
vraag is natuurlijk wel hoe
een veilige Ooster-
wechelsweg er precies
moet uitzien. De deskundi-
gen buigen zich hierover,
maar u als inwoner van
Schalkhaar heeft allicht
ook een idee. Laat het ons
weten.

Bij de reacties op de struc-
tuurvisie bleek dat
Schalkhaar onvoldoende
vertrouwen heeft in de ge-
presenteerde cijfers over
het verkeer.
Gevraagd is om een betere onder-
bouwing en inzicht in de modellen.
Om de twijfels weg te kunnen
nemen, heeft de gemeente
besloten zogenaamde nulmetingen
te gaan doen. Wanneer over een
jaar of langer opnieuw metingen
worden uitgevoerd, dienen de nul-
metingen van 2004 als basis. Dan
kun je zien of een weg drukker is
geworden en zo ja hoeveel.
Deze nulmetingen worden dit
najaar gedaan. Op alle invalswegen
rondom Schalkhaar houdt men
tellingen met autokentekens.
Daarmee kun je zien welke bestem-
ming deze auto’s hebben. Dit is
overigens een behoorlijk arbeidsin-
tensieve klus. In het dorp zelf
worden metingen gedaan van
snelheid, aantallen auto’s en
fietsers.
Zodra de uitkomsten bekend zijn
kunnen we afspraken maken, bij-
voorbeeld over hoeveelheden

doorgaand verkeer gerelateerd aan
bestemmingsverkeer en hoeveel
procent daarvan zwaar verkeer mag
zijn. Deze afspraken leggen we vast
in een convenant, dat is een schrif-
telijke overeenkomst tussen
gemeente en Platform waarin
bepaalde uitgangspunten vaststaan.
Dit convenant is momenteel in
voorbereiding op de juridische
afdeling.

Al met al een behoorlijk intensief
contact met de bestuurders en amb-
tenaren van de gemeente Deventer.
Ditmaal niet om onze positie te
bevechten als belangenbehartiger
van de Schalkhaarse bevolking,
maar als serieuze gesprekspartner
in een uitvoerend proces. We
houden u op de hoogte.

Ankie Pannekoek
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Eind juni heeft de gemeenteraad de structuurvisie voor
Schalkhaar vastgesteld. Hieraan ging een intensieve voorberei-
ding vooraf, waarbij ook het Platform betrokken was. Inmiddels
is het contact met de gemeente toegespitst op verkeerszaken;
voortvarendheid is hierbij sleutelwoord. Platform Schalkhaar
wil de verworven positie goed gebruiken en een aantal zaken
vastleggen in een convenant, voordat het huidig Deventer
kabinet eind dit jaar aftreedt.

Allereerst nieuws over de Ooster-
wechelsweg. De toezegging van
wethouder Hiemstra tijdens de in-
formatieavond is inmiddels een
stapje verder gekomen. Het
onderwerp is meegenomen in de
planning van de afdeling verkeer,
nu moet het nog prioriteit krijgen.
Daar zullen we op aandringen. De
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Bewoners van Schalkhaar-Zuid en de
Bekkumer kregen in augustus alvast
een brief van Marien Breedijk, pro-
jectmanager nieuwbouw van het
Deventer Ziekenhuis. Zij wonen het
dichtst bij de bouwput en zullen on-
getwijfeld hinder ervaren. Ook het
Platform werd op de hoogte gesteld
van de plannen.

Voordat de echte bouw begint,
plaatst aannemer Heijmans hekken
om de bouwplaats. Hij legt
bouwwegen aan en plaatst verrijd-
bare kranen, loodsen en bouwketen.
Alle aanvoer gaat via de rotonde op
de Bolkesteinlaan, in Schalkhaar
zullen we wat dat betreft dus niets
merken.
De bovenste grondlaag van de
bouwplek wordt eraf gehaald om
later opnieuw te kunnen gebruiken.
Deze grond wordt gestort aan de
andere zijde van het Mensinksdijkje,
tegen de Bolkesteinlaan aan.
Daarvoor zullen de vrachtwagens
uiteraard wel rechtstreeks heen en
weer rijden. Hoewel alles goed
wordt afgeschermd, is het raadzaam

avontuurlijke kleine
jongetjes uit de buurt
te houden.

Half december begint
de echte bouw, maar
eerst gaan zo’n 2300
vibropalen de grond
in. Dit geeft geheid(!) overlast, daar
is niets aan te doen. Enerzijds door
lawaai, anderzijds door trillingen.
Gelukkig wordt er alleen overdag
gewerkt en niet in het weekend.

Wat willen we zoal weten over het
nieuwe ziekenhuis:
- De uitvoering van werktuigkun-
dige werkzaamheden is in handen
van Kropman Installatietechniek en
Croon Elektrotechniek neemt het
elektrotechnische werk voor zijn
rekening.

