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Linderveld, gelopen race voor B & W?
Sinds het vorige bericht over Linderveld in het Platform
Bulletin van september 2003 is er weer veel gebeurd. In
november lag het ontwerpbestemmingsplan Bedrijvenpark
(?) Linderveld ter visie. Bij de stukken ontbrak een nota van
4 bladzijden dus moest het bestemmingsplan weer ter visie.
Dat deed de gemeente van 18 december tot en met 14
januari. Naast de ontbrekende nota nam zij de gelegenheid
te baat om zo’n 1,5 strekkende meter ordners en nota’s ter
visie te leggen die nog niet eerder ter visie hadden gelegen.
Een deel van die stukken had betrekking op het Milieu Effect
Rapport dat al was vastgesteld. In diezelfde Kerstperiode
lagen het Structuurplan Deventer 2025 en de Structuurvisie
Schalkhaar ter visie. De gemeente zal ongetwijfeld bang
geweest zijn dat haar burgers zich in de Kerstvakantie
zouden vervelen. Ze heeft het geweten: er kwamen 397
‘zienswijzen’ op het ontwerpbestemmingsplan Linderveld
binnen.
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Zienswijzen en
bestemmingsplan
De afgelopen maanden
heeft de gemeente die
zienswijzen verwerkt in
de Zienswijzennota.
Evenals de Commentaarnota die
de inspraakreacties op het Milieu
Effect Rapport en het voorontwerpbestemmingsplan behandelde, is het weer een nietszeggend
stuk. De gemeente geeft vage antwoorden en onderbouwt niets.
De mensen/groeperingen die
zienswijzen indienden, mochten
zaterdag 12 juni nogmaals een
mondelinge toelichting geven
voor een speciale commissie. Dat
klinkt aardiger en democratischer
dan het is. Maandag 14 juni vergaderde de commissie Fysieke
Ruimtelijke Ontwikkeling over het
‘voorstel tot vaststelling van het
bestemmingsplan’ aan de
Gemeenteraad. Dat stuk en het
bestemmingsplan waren al voor
de 12e juni kant en klaar. De gemeenteraad zal in principe op 28
juni het bestemmingsplan vaststellen. Er moet wel iets heel bijzonders gebeuren wil dat niet
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doorgaan. De gemeente heeft
namelijk alles op alles gezet om
het bestemmingsplan voor de zomervakantie door de raad te krijgen. De politici zijn als de dood
dat Linderveld een verkiezingsitem wordt. Wanneer Bathmen bij
Deventer komt moet er een nieuwe gemeenteraad komen en worden er verkiezingen gehouden. Nu
zou het natuurlijk leuk zijn als het
vaststellen van het bestemmingsplan en de verkiezingen samenvielen, maar ook zonder dat
zullen we Linderveld bij de verkiezingen weer in de strijd werpen.
Vervelend is wel dat nu de ter
visie legging van het bestemmingsplan in de zomervakantie
valt. De exacte data zijn nog niet
bekend, het gaat weer om een
periode van 4 weken. Tijdens die
periode mogen (helaas) alleen de
mensen die zienswijzen hebben

ingediend op het ontwerpbestemmingsplan inspreken. Zij mogen
schriftelijk hun ‘bedenkingen’
sturen aan Gedeputeerde Staten
van Overijssel (GS). Daarna besluit
GS binnen 6 maanden over de
goedkeuring van het bestemmingsplan. Dat besluit ligt vervolgens
met het bestemmingsplan 6 weken
ter visie. Gedurende die 6 weken is
beroep bij de Raad van State
mogelijk. Tegelijk moet dan een
zogenaamde ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd, anders
kan de gemeente vooruitlopend
op de uitspraak van de Raad van
State alvast met de aanleg van het
industrieterrein beginnen.
Flora en Fauna
Het ministerie van LNV heeft de
ontheffing voor de Flora en Fauna
verleent onder een aantal voorwaarden, waaronder compensatiemaatregelen. De Werkgroep heeft
tegen de ontheffing geprotesteerd, omdat die verleend is op
een onvolledige inventarisatie van
het gebied. We hebben ons al in
december 2002 bij het ministerie
van LNV aangemeld als belanghebbend, maar pas nadat we ons
bezwaar met een uitgebreide inventarisatie van Flora en Fauna
hadden ingeleverd werden we in
januari 2004 niet ontvankelijk
verklaard omdat we geen stichting
of vereniging zijn met in onze
doelstelling het behoud van
natuur. Het Bureau Rechtshulp
gaat dit voor ons aanvechten.

