gelegenheid gesteld
mondeling gehoord te worden
door de gemeenteraad.
Verder bleek dat een notitie die
bij het ontwerpbestemmingsplan openbaar gemaakt had
moeten worden niet ter visie lag,
dit moet dus alsnog gebeuren.
De gemeente zal met dit alles
niet blij zijn, maar de overgrote

meerderheid van de bevolking is
niet blij met de komst van
Linderveld. De werkgroep blijft
werken aan het tegenhouden
van
het
industrieterrein
Linderveld,
maar
daarvoor
zullen we door moeten gaan tot
aan de Raad van State. Tot dat
moment is iedere vertraging
meegenomen in de hoop dat
van uitstel afstel komt.
Werkgroep industrieterrein
Linderveld

Voor meer informatie:
www.werkgroeplinderveld.nl
werkgroeplinderveld@planet.nl;
telefonisch 630273

Ontwikkeling plannen Zandwetering
In oktober 2003 hebben drie zogenaamde keukentafelsessies
plaats gevonden. Het idee achter
deze bijeenkomsten was dat de
specifieke gebiedskennis van de
bewoners moest worden benut
bij het maken van het plan.
Samen met enkele ‘kenners‘ uit
het gebied heeft het ontwerpbureau H+N+S boven de kaart
gehangen om de plannen voor
de Zandwetering te verfijnen.
Tevens wilden de plannenmakers graag weten of de uitkomsten van de bewonersavonden
op een realistische manier op
papier zijn gezet.
Dit was dan ook het doel van de
avond voor bewoners op 26
november gehouden in De
Lindeboom. Deze avond stond in
het teken van de presentatie van
het preconcept Masterplan.
De plannenmakers gaven aan
wat er met de uitkomsten van de
avonden in juni is gebeurd:
welke ideeën zijn meegenomen,
welke niet en waarom? De
bewoners konden op deze
avond beoordelen of hun suggesties en wensen goed waren
verwerkt.
De algemene indruk was dat het
preconcept Masterplan in hoofd-

lijnen overeenkomt met de
ideeën die door de bewoners
zijn aangedragen. Kritische opmerkingen waren er o.a. over de
doorsnijding van het gebied
door een te veel aan (fiets)paden
en de vraag hoe het nou precies
zat met de verbinding tussen de
rotonde
bij
de
sporthal
(Spanjaarsdijk) en de rotonde op
de N348 bij de aansluiting
Oerdijk. Want volgens de
provincie komt die rotonde er
helemaal niet! Verder valt op in
het plan dat het ruimtebeslag
voor het project bij Schalkhaar
flink minder is dan dat bij de
Gooiermars, de Vijfhoek en
Steenbruggen.
Komende winter wordt het conceptplan besproken door burgermeester en wethouders,
waarna inspraak volgt. Na vaststelling van het definitieve plan
door de gemeenteraad (medio
2004) willen het waterschap en
de gemeente graag verder met
de uitwerking van de deelplannen.
Dit gebeurt opnieuw samen met
de bewoners.

Niek Lelieveld
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Henny Krikke, woont bijna vijf jaar in
Schalkhaar aan De Botterije.

Waarom heb je voor die plek
gekozen?
Ik ben geboren en getogen in
Dedemsvaart. Daarna heb ik een tijdje
in het buitenland gewoond. Als ik dan
van mijn ouderlijk huis naar Arnhem
reisde naar de internationale trein, dan
kwam ik altijd langs Schalkhaar. Ik zag
dan de mooie huizen in het bos en had
daar altijd een speciaal gevoel bij. Het
was voor mij het beeld van een dorp
zoals dat zou moeten zijn. Door de
jaren heen is dat beeld me bijgebleven.
Toen mijn partner en ik besloten
hadden om in het Oosten van het land
te gaan wonen, kwamen we op onze
zoektocht dit huis tegen. Vanaf de
folder leek ons dit een prachtig huis.
Dus we zijn direct gaan kijken en dat
was de eerste keer dat ik daadwerkelijk in Schalkhaar kwam. We hebben
het huis meteen gekocht. Het dorp
heeft me niet teleurgesteld; het ademt
inderdaad de sfeer die ik verwachtte.
Wat betekent het dorp voor jou?
Het is de plek waar ik thuis ben. Hier
blijf ik de rest van mijn leven wonen.
Wat me vooral zo bevalt is de gemeenschapszin en kleinschaligheid: men
groet elkaar hier nog. Waar je ook
woont in het dorp, je bent snel buiten
in het groen. Dat is voor mij belangrijk;
contact met de aarde, je oer. Dat beeld
moet
bewaard
blijven.
Geen
hoogbouw in het dorp, dat past niet.
Kun je (in één woord) zeggen wat
voor jou het karakter van schalkhaar is?
Het is voor mij een dorp met een lach.
Het is open, vriendelijk; als ik aan kom
fietsen over de Rielerenk dan lacht het
me toe. Rustiek ook, een dorp van
vroeger.
Wat is je favoriete plek in het
dorp?
Mijn huis en de plek waar het ligt.
Maar vooral ook het uitzicht er op
vanaf de Rielerenk.