- In Salland is geen gebouw te
vinden dat half zo groot is!
(55.000 m2 ziekenhuis, 12.000 m2

parkeren, 5000 m2 gebouw Ad-
hesie-psychiatrisch centrum, 5500
m2 gebouw Riso-radiotherapie)

- Het verzorgingsgebied bestrijkt

170.000 inwoners, hiervoor is dit
volume hard nodig.

- Uitbreiding op termijn is mogelijk.
Het bestemmingsplan laat 40%
bebouwing van het totale terrein
toe, waarvan met het huidig plan
29% wordt benut. Het is nu nog
niet aan de orde, maar je weet
nooit.

Grotere bouwprojecten blijken nogal
eens interessant te zijn voor boeven
en andere kwaadwillenden. Merkt u
dat er iets niet pluis is, meldt dit dan
bij Heijmans IBC Bouw in Arnhem,
telefoon 026 - 31822300. ’s Avonds
en ’s nachts kunt u de politie bellen.
Het nieuwbouwteam stelt uw oplet-
tendheid zeer op prijs.

Ankie Pannekoek

Sssssssssssst…
In een dichtbevolkt land als Nederland is het moeilijk om aan geluid te ont-
snappen. Verkeer, radio’s, spelende kinderen, overal is geluid. Lang niet alle
geluiden ervaren we als storend, het is de vorm waarin het tot ons komt die
maakt of we het als hinderlijk ervaren of niet. Zingende vogels in het bos
vinden we in het algemeen prachtig, maar het geluid van de kraaien in het
Pastoorsbos vind lang niet iedereen plezierig. Het geluid van spelende
kinderen op de achtergrond klinkt gezellig, maar als eentje het niet meer

leuk vind en begint te krijsen, dan raken we geïrriteerd. Leuk voor de buren dat ze het huis gaan verbouwen,
maar als ze tot middernacht aan het boren zijn, dan wordt het anders.
Regelmatig bestookt de overheid ons met campagnes waarin ons gevraagd wordt of het allemaal een beetje
zachter kan. En dat we begrip voor elkaar moeten hebben, en dat we elkaar moeten aanspreken als we vinden
dat er sprake is van overlast. Dat is een goede zaak. Dat moet ook als we het met elkaar een beetje gezellig
willen houden.
Maar wat doet de overheid zelf? Gaat die wel zo zachtzinnig met onze oren om? Het lijkt soms wel of ze een
heel orkest ter beschikking hebben om geluid te maken. De hele zomer horen we veegmachines en grasmaai-
ers, binnenkort kunnen we de bladblazers en de hakselmachines weer verwelkomen. En het volume wordt op
volle sterkte opengedraaid. De bespelers van al deze instrumenten worden door hun werkgever uitgerust met
oorbeschermers. Maar wij, toehoorders tegen wil en dank, moeten wij hen niet eens vragen of het niet een
beetje zachter kan? En zouden ze dat dan ook doen? Proberen kunnen we het allicht. Daarom hierbij mijn
verzoek: Gemeente, fijn dat jullie er voor zorgen dat het gras gemaaid, de straat geveegd en het blad
opgeruimd wordt, maar zou het ook een beetje zachter kunnen……?

Inge Sipman

Ziekenhuis in zicht
Het zal weinigen ontgaan zijn: op de Rielerenk zijn de
nieuwbouwactiviteiten voor het ziekenhuis gestart. Het
Mensinksdijkje is inmiddels iets verlegd en het heien is
begonnen. Volgens de planning is het gebouw eind 2005
wind- en waterdicht.
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VERLIES

Afscheid van de Rielerenk

Overvallen werd ik door plotseling opduikende bulldo-
zers en ik werd geconfronteerd met de vernietiging van
de meidoornheg. Met tranen in de ogen zag ik hoe de
struiken ruw, respectloos uit de grond werden gerukt.
Deze heg hebben wij, Schalkhaarders eens gesnoeid.
Hetzelfde lot ondergaat het rijtje wilgen; eens door ons
geknot.
We nemen afscheid van de merels, die nestelden in de
heg; van de heggemus, die veelvuldig scharrelde aan de
voet van de struik.
Adieu weidevogels, kievit en scholekster. Telkenjare
werden jullie nesten weer gemarkeerd door bamboe-
stokken. Dit ter wille van de boer/loonwerker, die met
deze herkenbare tekens gewaarschuwd werd. Maatman
was me elk jaar met het markeren een slag voor. Het
hoeft niet meer. Wat zal het een vreemde ervaring voor
de weidevogels worden, als ze hier weer naar hun ge-
boortelocatie terugkeren om te nestelen. Wat nu?
Adieu hazen. Wat heb ik genoten van jullie baltsgedrag
tijdens de rammeltijd. Door de Bolkesteinlaan is jullie
aantal al gedecimeerd. Een klein contingent hield nog
stand, maar moest toch de witte vlag hijsen.
Adieu kraaien. De zwartrokken streken in de avond
massaal neer op de gronden van de Rielerenk om
daarna hun slaapbomen op te zoeken.
Adieu wildpassage onder de Bolkesteinlaan, die een ver-
binding vormde tussen de gronden van de Rielerenk en
de Douwelerkolk. Een metselaar komt om de buis dicht
te metselen.
Adieu natuurbeleving, die ik onderging bij het
wandelen op de Enk, kijkende naar Schalkhaar. Het
verlies is definitief en de bouw is qua omvang veel
groter dan verwacht, met een sloot langs de rijweg en
met een nieuwe weg naar de bouwput.