Ondertussen worden Flora- en
Faunawet, Rode Lijst en Habitat
Richtlijn hier met voeten getreden.
Vogels
In het gebied van Linderveld
komen 14 vogelsoorten voor die
op de Rode Lijst staan, waarvan er
minimaal 9 ook broeden op het
terrein. Op Linderveld zijn de vier
spechtsoorten die Nederland rijk is
te vinden. In Nederland komen
slechts zelden meer dan 125 broedvogelsoorten per 5 km2 voor,
Linderveld kent op ca. 2 km2 70 à
80 verschillende broedvogels.
Helaas, als de werkzaamheden
maar niet in het broedseizoen worden uitgevoerd, is dankzij de ontheffing vrijwel alles toegestaan.
We zijn benieuwd of de gevraagde
compensatie in het bestemmingsplan verankerd is. Ook voor andere
zaken is compensatie nodig, in het
ontwerpbestemmingsplan is daar
niets van terug te vinden.
Alternatieven
Het Platform Schalkhaar heeft met
de gemeente gepraat over een alternatieve invulling van Linderveld.
Er is al veel geld in grondaankoop
en planvorming gaan zitten. Met
een minder belastende bestemming dan industrie zou de
gemeente (een deel van) het geld
kunnen terugverdienen en toch
het natuurlijke karakter van het
gebied beter in stand kunnen
houden.
Studiegroep 13 is een groep men-

sen die deskundig is op het gebied
van de ruimtelijke ordening en die
de gemeente belangeloos adviseert
omtrent plannen op dat gebied.
Ook zij ziet niets in industrie op
Linderveld en heeft voorgesteld alternatieven te ontwikkelen, bijvoorbeeld ruim opgezette woningbouw met veel openbaar groen.
Een jaar geleden dienden vier fracties een motie in om te onderzoeken of woningbouw op Linderveld
mogelijk zou zijn, de motie is verworpen. Ook hebben een paar
mensen uit de werkgroep met de
PvdA-fractie gepraat over mogelijke alternatieven.
Zolang de gemeente echter doorgaat met het ontwikkelen van een
industrieterrein op Linderveld,
blijft de Werkgroep protesteren en
hopen wij tenslotte bij de Raad
van State gelijk te krijgen.
Namens de Werkgroep industrieterrein Linderveld, Anne-Lot Haag
telefoon: 630273
e-mail: werkgroeplinderveld@planet.nl
website:
www.werkgroeplinderveld.nl
Financieel kunt u ons ondersteunen op rekeningnummer
21.24.81.649
van de Triodosbank,
t.n.v. Werkgroep industrieterrein
Linderveld

Studiegroep 13:
“Stel aanleg bedrijfsterrein Linderveld ten minste
uit tot 2010”.
Studiegroep 13 is een groep van onafhankelijke, belangstellende deskundigen uit Deventer. In haar reactie op
het Ontwerp Structuurplan van de gemeente Deventer schreef Studiegroep 13 begin dit jaar: ‘Stel aanleg bedrijfsterrein Linderveld ten minste uit tot 2010.
De Studiegroep denkt dat de behoefte in Deventer aan nieuw bedrijventerrein lager in hectaren zal uitvallen en
later in de tijd zal komen dan in het Structuurplan wordt voorzien. De reactie gaat verder:
”In dit verband stellen wij voor temporisering van de ontwikkeling van Linderveld en een tussentijdse evaluatie
rond het jaar 2010. Tegen die tijd is er meer zicht op de toekomstige beschikbaarheid van nieuw bedrijfsterrein
in Stedendriehoekverband en kan een prognose van benodigd terrein op recentere cijfers worden gebaseerd. In
ieder geval lijkt het tijdstip waarop Deventer met de beschikbaarheid van de nieuwe terreinen Linderveld en
Bedrijvenpark A1 de behoeften niet meer kan dekken, te verschuiven tot ruim na het jaar 2020.”
In een interview in het blad Ondernemer stellen twee leden van Studiegroep 13:
‘’Bijstelling van de prognose voor bedrijvigheid en revitalisatie van Kloosterlanden maken waarschijnlijk aanleg
van het beroerd gesitueerde Linderveld overbodig”
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Hoe lang duurt een discussie met een ambtenaar van de gemeente Deventer?