WAAR IS HET
WILHEMINAMONUMENT
GEBLEVEN?

Gerard Jeurnink, woont bijna 20 jaar in
Schalkhaar aan de Prinses Margrietweg.

Waarom heb je voor die plek
gekozen?
Ik ben in Colmschate geboren en getogen,
maar heb in Schalkhaar op de lagere school
gezeten. Ik ben in de Rooms-katholieke
traditie opgevoed. Mijn ouders en ik
gingen hier naar de kerk. Na de middelbare
school heb ik voor mijn studie in Nijmegen
en Utrecht gewoond. Mijn vrouw Thea is in
Schalkhaar opgegroeid en is hier altijd
blijven wonen. We hebben er samen voor
gekozen om in Schalkhaar te gaan wonen.
Wat betekent het dorp voor jou?
Zowel mijn vrouw als ik hebben hier veel
van onze wortels liggen, en die koesteren
we. Ik vind het een heerlijke plek om te
wonen. Vlakbij Deventer en toch een rustig
dorp. Vanaf 1970 is het dorp wel
veranderd. Sinds die tijd is het dorp regelmatig uitgebreid. Dit was nodig voor de
groei van de plaatselijke bevolking, maar
er zijn ook veel mensen van buiten
Deventer in het dorp komen wonen. Dit
stoort me niet. Ook de toekomstige woningbouw schrikt me niet af, mits er wel
duidelijke kaders gesteld worden. Ik vind
dat de historie van Schalkhaar zichtbaar
moet blijven. Neem bijvoorbeeld de
boerderij van Haarman. Deze zou monumentaal in het landschap moeten blijven
liggen. Dus niet alleen de boerderij als
“boerderij” behouden, maar ook de
omgeving er omheen, inclusief de
zandpaden er naar toe. Dat geldt ook voor
een ander markant gebouw: het theekoepeltje. Dat ligt nu verborgen in het groen,
en loopt daardoor gevaar in de plannen
vergeten te worden.
Kun je (in één woord) zeggen wat voor
jou het karakter van Schalkhaar is?
Ik vind Schalkhaar een open dorp. En dan
in de meerdere betekenissen die dat woord
kan hebben.
Wat is je favoriete plek in het dorp?
Dat is de kerk. Die is voor mij heel belangrijk, zowel als gebouw als vanwege het historische aspect. Vanuit mijn huis heb ik er
een fantastisch uitzicht op.