WINST
Och, wat is nou het Exercitieveld? Een terrein van
Defensie, waarop de militairen uit de
Westenbergkazerne hun oefeningen hielden. Ook
vonden er grootscheepse nationale militaire acties
plaats. Een in onze ogen vernield stukje natuur met
enkele plukjes struikhei.
Och, wat is nou het Exercitieveld?
Een achtergebleven gebiedje, waar de honden uitgela-
ten worden.
Wat is nou het Wechelerveld? Dat is hetzelfde terrein,
overgegaan van Defensie naar de gemeente Deventer
en Stichting IJssellandschap heeft het in beheer. Een
drietal jaren geleden zijn er grote stukken machinaal
geplagd om de bovenlaag te verschralen en nieuwe
kansen te scheppen, want het groeide dicht en door
het gras verstikte het.
En wat is het resultaat? Wat is nu de meerwaarde? Er
staan nu tientallen blauwe Klokjesgentianen tussen de
bloeiende heide. Een medewerker van Natuur-
monumenten is er verrukt over, de Vlinderstichting niet
minder, het Landschap Overijssel geeft aanwijzingen en
Stichting IJssellandschap verleent zijn medewerking en
onze natuurwerkgroep De Groene Knoop is de uitvoer-
der. Om te voorkomen dat het weer dichtgroeit met
struikjes, gaan we de spontane opslag van de zaailingen
van den, wilg, enz. weghalen en het natuurterrein
vergroten.

Cor Hanekamp

Werkgroep “De Groene Knoop” is in september
weer begonnen. Nieuwe werkers zijn welkom. Op
woensdag en/of donderdagmorgen gaan we op ver-
schillende plaatsen rond Schalkhaar werkzaamheden
in de natuur verrichten, die het behoud van natuur-
waarden ten doel hebben.
Inlichtingen bij Cor Hanekamp, tel. 621659

Leest u ook zo graag dit Informatiebulletin?
Het Platform Schalkhaar is dringend op zoek naar mensen die ons mee willen helpen met het bezorgen van dit
bulletin. Hebt u energie genoeg voor een wandeling van ca. 2 uur één keer per drie maanden? Moet u toch de
hond uitlaten?
Meld u dan aan bij Janny Denekamp, telefoon 0570 632276 of bij één van de leden van het Platform.



Wat doe je naast je raadslidmaat-
schap?
Ik ben groepsleider van een R&D-
afdeling bij Akzo-Nobel

Wat zijn de onderwerpen die je in
de Raad het meest bezighouden?
Dingen die niet wederkerig zijn;
waarbij rechten en plichten niet
gelijk verdeeld zijn. Ik kan me er
druk over maken als de overheid
zich niet aan de regels houdt. Dat
gebeurt vaker dan je denkt. Neem al
die procedures waarbij de gemeente
de termijnen niet haalt. Als je als
burger één dag te laat een bezwaar-
schrift indient, dan telt het niet
meer mee en lig je uit de procedure.
Ik zit in de commissie Bestuur en
Middelen en daar komen veel van
dat soort dingen aan de orde. Maar
ook zaken als bijvoorbeeld de
brandweer. Dingen die iedereen
aangaan en die goed geregeld
moeten zijn. Jammer dat er dan
maar zo weinig mensen op de
publieke tribune zitten.
Als raadslid moet je oog hebben
voor het algemeen belang.
Bijvoorbeeld bij een onderwerp als
verkeer. Iedereen wil zo min
mogelijk verkeer in zijn straat; ook
in Schalkhaar hoor je dat. Maar we
schaffen met elkaar wel jaarlijks 3 %
meer auto’s aan. Dat zijn onverenig-
bare zaken. Daar moet je keuzes in
maken. En dan staat het persoonlijk
belang soms haaks op het algemeen
belang. Wat het verkeer in
Schalkhaar betreft: ik vind dat de
bestaande wegenstructuur moet
blijven. Mijn partij was tegen de
paal in de Colmschaterstraatweg. En

de N348 had van mij niet door het
buitengebied hoeven te lopen. Ze
hadden beter de knelpunten uit de
bestaande route kunnen halen.
Ik vind dat je als raadslid voorzichtig
moet zijn met populistische zaken
zoals vragen stellen aan het college.
Het college bestuurt de stad en de
raad geeft kaders aan. Dat is je rol
als raadslid.