Industrie op het Linderveld:
een typisch geval van verouderd denken
door Paul Maatman
Wanneer je als bewoner van
Schalkhaar een discussie probeert
aan te gaan met ambtenaren die
nauw betrokken zijn bij de
plannen voor het Linderveld, merk
je al snel dat hun argumenten
meer en meer aan erosie onderhevig zijn. Het duurt niet lang of ze
komen met het geijkte “Ja,
allemaal leuk en aardig, maar in
1990 heeft “jullie” toenmalige
gemeente Diepenveen dit gebied
aangewezen als industrieterrein”
op de proppen. Einde discussie.
Uit deze “ambtenaren-noodgreep”
blijkt al dat de fundering onder de
huidige plannen zwakker en zwakker wordt. Ook het veel aangehaalde “Werk, werk, werk…” gaat
anno 2004 niet meer op: industrieel Nederland zoekt massaal zijn
heil in Oosteuropa of in het Verre
Oosten. En die industrieën die in
Nederland blijven, investeren enkel
en alleen in robots. Niet in “dure
handjes”. En bovendien: uit onderzoeken blijkt het Linderveld geen
aantrekkende werking op
bedrijven uit de omgeving te
hebben. Bedrijven die zich
eventueel op het Linderveld
zouden gaan vestigen hebben nu
een locatie in Deventer: geen extra
aanwas van arbeidsplaatsen, enkel
een verschuiving van arbeidsplekken.
Wanneer Deventer extra arbeidsplaatsen wil creëren, dan moet het
stoppen met dit “verouderd denken” en de economische feiten
anno 2004 onder ogen zien. De
gemeente moet alternatieven zoeken. Los van het feit dat de gemeente met andere groeicijfers
over de behoefte aan bedrijventerreinen* rekent dan het Centraal
Plan Bureau. Los van het feit dat
de gemeente Apeldoorn nog 50ha
bedrijventerrein direct te vergeven
heeft. Los van het feit dat
moderne gemeentes bedrijventer-

reinen niet te midden van een
woongebied, maar langs rijkswegen aanleggen. Los van nieuwe
inzichten op bestuurlijk niveau ten
aanzien van inbreiding (leegstaande bedrijventerreinen nieuw
leven inblazen) en de noodzakelijkheid om versnippering tegen te
gaan, is een andere invulling van
het Linderveld de enige juiste.
Industrie zoals we die vandaag de
dag kennen heeft geen toekomst.

Maar hoe dan verder? Bestaat er
een alternatieve invulling van het
Linderveld waarmee de gemeente
de reeds gemaakte kosten van
grondaankoop, onderzoeken en
procedures kan terug verdienen?
Het Nederlandse bedrijfsleven
weet het al, nu de politiek nog:
“de maakindustrie is dood, leve de
vermaakindustrie”. Nederland kan
niet concurreren tegen de lagelonenlanden, productie in Nederland
loont niet meer. Wij moeten de
kost anders gaan verdienen.
Inspelend op de vergrijzing,
inspelend op het feit dat we steeds
meer vrije tijd krijgen. De toekomstige groeisector voor Nederland is
de recreatie- en vrijetijdseconomie.
Daar zijn de komende jaren de
groeicijfers, zowel in financiële zin
als in werkgelegenheid, te vinden.
Toerisme als de economische pijler
voor Deventer en Salland. Dit soort
”nieuwe economieën” leveren
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meer winst en banen op dan een
overslagterrein voor transportbedrijven of volledig geautomatiseerde produktie-bedrijven
Het Platform Schalkhaar heeft met
dit in het achterhoofd, tezamen
met specialisten op verschillende
gebieden, een plan opgesteld dat
Werken, Wonen en Recreëren mogelijk moet maken op het Linderveld. De plannen behelzen het
ontwikkelen van het Nederlands
centrum voor alles wat met paarden te maken heeft. Maneges,
stoeterijen, rijscholen, wedstrijdfaciliteiten,
military-parcoursen, men- en drafbaan, winkels, conferentieruimte,
research centra, paardenklinieken
etc. Het Linderveld: het epicentrum
van hippisch Nederland! En het
Linderveld en zijn groene achterland leent zich natuurlijk perfect
voor deze invulling: tel alleen al
het aantal maneges in de directe
omgeving van Deventer, Schalkhaar, Diepenveen, Heeten en Bathmen. Daarnaast is er wellicht
ruimte voor een 9 holes golfbaan,
compleet met winkels, hotel- en
vergadermogelijkheden. Een voorziening die inspeelt op een sport
die de komende 10 jaar in omvang
gaat verdubbelen. Bovendien
wordt ruimte gecreëerd voor
beperkte woningbouw.
Woningbouw in de sfeer van het
nieuwe Linderveld.
Gemeente Deventer, stop met het
verouderd denken. Volg vooruitstrevende besturen (heus, die zijn
er) in Nederland en begin nu vernieuwend, “out of the box” te
denken. De toekomst is aan de creatieven, de vernieuwers in Nederland. Ook in de politiek.
* Bron: rapport van BUCK
Consultants International over de
behoefte aan bedrijventerreinen in
de Stedendriehoek.