In 1948 is er in Schalkhaar
een monument met
plaquette geplaatst ter
herinnering
aan
de
regering van Koningin
Wilhelmina (1898 – 1948).
Dit was een geschenk van
de gehele Schalkhaarse
bevolking. Wegens reconstructie
van
de
kruising
Oerdijk
Koningin
Wilhelminalaan werd in 1966
het monument geruimd.
Na ongeveer twintig jaar
op de gemeentewerf te
hebben gelegen is het
monument in 1985 door
een aantal vrijwilligers,
waaronder ikzelf, weer in
ere hersteld. Het had
toen een mooi plekje bij
de splitsing Pastoorsdijk –
Smidsweg, ook wel het
pleintje bij de C1000.
Door de herinrichting van de
kern van Schalkhaar moest het
monument voor de tweede
keer het veld ruimen.
Veel mensen vroegen zich
daarna af waar het monument
was gebleven. Voor mij was dat
ook een raadsel totdat ik op
een feest door iemand werd
aangesproken met de vraag of
ik het erg vond dat hij ‘mijn’
monument, de driearmige
lichtmast, in zijn bezit had.
Verbaasd vroeg ik hem hoe hij
daar aan was gekomen.
Vervolgens heb ik hem
duidelijk gemaakt dat het geen
persoonlijk bezit van mij was,
maar
van
de
gehele
Schalkhaarse bevolking. Hij
vertelde dat hij de opdracht
had gekregen het monument
te laten verdwijnen, hetgeen
hij vreselijk jammer vond. Door
een bod te doen kwam hij in
het bezit van ons aller
monument dat hij vervolgens
opknapte en in zijn tuin zette.
Na de nodige discussie en een
bedankje van mijn kant voor
het redden van de lichtmast,
vroeg ik hem of hij bereid was
om deze, tegen vergoeding van
de gemaakte kosten, weer af te
staan. Daarop kon hij op dat
moment geen antwoord geven.
Dit gehele voorval heb ik
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destijds de projectleider herinrichting, Jan Pluim, van de
gemeente Deventer meegedeeld. Hij heeft op zijn beurt
contact gezocht met onze
redder, met als uitkomst dat de
lichtmast onder bepaalde voorwaarden weer terug kan
komen naar Schalkhaar. Dit zal
waarschijnlijk op het pleintje bij
de bibliotheek zijn. Er is ook
gedacht aan herplaatsing op of
in de buurt van het nieuwe
dorpsplein, maar daar zal het
qua verlichting niet goed
uitkomen, hebben wij ons als
taakgroep herinrichting laten
vertellen. Misschien is dit ook
wel zo. Het belangrijkste is dat
de lichtmast weer terug komt
in Schalkhaar waar hij toch uiteindelijk thuishoort.
Helaas is tijdens het slopen de
plaquette totaal vernield. Mij is
ter ore gekomen dat de letters
er met de schop af waren
gestoken. Je vraagt je toch af
wie in hemelsnaam opdracht
heeft gegeven voor het verwijderen en vernietigen van dit
monument.

Richard Schrijver

De Lindeboom aan het
Dorpsplein
Er weer een echt partycentrum van maken. Dat is wat Patricia
Bijlsma en Ep Caverlé voor ogen staat met De Lindeboom. Sinds
vorig jaar zijn zij de uitbaters van deze horecavoorziening en
inmiddels hebben zij al gezorgd dat er weer een echt café is in
hartje Schalkhaar. Maar er zijn meer plannen.

Gerard en Bets Swartjes, wonen respectievelijk 64
en 37 jaar in Schalkhaar, sinds kort aan de
Timmermansweg

Noem de naam Lindeboom en
ieder kan je de weg wijzen.
Het partycentrum is een
begrip in Schalkhaar en
bekend bij menigeen daarbuiten. Jarenlang stond de
familie Swartjes aan het roer,
kort was er een andere ondernemer en nu zwaaien Patricia
Bijlsma en Ep Caverlé er de
scepter. Het opzetten van café
De Beuk was ogenschijnlijk
snel geregeld. Met het verdwijnen van café Hagen bij de
Cröddenburg als gevolg van
de komst van de N348 zou
Schalkhaar bijna droog komen
te staan, dus deze start was
logisch.
‘De naam De Beuk is gekozen
vanwege de enorme beuk die
pal voor het café staat. Als
voor het restaurant een
lindeboom staat en voor het
café een enorme beuk, dan
ligt de keuze van de naam
voor de hand. Bovendien is
het een makkelijke naam en
dat moet ook voor een dorpscafé’ zegt Patricia. Toch is de
opening van deze drinkzaal
slechts een eerste stap in de
plannen
om
van
de
Lindeboom opnieuw een echt
partycentrum te maken.