Wat geeft je in je werk in de raad
de grootste voldoening?
Ik vind het leuk om mensen wegwijs
te maken; hen in contact te brengen
met de juiste mensen. Ik hou er van
als mensen mij op straat aanspre-
ken.
Dat is minder geworden sinds we bij
Deventer horen. Ik was geen voor-
stander van de samenvoeging met
Deventer en zie er ook nog steeds
de winst niet van.

Waarom heb je voor Schalkhaar als
woonplaats gekozen?
Ik kom uit Delft; we woonden in de
historische binnenstad. Ik kreeg in
Deventer een baan bij Akzo-Nobel.
Toen ik daar begon te werken heb
ik bij collega’s geïnformeerd wat
een leuke buurt was. Eén van die
nieuwe collega’s woonde hier in de
straat en wist dat dit huis te koop
was. Ik ben eerst alleen gaan kijken
en later nog eens met mijn vrouw.
We hebben het huis gekocht en zijn
nog steeds tevreden met onze keus.

Wat is voor jou de meest karakteris-
tieke plek in Schalkhaar?
Typisch dorps vind ik het kerkhof bij
de kerk. Dat hoort zo in een dorp.

Dat is ook een van de verschillen
tussen een dorp en een wijk. Een
wijk leg je aan. Een dorp ontstaat
rondom bijv. een kerk.
De mooiste plek in het dorp vind ik
Park Braband; de hoge bomen daar.
Ik geniet als ik daar wandel. Er zijn
plannen geweest om het park te
verjongen. Dat zou misschien wel
moeten om ook komende genera-
ties van het bos te kunnen laten
genieten. Maar ja, dan moet je wel
accepteren dat het bos de komende
jaren niet zo mooi is.

Wat mis je in Schalkhaar?
Een echt centrum. Zowel aan de
Oerdijk als aan de Pastoorsdijk staan
winkels. Maar het gebied ertussen
spreekt niet zo aan. Verder vind ik
het Dorpsplein nog wat steriel.

Hoe ziet Schalkhaar er volgens jou
in 2025 uit?
Anders. Er zal veel gebouwd zijn.
Mogelijk tot aan Lettele. Want we
hebben nog heel veel huizen nodig
als de woningverdunning zo
doorgaat. En dus zullen we een deel
van het buitengebied moeten
opofferen. Daarin hebben we
eigenlijk geen keuze. Je kunt niet
én meer woningen bouwen én het
buitengebied sparen.

Wat vind je van de activiteiten van
het Platform Schalkhaar?
Schalkhaar is een dorp met een
eigen bevolking. De gemeente
Deventer ziet zichzelf nog vaak als
de stad Deventer. Daarom is het
goed dat het dorpsgeluid vertolkt
wordt. Jullie blad vind ik lezens-
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Maak kennis met. . .
Jan Meijer

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 Jan Meijer, raadslid namens
Algemeen Deventer Belang (ADB) sinds 1999.
Van 1990 tot 1999 was hij raadslid voor
Algemeen Belang Diepenveen in de toenmalige
Diepenveense gemeenteraad. Hij woont sinds
1985 in Schalkhaar aan de Prinses Ireneweg.
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waardig. Het Platform moet er voor
waken dat de samenstelling
gemêleerd blijft. Alleen dan kan het
Platform het dorp goed vertegen-
woordigen.

Waarom moeten de mensen in
Schalkhaar op jou(w partij)
stemmen?
Ze moeten op mij stemmen omdat
ik probeer de belangen van alle
mensen te dienen. Mijn partij heeft

geen ideologie. Ik noem onze
ideeën “localisme”. Mijn partij is
niet afhankelijk van landelijke ver-
kiezingsprogramma’s. Wij kiezen
onze eigen lijn. Ik ga door als
raadslid als de kiezers dat willen.