“Plannen rond Linderveld kunnen nog
teruggedraaid worden”

Maak kennis met. . .
Gerrit Berkelder
door Inge Sipman
Over alle plannen die de gemeente heeft met onze woonomgeving beslist uiteindelijk de Gemeenteraad. In die Raad zitten ook
inwoners van Schalkhaar. Wij stellen die “Schalkhaarse” raadsleden één voor één aan u voor. Deze keer is het de beurt aan
Gerrit Berkelder, raadslid namens Groen Links sinds 2002.
Hij woont sinds 2000 in Schalkhaar aan ’t Mensink.
Wat doe je naast je raadslidmaatschap?
Ik ben sectorhoofd Wijkbeheer van
de gemeente Hengelo.
Wat zijn de onderwerpen die je
in de Raad het meest bezighouden?
De woon- en leefomgeving is één
van mijn favoriete onderwerpen.
Daar heb ik in mijn werk ook
dagelijks mee te maken. Daarnaast
vluchtelingen- en allochtonenproblematiek. En ik ben de enige
voetbalfan in mijn fractie, dus ook
de perikelen rondom Go Ahead
Eagles hebben mijn interesse. Ik
heb veel tijd gestoken in een alternatief voorstel voor het stadion.
Nu er geen nieuw stadion komt op
het bedrijventerrein Epse-Noord
moet het huidige gerenoveerd
worden. Dat kost veel geld. Ik vind
dat dat geld niet alleen aan de
club ten goede mag komen, maar
dat ook de wijkbewoners daarvan
moeten kunnen profiteren. Ons
voorstel voor een multi-functioneel
stadion is uiteindelijk meegenomen in de besluitvorming.
Milieu en economie; en hoe dat
met elkaar te combineren, dat fascineert me. De aanleg van de N348
en van Linderveld zijn mijns inziens
planologische blunders, waar ik me
erg boos over kan maken. De N348
ligt er helaas grotendeels al, maar
de plannen rond Linderveld
kunnen nog teruggedraaid
worden. Er worden rondom
Linderveld veel dingen beweerd,
die mijns inziens niet waar zijn. De
noodzaak om dit terrein op die
plek aan te leggen is niet aantoonbaar.

Wat geeft je in het raadswerk
de grootste voldoening?
Oppositie voeren hoort bij het
raadswerk, maar is voor mij niet
het belangrijkst. Proberen mensen
uit alle groeperingen voor een
voorstel te winnen, dat vind ik
prachtig. Het realiseren van de
opvang voor uitgeprocedeerde
asielzoekers is daarvan een
voorbeeld. De mensen van Go
Ahead Eagles, die blij zijn dat het
voortbestaan van hun club verzekerd is. Maar ook een wijziging
in de structuurvisie detailhandel,
zodat het mogelijk blijft winkels
aan de Oerdijk te vestigen. Als het
lukt om een meerderheid voor zo’n
wijziging te krijgen, dat inspireert
me.
Waarom heb je Schalkhaar als
woonplaats gekozen?
Ik kom uit Doetinchem en heb gestudeerd aan de Hogere Landbouwschool in Deventer. Heb in
die tijd nog een stierenwedstrijd
helpen organiseren op de Rielerenk, in het weiland aan de
Botterije. Dat was mijn eerste kennismaking met Schalkhaar. Mijn
vriend en ik wilden graag weer in
het oosten van het land gaan
wonen. Ik kreeg een baan in
Hengelo en mijn vriend werkt in
Apeldoorn, dus Deventer lag daar
mooi tussenin. Aan de makelaar
had ik verteld dat ik erg van
tuinieren houd. Ze was er zeker
van dat we dit huis zouden kopen,
nog voordat we het hadden
gezien. En inderdaad, dat hebben
we ook gedaan.
Wat is voor jou de meest karakteristieke plek in Schalkhaar?
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Toen we dit huis gingen bekijken
kwamen we op de fiets vanuit
Deventer. De route langs Brinkgreven vond ik meteen prachtig. Daar
geniet ik iedere keer weer van als
ik er langs kom. Ook hou ik van de
plek tussen de kerk en de begraafplaats; het Kerkplein. En onze
favoriete wandelroute: over de
Rielerenk naar de Douwelerkolk en
dan weer terug. Dan genieten we
van het uitzicht; want dan is
Schalkhaar echt een dorp, met een
kerk in het midden en overal
groen.
Wat mis je in Schalkhaar?
Een patatkraam. En ook een gezellig terras waar mensen langskomen
en waar je mensen kunt ontmoeten. Het terras bij De Lindeboom
ligt daar eigenlijk niet gunstig genoeg voor.
Hoe ziet Schalkhaar er volgens
jou in 2025 uit?
Ik vrees met grote vreze. Het optimistische scenario is dat Linderveld
onbebouwd blijft. Maar als dat
niet lukt dan vrees ik dat
Schalkhaar volledig vast zal
groeien aan de bebouwing van
Linderveld. Daar ligt dan al een
weg en een industrieterrein, dus
waarom dan niet ook de rest
volbouwen, zullen de planologen
denken.
Wat vind je van de activiteiten
van het Platform Schalkhaar?
Natuurlijk zijn wij donateur. Ik vind
dat het Platform het heel goed
doet. Als raadslid krijg ik veel informatie, maar ik besef dat de
meeste mensen die niet krijgen.
Daarom is het goed dat jullie met