Centraal in het dorp
‘We willen bijvoorbeeld de
het grasveld voor het café
verharden, dan sluit het beter
aan bij het dorpsplein. Daar
kunnen we een prachtig terras
maken. Dat draagt ook bij aan
de centrumfunctie en is goed
voor Schalkhaar’ zegt Ep.
Ook is het de bedoeling daar
wekelijks een markt te
houden. Daarvoor zijn al
contacten gelegd met de
marktmeester. Ter toelichting:
de gemeente Deventer heeft
nog ruimte voor één extra
markt. Die zou kunnen komen
in Schalkhaar of in de
Vijfhoek. Valt de keus op de
Vijfhoek,
dan
komt
er
helemaal geen markt in
Schalkhaar. Het is dus nu of
nooit. De belangen voor
Schalkhaar zijn duidelijk, een
markt heeft een aanzuigende
werking. Er zijn meer mensen
op de been, er is meer loop,
dus meer handel. Dat is
gunstig voor de winkeliers en
het wordt natuurlijk ook
gewoon gezellig. Zo profiteren we er allemaal van, want
een levendig dorp is goed
voor iedereen.
Een goede bereikbaarheid van
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Waarom hebben jullie voor die plek
gekozen?
Toen we stopten met ons bedrijf wilden we
graag in het dorp blijven wonen. We hebben
in eerste instantie bewust voor tijdelijke
woonruimte gekozen, om rustig te kunnen
rondkijken. Na ongeveer een jaar kwam dit
huis te koop. Lekker ruim, dat wilden we
graag. De buurt bevalt ons prima. We
hebben goed contact. We zaten al op een
verjaardag bij de buren nog voordat we in
het huis woonden.
Wat betekent het dorp voor jullie?
We zijn 40 jaar lang eigenaar geweest van
“De Lindeboom”. Gerard is zelfs met 18 jaar
al begonnen. We hebben ons bedrijf
opgebouwd van het café van toen tot het
partycentrum dat het nu is. We horen hier
op dit dorp. Ook onze vier kinderen wonen
in de buurt, maar helaas niet in Schalkhaar.
Dat komt omdat de huizen hier zo duur zijn.
Voor jonge mensen is dat niet te doen. En
dat is geen goede zaak.
Voor ondernemers is het van groot belang
dat het dorp mag groeien. Want groei is belangrijk om de welvaart te behouden. Als
winkeliers geen goede boterham kunnen
verdienen vertrekken ze, met alle gevolgen
voor het dorp van dien. Kijk maar naar wat
je in andere dorpen ziet gebeuren. Maar ook
het verenigingsleven en de scholen profiteren van nieuwkomers. Het dorp betekent
heel veel voor ons, maar het hoeft van ons
niet dichtgetimmerd te worden. Integendeel, het is belangrijk dat het dorp goed bereikbaar blijft.
Kunnen jullie (in één woord) zeggen
wat voor jullie het
karakter van
Schalkhaar is?
Een afwachtend, gereserveerd dorp. Maar
dat zijn we zelf ook en waarschijnlijk voelen
we ons daarom hier zo thuis.
Wat is jullie favoriete plek in het dorp?
Dat is natuurlijk de plek waar we jarenlang
gewoond en gewerkt hebben: De
Lindeboom.

het centrum is ook hiervoor van
belang. Het platform zal de
plannen voor het wegennet
zoals weergegeven in de structuurvisie
dan
ook
met
argusogen blijven volgen. Ook
willen de beheerders graag een
andere invulling geven aan de
parkeervoorziening langs de
Lindeboomsweg. Zij betrekken

Jeannette Vos, woont sinds ruim een jaar in
Schalkhaar aan de Koningin Wilhelminalaan.

Waarom heb je voor die plek
gekozen?
Ik kom uit Lemele, heb gestudeerd in
Bolsward en werk nu in Zwolle. Ik heb
een aantal vrienden in Deventer en dat
maakte dat ik in deze omgeving een huis
ben gaan zoeken. Dit huis vond ik aantrekkelijk en Schalkhaar leek me een
leuk dorp.
Wat betekent het dorp voor jou?
Eigenlijk begin ik nu pas kennis te maken
met het dorp. De eerste tijd zijn we
vooral bezig geweest met het opknappen van het huis. Maar het wonen
hier bevalt tot nu toe goed. Alles wat we
nodig hebben is in het dorp aanwezig.
Het winkelaanbod is prima. Ik tennis
graag, dus ik ben inmiddels lid geworden
van de tennisvereniging. Maar door een
blessure heb ik nog niet veel kunnen
spelen hier. Wel krijg ik een leuke indruk
van de club: veel actieve leden. Dat
spreekt me aan. De mensen doen nog
veel dingen zelf, in onderling overleg.
Verder ben ik een keer in ’t Haarhuus
gaan kijken. Dat leek me erg gezellig. Je
kunt merken dat de mensen trots zijn op
een voorziening als deze in hun dorp.
Een eventuele uitbreiding van het dorp
zou vooral als een geheel moeten
worden opgepakt. Dus eerst kijken hoe
e.e.a. in het dorp kan worden ingepast,
inclusief wegen en voorzieningen, en
dan pas gaan bouwen.
Kun je (in één woord) zeggen wat
voor jou het karakter van Schalkhaar
is?
Mijn eerste indruk toen ik hier ging
wonen was dat het een actief en veelzijdig dorp is. Dat beeld is in de tijd dat ik
hier nu woon wel gehandhaafd
gebleven.
Wat is je favoriete plek in het dorp?
Dat vind ik nog moeilijk om te zeggen,
omdat we het dorp nog echt aan het
ontdekken zijn. We zijn tot nu toe vooral
druk geweest met ons huis. Mijn wereld
begint zich nu langzamerhand uit te
breiden. Daarom kies ik voorlopig nog
voor mijn huis.

bij hun plannen nadrukkelijk de
bewoners van de aangrenzende
panden en zijn natuurlijk in
gesprek met de gemeente.
Zodra er meer te melden valt,
houden wij u op de hoogte.