Tellen gaan Barend en
Truus natuurlijk niet echt.
Ze hebben wel wat beters
te doen. Als voorzitter en
secretaris van de Stichting
Gemeenschapshuis ’t Haar-
huus onderhouden zij
contact met de verenigin-
gen en met de gemeente
om alle mogelijkheden zo
goed mogelijk te benutten.
Zij zijn op persoonlijke titel
bestuurslid, de overige be-
stuursleden horen volgens
de statuten aangeleverd te
worden door de verenigin-
gen die gebruik maken van
de faciliteiten van het Haarhuus.
Daarmee zijn de informatielijnen
kort en de betrokkenheid groot.
‘Helaas lukt het niet altijd meer om
via de clubs mensen te krijgen, want
zij hebben zelf al behoorlijk moeite
om de bestuursstoelen te vullen.’
Zelf is Barend Hess als voorzitter al
tien jaar betrokken bij het reilen en
zeilen van het Haarhuus en Truus
Rothengatter twaalf jaar als secreta-
ris. Zodra zich goede kandidaten
melden, maken ze graag plaats. Dus
wie er al over denkt om ook bij te
dragen aan de Schalkhaarse ge-
meenschap, neem contact op met
een van beide bestuursleden voor
een functie binnen het bestuur.

Mooie omgeving
De dagelijkse gang zaken in het
Haarhuus komt voor rekening van
Ellen Teela, daarin bijgestaan door
Jean Paul van der Plas en vijf
parttime krachten. Zij zijn in dienst
van het Haarhuus en verrichten alle
werkzaamheden, alleen schoonmaak
en groot onderhoud wordt uitbe-

steed. Ellen en Jean Paul zijn het
eerste aanspreekpunt, daarnaast
hebben zij de zorg voor de horeca
en het zalenbeheer. Dezelfde ploeg
mensen is ook te vinden in de
nieuwe sporthal. Het beheer van
deze hal ligt bij een andere
stichting, maar er is afgesproken
samen te werken. Ellen geniet begin
september van een welverdiende
vakantie, maar Jean Paul laat vol
trots de nieuwe inrichting zien. Het
is natuurlijk ook leuk werken in zo’n
mooie omgeving. Truus vult aan:
‘Een nieuwe bar was een lang ge-
koesterde wens, maar voordat we
deze zouden plaatsen wilden we
eerst het oude parket mooi
opschuren en lakken. Helaas liet
door de trillingen de lijmlaag los,
waardoor binnen enkele jaren waar-
schijnlijk de hele vloer letterlijk
stukje bij beetje zou verdwijnen. Dat
is natuurlijk geen goede basis, dus
hebben we nu ook de vloer moeten
vervangen. Een geluk bij een
ongeluk zou je kunnen zeggen,
want hierdoor is de metamorfose

van het dorpshuis compleet.
We hopen dat veel
Schalkhaarders onze ver-
nieuwde ontvangstruimte
komen bekijken en net zo
enthousiast zijn als wij.’

Voor jong en oud
Zo langzamerhand rijst na-
tuurlijk de vraag, waar doen
ze het allemaal van? De voor-
zitter geeft grif antwoord en
gaat daarvoor eerst een paar
jaar terug: ‘Met het gemeen-
telijk besluit in 1998 om de
dorpshuizen te privatiseren
werden we genoodzaakt zelf

meer omzet binnen te halen. Dat
doen we onder andere door het or-
ganiseren van evenementen, het
dartgala is daarvan een goed
voorbeeld. Maar je kunt natuurlijk
niet steeds evenementen hebben,
dus proberen we ook de horecamo-
gelijkheden beter te benutten. Het
aantrekkelijk maken van de foyer
hoort daarbij, maar ook door te
zorgen dat de drempel laag blijft.
Het interieur is zodanig veranderd
dat het aanspreekt voor jong en
oud. Vooral open zijn naar jongeren
is belangrijk, want er is in
Schalkhaar geen gelegenheid waar
zij zomaar even kunnen binnenlo-
pen. Daarmee vervul je je functie
van gemeenschapshuis en dat heeft
een positieve weerslag. Verder
zitten we de hele week ’s avonds
nagenoeg vol met de verenigingen,
maar overdag kan er nog wel wat
bij. De schoolkinderen komen
sporten en consultatiebureau, trom-
bosedienst en diëtiste hebben hun
vaste uren. Binnenkort komt er weer
een biljart in de foyer en we hopen

De metamorfose van ’t Haarhuus
Foyer mooi opgeknapt
‘We zouden wel eens willen tellen hoeveel mensen hier over de vloer komen. Dat zijn er op jaarbasis tienduizenden.
Ons dorpshuis voorziet echt in een behoefte’. Aan het woord zijn Barend Hess en Truus Rothengatter van het Haarhuus.
Iedere Schalkhaarder komt vroeg of laat in ‘t Haarhuus; via een van de verenigingen, voor de disco van de kinderen,
of voor een drankje en hapje. De afgelopen vakantieperiode is gebruikt om het interieur van de foyer grondig op te
knappen, voor een frisse start in het nieuwe seizoen.
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Sinds drie jaar kent het Platform
Schalkhaar een Taakgroep Verkeer
en Veiligheid. Deze Taakgroep heeft
in die periode diverse verkeerssitu-
aties onder de aandacht van de
gemeente gebracht, zoals
- De kruising Spanjaarsdijk-Fries-
wijkerweg.

- Het voetpad Zandweteringsbrug
nabij de bushalte.

- De kruising Koning Wilhelmina-
laan-Ganzeboomsweg, waar per
dag ca 600 kinderen moeten
oversteken.

- Aanpassing van de oversteek-
plaats bij de Rabobank

- Een veilige kruising Oerdijk-
Timmermansweg

- Aanpassing van het plateau bij de
kruising Oerdijk–Kolkmansweg.

- Het voetpad langs Kolkmansweg
richting Koningin Wilhelminalaan

- Een oversteek voor voetgangers
vanaf de Kolkmansweg over de
Nic. Bolkensteinlaan om de
Douwelerkolk te bereiken.

- trottoirverlaging op diverse
plaatsen.

- 30-km-aanpassingen en snelheids-

metingen in de 30-km-gebieden.
- aanpassingen van de bushaltes en
buslijnen waaronder ook die van
de buurtbus uit Lettele.

Bij diverse punten kregen wij
gehoor maar grotere projecten
gaven problemen: òf men vond het
niet nodig òf het geld was op.

Er kwam schot in de zaak be-
treffende de kruising Spanjaarsdijk -
Frieswijkerweg omdat de Nico-
laasschool gebruik ging maken van
de op het kazerneterrein gelegen
school De Karavaan. De verkeers-
commissie van de Nicolaasschool
heeft bij de gemeente de onveilige
situatie ter plaatse aangekaart,
i.v.m. overstekende kinderen van
groep 7 en 8. De gemeente heeft
dit voortvarend aangepakt en voor
1 januari 2004 was de klus geklaard
zodat de kinderen veilig kunnen
oversteken. Tijdens een van de
rondgangen door het dorp in het
kader van de Wijkaanpak is er bij de
ambtenaren van de gemeente weer
op aangedrongen dat de kruising

Koningin Wilhelminalaan-
Ganzeboomsweg veiliger gemaakt
moet worden. Uit onderzoek van de
verkeerscommissie van de
Nicolaasschool bleek dat het
merendeel van de ouders van de
schoolgaande kinderen deze
kruising als onveilig zien. In de
nieuwsbrief van de verkeerscommis-
sie van de Nicolaasschool staat te
lezen dat 3VO als verkeersdeskun-
dige is ingeschakeld en die reeds
adviezen heeft uitgebracht. Er is
reeds een boom gekapt voor een
beter uitzicht en er volgen nog
verdere aanpassingen.
Waarover zijn we (onder andere)
nog in gesprek?
- Het voetpad langs de Kolkmans-
weg

- De oversteek naar de Douwe-
lerkolk - mogelijk dat dit bij de
bouw van het ziekenhuis kan
worden meegenomen.

Theo Brinkman

Verkeer en veiligheid

Het Haarhuus in een notendop
Op 31 mei 1969 was het feest in Schalkhaar. Een lang gekoesterde wens ging in vervulling, het dorpshuis werd in
gebruik genomen. De inwoners kregen zelfs meer dan aanvankelijk gepland: niet alleen een ruime sporthal, ook
een foyer en zalen, ter beschikking van de verenigingen van het dorp. Een heus gemeenschapshuis.

In 2004 is er wat dat betreft niet veel veranderd. De verenigingen hebben hun plek en er is veel inloop. De
financiën zijn reden tot waakzaamheid, maar met goed beleid zeker niet verontrustend. Nog steeds zijn het be-
stuursleden die op vrijwillige basis het Haarhuus proberen te behouden. Voor alle verenigingen, maar ook voor
ieder die niet direct aan een club is verbonden, jong of oud. Het is goed in het dorp een ruimte te hebben waar
je zonder verplichting even kunt binnenlopen.

In 2009 het 40-jarig bestaan. Zorgen we met zijn allen voor een feest?

dat er ook veel ouderen zomaar
eens even binnen komen lopen voor
een kopje koffie, biljarten of
kaarten. Er zijn ook plannen om een
nieuwe biljartclub op te richten.‘

Leven in de brouwerij
Verder huurt Raster al jaren
permanent een ruimte, maar de
laatste jaren is alles door bezuini-
gingen, ook binnen Raster, wel wat
minder geworden. ‘We hopen dat
dat weer aantrekt, want juist de

opvang van jeugd en jongeren is
erg belangrijk.’ Ook hierin kan de
gemeente een rol spelen.
De contacten met de gemeente zijn
overigens goed: ‘Zij snappen dat we
een evenwicht zoeken tussen de
oorspronkelijke functie en nieuwe
activiteiten. Vroeger was het
allemaal wat gelijkmatiger, nu is er
veel meer leven in de brouwerij.’