het Informatiebulletin de mensen
op de hoogte stellen van de ontwikkelingen in het dorp. En jullie
zijn niet bang om verschillende gezichtspunten voor het voetlicht te
brengen. Dat spreekt me aan.
Waarom moeten de mensen in
Schalkhaar op jou(w partij)

stemmen?
Omdat wij voor het behoud van
Linderveld zijn. Ik ben van mening
dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein nog steeds gestopt kan
worden. Dat kost natuurlijk geld,
want er is al veel in geïnvesteerd.
Maar we kunnen het stoppen als
we dat met z’n allen willen.

Ook na het eventueel vaststellen
van het bestemmingsplan in juni
vind ik dat we door moeten gaan
met protesteren. Waarschijnlijk
komen er in november gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben niet
bang om mijn standpunt dan uit te
leggen aan de kiezers.

Schalkhaar is doorgaand verkeer beu
Het doorgaand vrachtverkeer weren en een plan van aanpak
opstellen in overleg met het
Platform. Wethouder Hiemstra
deed deze toezeggingen tijdens de
speciale verkeersavond op 27 mei
in de Lindeboom. Het gezamenlijk
toekennen van prioriteiten en
vaststellen van maximale hoeveelheden verkeer zijn speerpunten.
Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie in gemeentelijk beleid.
Ook gaat de wethouder overleggen met zijn collega Adema van
stads- en dorpstoezicht over het
knelpunt Oosterwechelsweg. Deze
weg is een drukke verbindingsroute tussen Schalkhaar en
Deventer (noord). Zowel auto’s als
fietsers komen hier samen, terwijl
de weg daarvoor onvoldoende is
ingericht. Ruim 100 Schalkhaarders
toonden tijdens de informatieavond van de gemeente wederom
hun betrokkenheid bij hun dorp.
De gemeente had deze avond
belegd omdat het merendeel van
de reacties op de structuurvisie
Schalkhaar het verkeer betrof en
achtte een mondelinge toelichting
nodig.
Autoluw
Verkeer is een belangrijk onderdeel
van de structuurvisie Schalkhaar.
Deze is eind mei door B&W vastgesteld en ligt op 28 juni voor goed-

beschouwd, waar doorgaand verkeer niet thuis hoort evenmin als
verkeersoverlast; 30 km per uur
hoort daarbij.

wethouder Gosse Hiemstra
keuring bij de gemeenteraad.
In de afgelopen periode heeft het
Platform Schalkhaar steeds ingestoken op de overlegsituatie. Door in
gesprek met elkaar te blijven raak
je bekend met elkaars standpunten
en kun je afspraken maken. Veel
steun was er van de zijde van de
taakgroep Verkeer en de Actiegroep Schalkhaar Autoluw. Door
samen op te trekken versterken we
elkaars positie. Kort gezegd komt
ons standpunt erop neer, dat we
het doorgaand verkeer in ons dorp
zat zijn en dan met name de
vrachtauto’s. Daartegen willen we
maatregelen; de structuurvisie
moet daarvoor ruimte laten.
Duidelijk is dat er geen pasklare
oplossingen zijn, maar we willen
geen verplaatsing van verkeersdrukte van Oerdijk naar
Wilhelminalaan, dat schiet niet op.
Je moet het dorp in zijn geheel
bekijken. Positief punt is dat het
dorp als één verblijfsgebied wordt