Ankie Pannekoek

Publieke Dienstverlening
Zowel het Dorpenplatform (wijk
6) als het Platform Schalkhaar
houden zich bezig met de
publieke dienstverlening in
onze dorpen. Toen er sprake
was van het sluiten van het loket
burgerzaken in Schalkhaar is er
begin 2002 een taakgroepje
opgericht vanuit het dorpenplatform om te zorgen dat er
gesprekken kwamen met de
gemeente om het loket open te
houden. Er zijn inmiddels alweer
vele maanden voorbij gegaan,
waarin enkele gesprekken
hebben plaatsgevonden.
Begin dit jaar kwam de
gemeente ook met de plannen
om de bibliotheken in Schalkhaar en in Diepenveen te
sluiten. Daarop is veel weerstand gekomen van verschillende organisaties uit onze
dorpen (de bibliotheken, de basisscholen,
dorpenplatform,
Vereniging Landelijk Diepenveen
en
het
Platform
Schalkhaar).
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het voorlopig openhouden van het loket burgerzaken
en de bibliotheken. Echter wij
moeten de vinger aan de pols
houden, want er zal wel weer
een bezuinigingsronde komen
en we moeten ervoor waken dat
het sluiten alsnog gebeurd.
Op 18 september is een bijeenkomst geweest waar aanwezig
waren de taakgroep uit het dorpenplatform, een loodsopbouwwerker van Raster, de burgemeester en een ambtenaar van
de gemeente Deventer. Dit
heeft geresulteerd in het starten
van een werkgroep waarin de
taakgroep van het Dorpenplatform en de programmamanager
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van de Sector Burger en Bestuur
van de gemeente Deventer
zitting hebben. De naam van
deze werkgroep luidt:
Taakgroep behoud voorzieningen dorpen (BVD).
De bedoeling is dat deze
taakgroep wordt uitgebreid met
enkele personen van verschillende organisaties uit onze
dorpen, die met onze willen
meedenken.
Het doel van deze taakgroep is
te komen tot:
- De ontwikkeling van een
voorstel wat leidt tot het
behoud van (publieke) voorzieningen in onze dorpen.
- Maatwerk per dorp.
- Een besluit hierover van de gemeenteraad in het voorjaar
van 2004
Op dit moment is de taakgroep
bezig met een inventarisatie per
kern. Er moet in kaart gebracht
worden welke voorzieningen er
nu nog zijn, hoe ze functioneren
en wat de toekomstperspectieven zijn. Een mogelijkheid zou
kunnen zijn om te kijken of er
een locatie in Schalkhaar kan
zijn, waarin verschillende voorzieningen zijn te vinden, bijvoorbeeld de publieke dienstverlening van de gemeente
Deventer, bibliotheek, politie,
VVV, Thuiszorg enz.
Er zal de komende maanden
nog veel overleg plaats moeten
vinden, voordat de taakgroep
een goed plan kan presenteren
aan de gemeenteraad in het
voorjaar 2004.

Carel Heerius, lid taakgroep BVD

Nieuws voor de jeugd
Het seizoen is al weer volop in gang binnen de dorpen Lettele, Okkenbroek, Schalkhaar en Diepenveen. Inmiddels
heeft u misschien kunnen lezen dat er voor de jeugd in Diepenveen een jongeren-inloop is! Zo zie je maar dat je je
dorp leefbaar kan maken met inzet van actieve en betrokken bewoners die zich in zetten voor de jeugd.