Over de toekomst van ons aller
dorpshuis zijn beide bestuursleden

duidelijk: ‘Dankzij de reserves die
we meekregen bij de privatisering
houden we ons hoofd boven water.
Je kunt natuurlijk niet alleen
interen, dus blijven we zoeken naar
oplossingen en nieuwe mogelijkhe-
den en passen we ons beleid aan.
Als je ziet wat we allemaal al doen,
zijn we aardig op weg een modern
Kulturhus te worden.‘

Ankie Pannekoek



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.

De gemeenteraad heeft het bestem-
mingsplan Linderveld op 28 juni
vastgesteld met 25 stemmen voor en
12 stemmen tegen. Waarna het be-
stemmingsplan van 15 juli t/m 11
augustus ter visie lag, midden in de
zomervakantie. De Werkgroep
hoopt dat ook de Raad van State
van mening is dat dit getuigt van
onbehoorlijk bestuur. Ondanks de
vakantieperiode kwamen er 259 ‘be-
denkingen’ tegen het bestemmings-
plan Linderveld bij de provincie
binnen. De provincie moet nu voor
14 januari 2005 een beslissing
nemen over het bestemmingsplan.
Daarna ligt het weer, nu gedurende
6 weken, ter visie. In die periode
kunnen bezwaarmakers naar de
Raad van State. De Werkgroep in-
dustrieterrein Linderveld zal dit
zeker doen.
Wij, en velen met ons, zijn van
mening dat een industrieterrein niet
midden in het buitengebied hoort,
ver van de snelweg en dicht bij
dorpen en een grote nieuwe
woonwijk. Dit industrieterrein wordt
aangelegd in een intrekgebied van
grondwater voor onze drinkwater-
voorziening. Het terrein ligt zo laag
dat er onder bepaalde omstandighe-
den overstromingsrisico’s zijn.
Bovendien ligt Linderveld in de lan-
delijke Ecologische Hoofdstructuur.
Daarnaast zijn wij van mening dat
de gemeente niet tegelijkertijd én
Linderveld én Epse-Noord nodig
heeft. Ze heeft namelijk, bij haar
wel erg hoge behoefteraming van 8
ha. per jaar, de bestaande industrie-
terreinen buiten beschouwing

gelaten. Hier zijn de nodige uitgeef-
bare hectares te verkrijgen door re-
vitaliseren, verdichten en door de
aanpak van de niet onaanzienlijke
leegstand.
Ook wil de gemeente woningbouw
realiseren rond de Eerste en Tweede
Havenarm en op de al jaren vrijwel
braakliggende industrieterreinen
tussen IJssel en Zutphenseweg
(voormalig terrein gasfabriek en
voormalig Q8-terrein). Dit is zeer
tegen de zin van de omringende,
meest grote industrieën. Zij zien hun
bedrijfsvoering in gevaar komen
omdat naast woningen strengere
milieu-eisen gelden, ook uitbreiden
wordt dan moeilijker. De proteste-
rende industrieën zijn bedrijven die
tot de grootste werkgevers van
Deventer behoren. Kennelijk vindt
de gemeente de werkgelegenheid
hier even wat minder belangrijk.
Die voor woningbouw bedoelde in-
dustrieterreinen rond Eerste en
Tweede Havenarm en tussen IJssel
en Zutphenseweg zijn zeer strate-
gisch gelegen en zijn zowel over de
IJssel als via de A1 optimaal bereik-
baar. Wanneer de gemeente hier
uitgeefbare industrieterreinen zou
hebben, zouden bedrijven waar-
schijnlijk in de rij staan. Het is nog
maar de vraag of bedrijven dat
straks ook doen voor het veel moei-
lijker bereikbare Linderveld.

November a.s. zijn er weer gemeen-
teraadsverkiezingen omdat Bathmen
per 1 januari 2005 bij Deventer
gevoegd wordt. Bij de vorige ge-
meenteraadsverkiezingen wierp

Algemeen Deventer Belang (ADB)
zich op als partij die ook de
belangen van het buitengebied, dat
wil zeggen van de voormalige
gemeente Diepenveen, zou beharti-
gen. Maar alleen Jeannette Schreur
was zo moedig om tegen Linderveld
te stemmen (evenals Ruud Boon van
de PvdA), de rest van het ADB was
vòòr. Ook bij andere geplande,
grootschalige ontwikkelingen in het
buitengebied heeft ADB zich niet
echt ingespannen om een te sterke
verstedelijking te voorkomen.
In Bathmen heeft Algemeen Belang
Bathmen er na enige gesprekken
voor gekozen niet samen te gaan
met Algemeen Deventer Belang,
maar een aparte partij op te richten
die het gehele buitengebied van
Deventer gaat behartigen.
Naast Groen Links, D66,
Socialistische Partij en Christen Unie
is er dan nóg een partij tegen
Linderveld en vòòr een vitaal buiten-
gebied. Een buitengebied waar alle
Deventenaren kunnen genieten van
rust, ruimte en natuur.

Wordt vervolgd.

Werkgroep industrieterrein
Linderveld
telefoon: 630273
e-mail: werkgroeplinder-
veld@planet.nl
website:
www.werkgroeplinderveld.nl

Financieel kunt u ons ondersteunen
op rekeningnummer 21.24.81.649
van de Triodosbank, t.n.v. Werk-

LINDERVELD (vervolg)



Ja, ik word donateur van het Platform Schalkhaar!

Naam :..............................................................................................................................................................................................................

Adres :..............................................................................................................................................................................................................

Postcode :..............................................................................................................................................................................................................

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

�� Ik geef hierbij toestemming tot wederopzegging de jaarlijkse bijdrage à € (minimaal € 15) van mijn 
�� bankrekening af te schrijven.

��  Ik maak zelf een bedrag van minimaal € 15,- over op bankrek.nr. 13.64.14.591 t.n.v Platform Schalkhaar.

Handtekening ................................................................................................. Datum .................................................................................................

�

Nieuws voor tieners 
Generation Now, de activiteit voor jongeren vanaf
12 jaar is net geweest en het nieuwe programma-
boekje van Raster Welzijnsgroep ligt alweer in uw
brievenbus. Het boekje is huis-aan-huis verspreidt.
Hebt u geen boekje ontvangen, neem dan gerust
contact op met het kantoor in Schalkhaar (625876)
of kom langs aan de Ganzeboomsweg 5.
Er gaat weer een cursus zelfverdediging voor
meisjes en vrouwen van start. Let op de open lessen
in het programmaboekje!
Voor jongeren staan er weer maandelijks activitei-
ten op het programma, hou publicaties in de gaten
en wil jij persoonlijk een uitnodiging geef je naam
dan door aan ondergetekende. Binnenkort komen
er ‘rondetafelgesprekken’ met o.a. jongeren in
Schalkhaar om zo hun wensen en ideeën in kaart te
krijgen.  De MOP (mobiele ontmoetingsplek) is
bedoeld voor jongens en meisjes van 12 tot 15 jaar.
Hij staat in Schalkhaar aan de Ganzeboomsweg bij
het voetbalveldje. Wekelijks op maandagavond en
op vrijdagavond van 18.30 tot 21.00 uur. In de MOP
is een jongerenwerker (Paulien of Melvin) aanwezig
en men speelt in op de behoefte van jongeren.
Mogelijke activiteiten: barbecue, op zoek naar
jezelf, playstation 2, gezellig kletsen. Pannavoetbal
(voetbal in een soort kooi) was een aantal weken
ook een groot succes! 
Kom maar eens kijken, alles is gratis en natuurlijk
zijn ouders en buurtbewoners ook welkom.
Heb je zelf ook ideeën voor het komend seizoen
dan hoor ik graag van jullie. Je mag het ook
doorgeven aan een van de leden van het tiener-
werk Schalkhaar. 
Jullie kunnen mij bellen 0570-625876 of mobiel 06-
12772872. email c.hobert@raster-groep.nl

Tot ziens, 
Carla Hobert, jongerenwerker Deventer-Buiten

Hotel Schalkhaar
Vier beschikbare plaatsen per september 2004, in de loop
van het jaar uitbreiding tot tien. Zorghotel Park Braband is
een feit. Het verzorgingshuis Park Braband, met daarbij
horend de woningen van het Wissink, breidt de dienstver-
lening uit naar een zorghotel. Een aantal kamers is
inmiddels zo ingericht dat mensen die extra zorg en
service nodig hebben, maar niet meer in het ziekenhuis
kunnen blijven, hier terechtkunnen. Het verschil tussen het
zorghotel en het gewone verzorgingshuis is de tijdelijk-
heid. In principe voor maximaal 6 weken, met mogelijk-
heid tot verlenging naar maximaal 3 maanden. Daarna
moet er een andere oplossing komen, maar voor de
meeste mensen is dit tijdsbestek voldoende om hen door
een lastige periode heen te helpen. In de praktijk zal 99%
van de gasten op indicatie van het RIO (Regionaal Indicatie
Orgaan) gebruik gaan maken van de zorgdiensten. 
Zij krijgen hun verblijf dus (voor een deel) vergoed via 
verzekering of AWBZ. De enkeling die geen RIO-verwijzing
krijgt is ook welkom, maar moet dan dieper in de porte-
monnee tasten.  Het zorghotel is er in de eerste plaats
voor de mensen uit Schalkhaar, maar in geval van nood
worden anderen niet geweigerd, mits plaats beschikbaar. 

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

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

25 oktober en 13 december

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