In een gesprek met wethouder
structuurvisie mevrouw Adema en
verkeerswethouder Hiemstra hebben we de Schalkhaarse verkeerssituatie nog eens goed kunnen toelichten. Daarbij is ook gevraagd
naar betere onderbouwing door
cijfers en inzicht in de modellen;
tijdens de informatieavond bleek
wederom dat de juistheid en betrouwbaarheid hiervan discutabel
zijn.
Wonen en groen
Ook de andere onderdelen van de
structuurvisie, groen/recreatie en
wonen verdienen aandacht. Ook
daarvoor zijn de nodige reacties
geleverd en is de structuurvisie
aangepast. Is dit naar uw zin
gebeurd? Behouden we voldoende
ons dorps karakter? Biedt de visie
een soort van garantie?
De gemeente heeft schriftelijke informatie toegezegd, we zijn benieuwd. Is uw reactie volgens u
niet goed verwerkt dan kunt u het
best rechtstreeks een van de raadsleden benaderen. Het platform zal
dit ook doen en is aanwezig bij behandeling van de structuurvisie in
de gemeenteraad.
Ankie Pannekoek

Met muziek van St. Caecilia en een zanghulde
door vele dorpsgenoten vierde Schalkhaar
op 5 juni het afscheid van Richard en Harry Schrijver
als eigenaar van supermarkt C1000.
Een afscheid met een lach en een traan(tje).
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Jaaroverzicht 2003 Platform Schalkhaar
Begroting 2003

Rekening 2003

2.000,-500,-75,--

2.186,-388,-93,--

180,--

211,--

totaal

2.755,--

2.878,--

Inkomsten:
Bijdragen donateurs
Rente banksaldo

3.055,-0,--

3.014,-2,--

totaal

3.055,--

3.016,--

Saldo

300,--

138,--

Uitgaven:
Informatiebulletin (4 nummers)
Vergaderingen/taakgroepen
Deelname braderie
Diversen
(representatie, KvK, bankkosten)

Het Platform Schalkhaar beschikte
op 1 januari 2004 over een banksaldo van 2.133,= euro. Dit bedrag
bestaat uit het saldo 2003 van
1.995,= euro en positieve
opbrengst 2003 van Euro 138,=. De
opbrengst van de donateurs was
daarmee toereikend om de kosten
te betalen.
Dat we 2004 begonnen zijn met
een positief saldo, heeft te maken
met het feit dat wij in 2003 geen
kosten hebben gemaakt voor een
bewonersbijeenkomst. Er is wel een
bijeenkomst geweest i.v.m. structuurvisie Schalkhaar, maar deze
kosten zijn door de gemeente en
de wijkaanpak vergoed.
In 2003 hebben wij een schenking
gehad voor groen in Schalkhaar.
Het geschonken bedrag (450,=
Euro) zit nog in dit positief saldo,
hiervoor moet nog een invulling
gevonden worden.

Voor 2004 zal de donateurbijdrage gehandhaafd worden op 15 euro. We hopen dat in 2004 het aantal
donateurs zal stijgen. Bent u nog geen donateur? Vul dan de bon in op de achterzijde van dit bulletin en
lever deze in bij één van de leden van het Platform.
Carel Heerius, penningmeester

Binnenkort zullen wij bij degenen die ons daarvoor hebben gemachtigd, de jaarlijkse bijdrage van
hun rekening incasseren. Degenen die gekozen hebben om zelf een overboeking te doen
verzoeken wij vriendelijk deze bijdrage voor 1 augustus 2004 aan ons te willen overboeken.

Bomenregister
Belangrijke en monumentale bomen hebben een betere bescherming nodig. Die betere bescherming kan alleen gegeven worden,
als deze bomen op een gemeentelijke lijst van monumentale bomen
staan. De Deventer Bomenstichting
en het IVN hebben, in samenwerking met medewerkers van de
Sector Stads- en Dorpsbeheer van
de gemeente Deventer een dergelijke lijst opgesteld. Alle bomen in
de openbare ruimte zijn inmiddels
geïnventariseerd, evenals bijzondere bomen op landgoederen en
in particuliere tuinen. Maar voor
het volledig maken van dit register
is uw hulp nodig. Daarom aan u de
volgende vraag:

Zijn er bomen bij u bekend, waarvan u vindt dat deze op de lijst
zouden moeten staan? Zoals een
boom met een speciale betekenis,
een zeldzame soort of variëteit of
6

een boom van uitzonderlijke leeftijd, met een bijzondere vorm of
groeiwijze?
Als dat zo is, neem dan contact
op met Bob Maks van de Deventer
Bomenstichting (tel 610266) of
mail naar bomenstichting@raketnet.nl.
Als de boom nog niet op de lijst
voorkomt dan kan deze, natuurlijk
na overleg met de eigenaar en
indien deze aan de criteria
voldoet, op de lijst worden
geplaatst. Er zijn plannen om
te zijner tijd het aldus ontstane
register een plek te geven op
de website van de Deventer
Bomenstichting
(www.deventerbomenstichting.nl)

De hele zomer activiteiten voor jongeren van 12 t/m 15 jaar!
Twee dagdelen per week zullen er
deze zomer in de buitenlucht activiteiten georganiseerd worden
voor jongeren van 12 t/m 15 jaar
uit Schalkhaar. Het jongerenwerk
van Raster Welzijnsgroep wil graag
weten wat jongeren interesseert
en welke activiteiten ze graag
willen doen. Daarom is het belangrijk om contact met deze jeugd te
krijgen. Dit gaat op een actieve
manier gebeuren, nl. door met een
camper de jongeren zelf op te
zoeken. Jongeren kunnen hier
elkaar ontmoeten. Verder kun je er
voetballen, Playstation spelen en
lekker bijpraten met je vrienden.

Ook buurtbewoners kunnen hier
een keer een kijkje komen nemen.
Om zoveel mogelijk jongeren te
bereiken staan we op verschillende
plekken in Schalkhaar. Volgend
jaar wil Raster Welzijnsgroep met
deze nieuwe contacten ook daadwerkelijk iets gaan doen. Heb jij
nog ideeën voor activiteiten of wil
je dat we bij jou in de buurt
komen? Bel dan Raster Welzijnsgroep: 0570-625876, of kom een
keertje langs.

jongeren in Deventer. Het wordt
georganiseerd door alle jongerenwerkers van Raster Welzijnsgroep.
Het thema van dit jaar is: Alive &
Kicking!
Jongeren vanaf 12 jaar zijn op
26 augustus van 14.00 uur
tot 17.00 uur welkom bij het
Haarhuus. Binnen en buiten zullen
diverse activiteiten te doen zijn,
zoals skaten, panna knock out,
DJ workshop, henna-tattoo’s
en de camper.

Generation Now
Generation Now is een jaarlijks
terugkerend spektakel voor alle

Wendy Burgers

Jeugdnetwerk
in het buitengebied

(H)eerlijk
uit eigen streek

Regelmatig bereiken ons signalen betreffende
overlast door jongeren. Daarom willen wij u wijzen
op het JeugdNetWerk (JNW). Het JNW is in opdracht
van de Gemeente Deventer opgezet. Het is een samenwerkingsverband rondom jongeren, waarbij
betrokken zijn het jongerenwerk van Raster
Welzijnsgroep, KIJ, Tactus, Politie, Toezichthouders.
Het opbouwwerk van Raster Welzijnsgroep treedt op
als coördinator. Dit netwerk heeft als doel signalen
snel op te vangen, partners snel om tafel te krijgen en
snel vervolgafspraken te maken. Het JNW analyseert
dus signalen en kijkt wat de gewenste aanpak is. Wat
kortstondig is kan door het JNW direct worden
opgepakt. Zaken die niet snel op te lossen zijn komen
via het JNW bij het bestuur en de politiek. Afgelopen
jaar zijn er verschillende signalen in Diepenveen en
Schalkhaar door middel van het JNW geanalyseerd en
opgepakt.
Bij directe overlast door jongeren kunt u overdag de
Toezichthouders bellen tel: 668999 en ’s avonds de
Politie, tel: 0900-8844.

Sinds 12 mei is op het MilieuCentrum de verkoop van
biologische groenten, fruit en eieren weer gestart.
Net zoals voorgaande jaren verkoopt Heleen Hennink
van boerderij “De Haverkamp” biologische producten
onder het motto “(h)eerlijk uit eigen streek”.
Elke woensdagmiddag van 12.30 uur tot 17.00 uur
kunt u kennis maken met de biologische landbouw.
Van lentegroene spinazie in het voorjaar tot rood
glimmende appels in het najaar. Onbespoten fruit,
groenten en kruiden van het seizoen zijn in ruime
sortering en voor een betaalbare prijs verkrijgbaar.
Mooie onbekende groenten met vreemde namen als
bijvoorbeeld patison en amsoi kunt u hier ook
tegenkomen. Uiteraard met bereidingstips!
Nieuwsgierig geworden? Neem uw eigen
boodschappentas mee en kom eens kijken op het
MilieuCentrum.

Valentijn Hijink

Verkoopadres: MilieuCentrum
(in de Stadsboerderij)
Maatmansweg 3, Deventer.
Wilt u meer weten?
Bel dan (0570) 65 34 37.

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.

Elk dorp zijn eigen webjournalisten
In het kader van de Deventer Wijkaanpak is er een website ontwikkeld waar bewoners uit de dorpen
door middel van een CMS-systeem
zelf nieuwtjes, informatie en communicatie over hun dorp kunnen
weergeven. Deze site richt zich op
bewoners uit de dorpen Diepenveen, Schalkhaar, Lettele, Okkenbroek/Oude Molen en buurtschap
Averlo/Frieswijk. Het Dorpenplatform heeft besloten om de taakgroep Dorpen Digitaal de taak van
‘redactieraad’ te geven. Deze redactieraad richt zich op interactieve digitale communicatie tussen
en informatie aan bewoners van
‘Deventer Buiten’.
Bent u nieuwsgierig?
De taakgroep Dorpen Digitaal is
namelijk op zoek naar dorpelingen

die samen met hen deze leuke
nieuwe uitdaging aan willen gaan.
Het is een uitdaging om te kijken
hoe we een website kunnen gebruiken als een informatie- en
communicatiekanaal in onze
dorpen. Dat kan alleen lukken als
mensen uit het dorp zelf voor
leuke, serieuze, dramatische,
luchtige, interessante, noem maar
op informatie zorgen.
Heeft u daarin geen ervaring?
Geen enkel probleem, we hebben
een praktische en leuke cursus georganiseerd om u de fijne kneepjes
van dit vak bij te brengen. Na
twee bijeenkomsten kunt u zelf al
aan de gang met de website. Naar
gelang uw interesse kunt u ook
een extra cursus krijgen in het
schrijven van teksten, het maken

Platform Schalkhaar
Carel Heerius

Lindeboomsweg 3

652657

Rianne Knippels

’t Mensink 21

605797

Niek Lelieveld

Het Koeland 16

629211

Paul Maatman

De Haarmansenk 9 628817

Ankie Pannekoek

Oerdijk 18

677741

Richard Schrijver

Pastoorsdijk 20

621909

Inge Sipman

Smidsweg 1a

631334

van een interview en/of het aantrekkelijk maken van de website
met videofilmpjes en fotografie.
Per dorp zal een locale redactiegroep worden gestart. Als een dergelijke groep geformeerd is zal in
ieder dorp door de taakgroep Dorpen Digitaal een locatie gerealiseerd worden. Daarbij zorgt het
Dorpenplatform voor een goede
basisuitrusting. Daarna kunnen
degenen die actief willen meedoen
zo snel mogelijk aan de slag met
het eigen dorpsnieuws.
Bent u geïnteresseerd?
Wilt u meedoen om voor Schalkhaar een eigen webredactieteam
te vormen? Bel dan met: Valentijn
Hijink, 625876 of mail: dorpendigitaal@catchy-webdesign.nl

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

30 augustus
25 oktober
Alle vergaderingen worden gehouden in het
Haarhuus en beginnen om 20.00 uur.
U bent van harte welkom.

✄
Ja, ik word donateur van het Platform Schalkhaar!
Naam

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

Adres

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

Postcode

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

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

■ Ik geef hierbij toestemming tot wederopzegging de jaarlijkse bijdrage à €
■ bankrekening af te schrijven.
■

Ik maak zelf een bedrag van minimaal €

(minimaal € 15) van mijn

15,- over op bankrek.nr. 13.64.14.591 t.n.v Platform Schalkhaar.

Handtekening .................................................................................................

Datum .................................................................................................