Ook in Schalkhaar hebben we
actieve bewoners die zich inzetten
voor de jeugd. De tienerwerkgroep
bestaande uit Ronald Coobs, Tonny
Obdeijn en Pim Schrijver; de projectraad: Ricky Obdeijn, Andre
Eekmate, Jan Otto van der Kwast,
Ike Tung en Annemiek Bosschloo
en de tienerwerkgroep niet te
vergeten, bestaande uit Ellen
Andrea, Susanne Ruiter, Lara
Pannekoek, Mia Schrijver, Bas
Bremer en Annika Wijnands.
Onmisbaar zijn ook een aantal
ouders van tieners die zich met
regelmaat in willen zetten voor de
jeugd bij activiteiten. Met veel
plezier dragen zij samen zorg voor
de voorbereidingen en de uitvoering van de activiteiten.
Het is vaak een drukte van
jewelste in de activiteitenruimte
van Raster. Klasse en een
geweldige pluim voor de inzet van
al deze actieve bewoners. Het jongerenwerk van Raster
Welzijnsgroep kan het niet alleen.

Activiteiten voor en
met de jeugd zijn
onmisbaar voor de leefbaarheid in Schalkhaar.
Tijdens één van de
maandelijkse activiteiten van de groep
Tokkelen werd, in samenwerking met JOWI
(survivalbureau uit
Wesepe), een disco met
breakdance georganiseerd, waaraan onze
jeugd actief deelnam.
In december zal er een filmavond
georganiseerd worden. Januari
staat in teken van een “sport-enspelspektakel” in de sporthal! Let
goed op publicatie in je dorp of
school!
Swingende disco voor
Schalkhaarse kinderen
Op 16 januari staat de zaal weer in
de discoschijnwerpers. DJ Wim
Beltman draait dan de muziek
waar kinderen tien, elf en twaalf

jaar (groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs) van houden. In
september is er voor het eerst
weer een disco voor deze leeftijdsgroep gehouden en vanwege het
succes gaan we daarmee door. De
disco is bedoeld voor alle kinderen
die wonen in Schalkhaar of er naar
school gaan. De werving gebeurt
via de twee basisscholen Nicolaas
en Sleutel.
Carla Hobert, 0570-625876,
c.hobert@raster-groep.nl

Platform Schalkhaar

De vergaderingen van het

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

Platform zijn openbaar

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 eerstvolgende vergaderingen zijn op

12 januari 2004
1 maart 2004
Alle vergaderingen worden gehouden in het
Haarhuus en beginnen om 20.00 uur.
U bent van harte welkom.

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.

Voortaan met de buurtbus naar Deventer
Dagelijks rijden er twee buslijnen
door het dorp: over de Koningin
Wihelminalaan rijdt een grote bus
die heen en weer rijdt tussen
Station Deventer en Schalkhaar of
Heeten. Over de Oerdijk rijdt een
kleine bus: de buurtbus die heen en
weer pendelt tussen Okkenbroek
en Station Deventer.

Beide lijnen werden tot 14 december 2003 geëxploiteerd door de
OAD. Vanaf die datum zijn de lijnen
overgenomen door Connexxion. En
dat betekent goed nieuws voor
Schalkhaar. Want mochten voorheen inwoners van Schalkhaar geen
gebruik maken van de buurtbus, nu
is dat wel toegestaan! Aan de
zuidzijde van de Oerdijk staan

enkele halteborden (o.a. bij de
Rabobank), maar dat hoeft u er
niet van te weerhouden ergens
anders op te stappen, c.q. uit te
stappen.
De chauffeurs (allemaal vrijwilligers) stoppen als u de hand opsteekt of zegt waar u uit wil
stappen.

De buurtbus heeft een echte dienstregeling:
Vanuit Schalkhaar naar Station:

Vanaf Station naar Schalkhaar:

7.22 uur 1) 2)
8.22 uur 1)
9.27 uur
10.57 uur
13.22 uur
14.27 uur
15.57uur
18.22 uur
19.27 uur

7.35 uur 1) 2)
8.35 uur 1)
9.50 uur
11.30 uur
13.35 uur
14.50 uur
16.25 uur
18.35 uur
19.35 uur
21.15 uur 3)

1) niet op zaterdag
2) niet in juli en augustus
3) alleen op donderdag (koopavond)

Op zon - en feestdagen wordt er niet gereden.
De strippenkaart is in de buurtbus niet geldig: de chauffeur verkoopt u één- dan wel vierrittenkaartjes.
Wel is de OV-jaarkaart geldig (studenten!!)
Ries Appeldoorn

Het Platform Schalkhaar wenst u een goed 2004

✄
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 :.............................................................................................................
Ik maak zelf het bedrag van €

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

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).

Handtekening:

