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Informatie-avond donderdag 20 januari 2005
Platform Schalkhaar en Deventer Ziekenhuis organiseren samen een informatieavond op
donderdag 20 januari in de Lindeboom. Alle inwoners uit Schalkhaar zijn van harte welkom.
Het Platform zal u bijpraten over de laatste ontwikkelingen in het dorp. Woningbouw en verkeer zijn daarbij
zeker onderwerpen, maar we horen ook graag van u
welke onderwerpen actueel en van belang zijn, zodat we
er aandacht aan kunnen besteden.
De projectmanager nieuwbouw van het Deventer
Ziekenhuis verzorgt een presentatie over inhoud en
functioneren van het nieuwe gebouw in de Schalkhaarse
achtertuin, de Rielerenk. Met uiteraard een kort overzicht
van de huidige activiteiten. Het heien is zeer voorspoedig
verlopen, mede dankzij de inzet van drie heistellingen,
en was al half november klaar. Daar zullen de direct
aanwonenden best blij mee zijn geweest. Begin december
is eigenlijk alles klaar voor de echte bouw.
Programma

COLOFON
Dit informatiebulletin is een uitgave
van het Platform Schalkhaar

19.00 uur

Inloop

Eindredactie:
Foto’s:

19.30 uur

Opening door Ankie Pannekoek, voorzitter Platform
Schalkhaar, met korte samenvatting van de activiteiten en
aansluitend uitwisseling van actuele dorpszaken

20.15 uur

Pauze, gelegenheid om informatiestands te bezoeken,
uitwisseling van contacten

20.45 uur

Presentatie door Marien Breedijk, projectmanager
nieuwbouw Deventer Ziekenhuis over inhoud en
functioneren van het nieuwe ziekenhuis, aansluitend
gelegenheid tot stellen van vragen

21.45 uur

Afsluiting van de avond

Vormgeving:
Drukwerk:
Verspreiding:

Inge Sipman
Cor Hanekamp,
Carla Hobert
Niek Lelieveld
Herman Sonnenberg
en Inge Sipman
Wim Veneboer
Drukkerij Evers
te Schalkhaar
vrijwilligers

Aan dit nummer werkten mee:
Moniek Ahlers, Bert Felix, Anne-Lot
Haag, Cor Hanekamp, Carel Heerius,
Valentijn Hijink, Carla Hobert, Niek
Lelieveld en Ankie Pannekoek

Komt allen!

Wilt u reageren op dit
informatiebulletin?
Neem dan contact op met:
Inge Sipman, Smidsweg 1a,
7433 BM Schalkhaar
Telefoon: 0570 631334
E-mail: inge.sipman@planet.nl

Platform
Schalkhaar
wenst u alle
goeds voor
2005

Geen bulletin ontvangen?
Neem dan contact op met
Janny Denekamp, telefoon 632276
Kopij voor het volgende nummer
inleveren voor 1 maart 2005
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Woningbouw in Schalkhaar
Het Verwoolde? De Smidse?
Nieuwe naam voor een nieuw gebouw in Schalkhaar? Het zou zomaar kunnen. Per 1 januari 2004 is bouwbedrijf
Hardonk en Ebenau in het bezit gekomen van het perceel op de hoek Smidsweg/Oerdijk, voorheen garage
Grouwstra. In overleg met de gemeente zijn plannen ontwikkeld voor de bouw van appartementen op het
voormalig garageterrein. De huidige gebouwen – inclusief het oude smederijtje – worden gesloopt.

In oktober presenteerde Gotik
parkeren voor bezoekers, de
Bouwvoorbereiding/Planontbouwmassa en de breedte van
wikkeling (dochter van H&E)
de stoep aan de Oerdijkzijde.
tijdens een voorlichtingsavond
De aanvraag voor bouwvergunde plannen aan de omwonenning (voor de ingewijden: fase
den, waarbij Platform
1) is inmiddels gedaan.
Schalkhaar ook was uitgenoBelanghebbenden kunnen
digd. Een ondergrondse parbezwaren indienen tegen de
keergarage, twee bouwlagen
sloop, de bouw of het ontwerp
plus een kapconstructie moeten
via de gangbare procedure.
straks plaats bieden aan 16 apMet de komst van dit woninpartementen. Het ontwerp is
gencomplex raken we in
Foto-impressie van het gebouw gezien vanuit de Schalkhaar een 100 jaar oud
afgestemd op seniorenwoninSmidsweg en vanaf de Oerdijk, hoek Kampweg.
gen (55+) en één- en tweepergebouw kwijt. Beeldbepalend,
soonshuishoudens. Er is rekening
of je het nu mooi vindt of niet.
is rekening gehouden met de monugehouden met de omgeving. Zo vind
Te winnen valt een stijlvol gebouw
mentale lindeboom. Tijdens de
je bijvoorbeeld de puntgeveltjes
op deze prominente plek, dat kan
avond werden onder meer opmerterug zoals je die ook in de
getuigen van vernieuwing met een
kingen gemaakt over de bouwSmidsweg ziet. Ook komt er aan
dorps karakter. Aan ons allen om dat
hoogte,
de verkeers(on)veiligheid in
beide wegen een voorgevel, zodat
te bewaken.
de smalle Smidsweg (bij de geplande
omwonenden niet naar een lelijke
ingang van de parkeergarage),
achterkant hoeven te kijken. Verder

Douweler Leide en De Wijtenhorst
De gemeente Deventer treft
momenteel de eerste voorbereidingen voor Douweler Leide en De
Wijtenhorst. Deze twee terreinen
zijn in het structuurplan als bouwlocaties aangewezen. De gemeente
heeft het Platform geïnformeerd
over de planning en wil in overleg
met ons informatiemomenten voor
de bewoners van Schalkhaar vaststellen. Prima!
Plan De Wijtenhorst betreft de
ruimte aan weerszijden van de

Colmschaterstraatweg inclusief de
huidige voetbalvelden, Douweler
Leide is gepland achter de
Vosmanskamp. In de eerste helft van
2005 wordt een stedenbouwkundig
plan opgesteld. Dit gebeurt aan de
hand van het programma van eisen
dat B&W heeft vastgesteld. Naast
zaken als toegangswegen en parkeernormen ligt daarin bijvoorbeeld
vast hoe de verdeling van huurwoningen, koopwoningen en kavels is,
en in welke prijscategorie de
woningen moeten liggen. De

Wijtenhorst moet ruimte bieden aan
circa 200 woningen, voor Douweler
Leide zijn 80 woningen voorzien. In
principe worden beide locaties
tegelijk in aanbouw genomen. Zodra
B&W het stedenbouwkundig plan
heeft vastgesteld, komt er informatie
voor belanghebbenden. Dit is waarschijnlijk in het najaar van 2005.
Afhankelijk van het verloop van de
procedure begint de bouw op zijn
vroegst eind 2007.

Velen van u zal het niet ontgaan zijn: op 17 november jl. ben ik gekozen als gemeenteraadslid. Dit betekent
voor mij een leuke nieuwe uitdaging, waar ik heel veel zin in heb. Het betekent ook dat ik mijn activiteiten
voor het Platform Schalkhaar zal beëindigen. Daarom is het Platform dringend op zoek naar een

Eindredacteur van het Informatiebulletin
Beschikt u over computervaardigheden, een goede kennis van het Nederlands, voldoende vasthoudendheid
en een goed gevoel voor wat er gaande is in het dorp, dan bent u geknipt voor deze functie. Het Platform
biedt een interessante vrijwilligersfunctie in een team van enthousiaste dorpsgenoten, die zich sterk willen
maken voor de belangen van Schalkhaar. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met mij op. Ik wil u
hierover graag nader informeren. Inge Sipman (tel 631334)
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Over bestemmingsplan en bouwlocaties
Afgelopen zomer heeft de gemeenteraad het structuurplan Schalkhaar vastgesteld. Hierin ligt de bestemming vast voor het grondgebied in het dorp en de directe omgeving voor de komende 20 tot 25 jaar. Het
structuurplan is een vrij ruwe indicatie, verfijning vindt plaats in het bestemmingsplan. Deze laatste wordt
voor de bebouwde kom doorgaans om de vijf jaar vastgesteld. Voor Schalkhaar is op dit moment een nieuw
bestemmingsplan in de maak, dat naar verwachting begin 2005 wordt gepubliceerd. U kunt daarop
reageren! Wij houden bij de gemeente vinger aan de pols dat de inwoners van Schalkhaar voldoende tijd
en mogelijkheden krijgen om hun zegje te doen.
Nog even terug naar het structuurplan. Aangaande woningbouw zijn vier mogelijke locaties aangewezen.
Deze zijn Wijtenhorst, Douweler Leide, Landeweert (ten noordoosten van de wijk Ganzeboom) en Het
Hagenvoorde (tussen Hagenvoorderdijk en Zandwetering). Over De Wijtenhorst en Douweler Leide meer in
dit nummer. Voor de andere twee aangewezen bouwlocaties zijn op dit moment nog geen ontwikkelingen.
Landeweert is pas aan de orde na realisatie van eerstgenoemde twee en daarna pas komt Het Hagenvoorde
in beeld. Over tien jaar? Vijftien?

Project Zandwetering
Wie een wandeling maakt in
het gebied achter de Vijfhoek
richting Bathmen, ziet dat daar
werkzaamheden worden uitgevoerd: het project
Zandwetering is in uitvoering
genomen. Omdat de Europese
Unie had geëist dat de werkzaamheden nog in 2004
zouden plaatsvinden loopt
men vooruit op de vaststelling
van het masterplan in de gemeenteraad. In overleg met
betrokken is tot een invulling
gekomen die voor alle partijen
acceptabel is. De activiteiten
hebben betrekking op noodzakelijke aanpassingen aan het watersysteem. Lopend of fietsend over
de Spikvoorderweg valt op hoe gevarieerd het landschap er uit zit.
Naast de kleine landschapselementen zoals rijen knotwilgen en de
laanbeplanting is er toch ook nog
de visuele ruimte en de enk. Daar
waar de Zandwetering de Oerdijk
kruist is inmiddels ook een nieuwe
bedding te zien die licht meandert.
Voor het aansluitende Baarlerhoek
- gelegen tussen De Vijfhoek en
het geplande bedrijventerrein
Linderveld - is inmiddels ook geld
toegezegd door de EU. Ook daar
kan gestart worden met de planontwikkeling. In 2006 volgt dan de
uitvoering. Daarna zal als eerste
Steenbrugge aan de beurt zijn en
wel in de periode 2006/2008. De
uitwerking en uitvoering van het
plan bij Diepenveen en Schalkhaar

zullen vermoedelijk tussen 2006 en
2010 plaatsvinden. De gemeente
wil hierbij zoveel mogelijk gebruik
maken van aanpalende ontwikkelingen vanwege eventuele mogelijkheden voor co-financiering. In
oktober is de reactienota verschenen, waarin de gemeente reageert
op de inspraakreacties op het masterplan Zandwetering. Opvallend is
de zorg van veel belanghebbenden
voor toenemende overlast door
betere toegankelijkheid van het
gebied. Dit heeft er in geresulteerd dat enkele verbindingen zijn
geschrapt. Zo is de fietsverbinding
tussen de dubbele waterloop bij
Schalkhaar verwijderd, waardoor
het bosgebied tussen de twee
lopen ontoegankelijk blijft. Het
fietspad is nu aan de noordkant
van de Zandwetering geprojecteerd. Om overlast verder te verminderen zullen de paden enkel
worden opengesteld voor fietsers
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en wandelaars. Interessant
is het antwoord op de
vraag waarom de natuurontwikkeling aan de noordzijde ten hoogte van
Schalkhaar zo beperkt is.
De gemeente geeft aan dat
in de eerste plannen voor
dit deel er meer ruimte
ingeruimd was voor natuurontwikkeling. Tijdens één
van de bewonersavonden
bleek hier weinig draagvlak
voor, waarop de veranderingen in dit gebied zijn
aangepast en de ingreep
kleiner is gehouden. Er wordt in
het huidige plan enkel nog ruimte
gereserveerd voor de noodzakelijke waterberging en de aanleg
van een wandel- en fietspad. Beide
aspecten waren harde randvoorwaarden bij aanvang van het
project. Deze keuze heeft tot
gevolg dat de natuurontwikkeling
in dit deelgebied beperkt is en de
overgang tussen de natte en droge
gradiënt nihil. Overigens ligt
volgens het structuurplan Deventer
aangrenzend een zoekgebied voor
een te ontwikkelen tracé voor een
nieuwe oost-west verbinding. De
wens van de bewoners voor het
behoud van de groene ruimte op
de Wechelerhoek, met daarbij de
drie landbouwbedrijven, komt dan
in een nieuw licht te staan.

Niek Lelieveld

Maak kennis met. . .
Jan Oggel
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 deze mensen één voor één aan
u voor. In november werden gemeenteraadsverkiezingen gehouden.
Van de drie gemeenteraadsleden die we al aan u hebben voorgesteld zijn er twee niet herkozen. Degene die wij vandaag aan u
voorstellen is dat wel. We laten u kennismaken met Jan Oggel,
raadslid namens het CDA sinds 2002. Hij woont sinds 1999 in
Schalkhaar, aan de Koningin Wilhelminalaan.

Wat doe je naast je raadslidmaatschap?
Ik ben belangenbehartiger voor
het midden- en kleinbedrijf. Ik
werk als zelfstandig ondernemer.

Wat zijn de onderwerpen in de
raad die je het meest
bezighouden?
Ik ben de afgelopen periode lid
geweest van de commissie Bestuur
en Middelen. Met de onderwerpen
uit die commissie heb ik me dus
het meest bezig gehouden. Maar
ik heb gemerkt dat grote plannen
voor de verre toekomst me niet zo
boeien. Daarvan maak je het einde
meestal niet mee en bovendien
gaat alles in de praktijk toch vaak
anders. Ik heb door mijn raadswerk
juist belangstelling gekregen voor
de kleine dingen die de mensen
bezighouden. Zoals de woonomgeving: de straat, het vuil, een speelpleintje. De menselijke maat, daar
gaat het om.

Wat geeft je in je werk in de
raad de grootste voldoening?
Ik ben directeur van GLTO geweest;
daar was ik altijd met beleid en
strategie bezig. Ik woonde wel in
Deventer, maar ik leefde hier niet.
Door mijn raadswerk ben ik
veranderd. Ik heb gemerkt dat ik
het liefst tussen de mensen wil
staan en me meer wil ontwikkelen
als volksvertegenwoordiger.
Hetzelfde als wat ik voor mijn
werk doe: contacten leggen, bemiddelen, mensen helpen met verbeteringen. Nog niet zo lang
geleden was ik op een bijeenkomst
voor ouderen op de Worp. Daar
klaagden de mensen over de
toestand van de bestrating in de
Leliestraat. Ik ben gaan kijken en
was het met ze eens: de toestand
was slecht. Vervolgens ben ik met

een aantal ambtenaren gaan
praten. Het lukte me om hun
aandacht voor dit probleem te
krijgen. En toen bleek er ineens
wel snel iets te kunnen gebeuren.
Ik geniet ervan als ik dan het
resultaat zie en mensen spreek die
daar blij mee zijn.

Waarom heb je voor Schalkhaar
als woonplaats gekozen?
We hebben op een aantal plekken
in het land gewoond. Door fusies
op mijn werk kwamen we in
Deventer terecht. Eerst woonden
we op een flat in het centrum.
Maar dat paste niet bij ons. We
wilden graag ergens een vrijstaande woning. Toen ontmoette
ik Ad van den Bergh, de oud-burgemeester van Diepenveen. Hij zou
gaan vertrekken na de samenvoeging van Diepenveen met Deventer
en bood zijn huis te koop aan. Ik
was meteen enthousiast over dit
huis en zijn omgeving: Park
Braband achter het huis en de
koeien aan de overkant in de wei.
We kozen dus niet echt voor
Schalkhaar, maar vooral voor dit
huis en de omgeving ervan. Wel
zijn we blij dat het huis in een
dorp staat.

Wat is voor jou de meest karakteristieke plek in Schalkhaar?
Mijn huis: Berkenrode. De uitstraling van Park Braband en de karakteristieke bomen, zoals de acacia in
de tuin van de buren. Ik heb me
verdiept in de verhalen van dit
huis. In de oorlog woonde hier de
toenmalige gemeentesecretaris. Hij
heeft een dagboek geschreven.
Dat dagboek is bewaard gebleven
in het gemeentearchief van
Deventer, maar ik heb een kopie.
Ik vind het heel boeiend om te
lezen hoe mensen hier toen op
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deze plek leefden.

Wat mis je in Schalkhaar?
Niks. Schalkhaar is als dorp behoorlijk compleet.

Hoe ziet Schalkhaar er volgens
jou in 2025 uit?
Schalkhaar noord-oost zal er wel
komen, maar naar mijn mening
kan dat niet zonder dat er eerst
een rondweg wordt aangelegd.
Het dorp moet namelijk niet onder
de verkeersdruk gaan lijden.
Doorgaand verkeer moet geweerd
worden. Het dorp moet duidelijk
’’los’’ blijven van Deventer en van
Steenbrugge. Anders wordt het
een wijk van Deventer. En vooral
de entree van het dorp moet
bewaard blijven.

Wat vind je van de activiteiten
van het Platform Schalkhaar
Daar ben ik positief over. Ik vind
het heel belangrijk wat jullie doen.
Ik heb ooit zelf in een dergelijk
platform gezeten in Zeeland; met
veel plezier. Belangrijk is dat jullie
mensen betrekken bij thema’s. Dan
blijf je nieuwe aanwas houden.

Waarom moeten mensen in
Schalkhaar op jou(w) partij
stemmen?
Mijn partij staat dicht bij de
mensen. Dat herken ik en daarom
voel ik mij daar thuis. Ze moeten
ook niet per se op mij stemmen; ik
zit niet voor Schalkhaar in de raad.
Het gaat om de kwaliteit, niet om
de personen.

Behoud voorzieningen dorpen
In maart heb ik u op de hoogte
gebracht van de overhandiging van
het rapport van de taakgroep BVD
Buitengebied aan het college van
B&W. De aanbevelingen uit dit
rapport zijn door het college van
B&W overgenomen en inmiddels
heeft de gemeenteraad groen licht
gegeven voor het vervolg.
De dorpen hebben een totaalbudget van 106.000,-- beschikbaar
gesteld gekregen voor de ontwikkelingskosten en eventuele
eenmalige investeringen/bijdragen
ter realisatie van voorzieningen
(clusters) in de dorpen.
In Schalkhaar is een taakgroep
Behoud Voorzieningen Dorpen
(BVD) Schalkhaar opgericht,
bestaande uit vertegenwoordigers
van ’t Haarhuus, de bibliotheek, de
beide basisscholen, kinderopvang
Kiekeboe, Raster Welzijnsgroep,
Woon- en Zorgcentrum Park
Braband en het Platform
Schalkhaar. Beleidsmedewerker
Marleen Munneke maakt namens
de gemeente deel uit van de
taakgroep. Zij zal de taakgroep ondersteunen bij de werkzaamheden.

Wat gaat er de komende
maanden gebeuren?
De taakgroep heeft besloten om
een behoeftenonderzoek in
Schalkhaar te gaan houden.

Onlangs was er een persbericht in
De Stentor dat de sector Stads- en
Dorpsbeheer volgend jaar verplaatst wordt van het voormalig
gemeentehuis te Schalkhaar naar
de Leeuwenbrug in Deventer.
Wat er dan met het loket burgerzaken gaat gebeuren is nog niet
bekend. Maar wat we nu wel
weten is dat er veel leegstaande
kantoren in het mooie gebouw
komen. De taakgroep BVD en ook
het platform Schalkhaar zullen bij
de gemeente informeren wat de
toekomstplannen zijn voor het
gebouw.
Immers, hoe meer informatie wij
krijgen van de instellingen en
bewoners uit Schalkhaar, hoe beter
beeld wij krijgen van de wensen
van de inwoners van Schalkhaar.
Dit onderzoek start in december
met het interviewen van enkele instellingen in Schalkhaar. Er zullen
vragen gesteld worden over de
onderwerpen organisatie en samenwerking. In januari krijgen
zo’n 350 bewoners van Schalkhaar
een enquête thuis gestuurd. In
deze vragenlijst kunt u onder
andere aangeven of u
tevreden/ontevreden bent over de
voorzieningen en wat u in ons
dorp juist mist aan voorzieningen.

Aan de hand van deze enquête
willen we een goed beeld krijgen
van welke voorzieningen u in ons
dorp wilt behouden en/of verbeteren en welke voorzieningen er nu
nog ontbreken. Daarom is het belangrijk dat u, als u de enquête
thuisgestuurd krijgt, de vragen beantwoordt. De taakgroep heeft
goede hoop dat er veel formulieren terugkomen. Immers hoe meer
respons, des te beter voor het
onderzoek.

Hoe moeten de voorzieningen
(clusters) er uit gaan zien?
Er zijn vele mogelijkheden om de
leefbaarheid in het dorp te waarborgen. De voorzieningen kunnen
geclusterd worden in de vorm van
bijvoorbeeld een Kulturhus, servicewinkel, wijkwinkel of Brede
School. Door het samenvoegen van
verschillende voorzieningen
kunnen kosten bespaard worden
en, wat ook belangrijk is,
behouden blijven en eventueel uitgebreid worden. Duidelijk is wel
dat als we in Schalkhaar in de
toekomst onze huidige voorzieningen willen behouden, dat dan samenwerking tussen de diverse instanties essentieel is.
Carel Heerius
Taakgroep BVD Schalkhaar

Linderveld in verkiezingstijd
Het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen van 17
november j.l. lijkt gunstig voor
Linderveld. Toch heeft de
Werkgroep Linderveld hier en daar
twijfels over de intenties van de
partijen en daarom heeft zij al
enkele keren aan de bel getrokken.
Op moment van schrijven van dit
artikel lopen de onderhandelingen
voor het vormen van het college
nog. Het heeft dan ook geen zin
hierover te speculeren. Hoe is nu
de stand van zaken in de
procedure?
De provincie is nog steeds bezig
met het beoordelen van het bestemmingsplan Linderveld en alle
daarop bij haar binnengekomen
‘bedenkingen’. Dit beoordelen
gebeurt door de Provinciale

Commissie voor de Fysieke
Leefomgeving, de PCFL (vroeger
was dit de Provinciale planologische Commissie). Deze commissie
geeft een oordeel over de verschillende bedenkingen en een advies
aan het College van Gedeputeerde
Staten. Oordeel en Advies worden
vastgelegd in een rapport. Voor
alle mensen, organisaties die bedenkingen stuurden organiseert de
provincie op donderdag 13
januari a.s., de gehele dag, een
hoorzitting waarop eenieder
zijn/haar bedenkingen nogmaals
mag toelichten. Van te voren
wordt het Rapport van de PCFL aan
alle inzenders van bedenkingen
toegezonden. De hoorzitting
wordt hoogst waarschijnlijk
gehouden in De Lindeboom in
Schalkhaar.
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Na de hoorzitting neemt het
College van Gedeputeerde Staten
(GS) haar definitieve beslissing, op
basis van het Rapport van de PCFL
en op basis van hetgeen tijdens de
hoorzitting eventueel nog extra
naar voren is gekomen.
Het College van GS moet zijn beslissing voor 11 februari 2005
nemen (in het vorige Platform
Bulletin stond als uiterste datum 14
januari, dit was niet correct). Na de
beslissing van GS ligt het bestemmingsplan weer 6 weken ter visie.
Binnen die termijn kan beroep aangetekend worden bij de Raad van
State.
Werkgroep industrieterrein
Linderveld, telefoon: 630273

Het Wechelerveld
Bij Schalkhaarders beter bekend
als Exercitieveld, omdat daar de in
de Westenbergkazerne gelegerde
militairen hun exercities deden.
Van oudsher is het een natuurterrein met nogal wat heideplanten:
veel struikheide (Calluna) en wat
dopheide (Erica) op de natte
stukjes. Het is het laatste heidegebied in de directe omgeving.
Willen we andere heidevelden
bezoeken, dan zullen we moeten
uitwijken naar de Gorsselse Heide,
Holterberg of Boetelerveld.
Gezien het specifieke karakter is
door de beheerder gekozen voor
behoud van de heide. Dat vereist
onderhoud. Laat je de natuur zijn
gang gaan, dan wordt het bos. De
bomen verhinderen de doorgang
van zonnestralen op de bodemflora en de heide verdwijnt. Heide
ontstaat door de ingreep van de
mens. De heide was belangrijk bij
het "boeren". De plaggen werden
in de potstal gebruikt als opvangreservoir van de mest. Ook werd
de mest van de schapen in de
schaapskooi, waar ze de nacht

en struiken en de vegetatie veranderde doordat opeens niet
meer alle mineralen en voedingsstoffen werden afgevoerd. Wat
overbleef aan heidevelden moet
tegenwoordig met flinke beheersinspanningen in stand
worden gehouden.
Het doel is het Wechelerveld te
behouden als heideterrein, waar
in augustus de Calluna en Erica
bloeien en de Blauwe Gentianen
zich laten zien. De natuurwerkgroep De Groene Knoop is uitgenodigd om zich daadwerkelijk met
het beheer te bemoeien. Deze uitnodiging is met plezier aanvaard,
want behoud van bestaande natuurterreinen staat bij de vrijwilligers van deze werkgroep hoog in
het vaandel. Al in december
beginnen we met de werkzaamheden. Elke woensdag en donderdag
trekken we er 's morgens op uit. Is
dit ook iets voor u ? Inlichtingen
bij

doorbrengen, vermengd met heideplaggen. Zo vormt zich in de
winter een dikke laag mest, die in
het voorjaar naar de akker werd
gebracht, daar werd uitgespreid en
door de bodem gewerkt. De heidestruiken werden gebruikt voor het
maken van bezems en borstels. De
belangrijkste functie was en bleef
het leveren van heideplaggen voor
het gebruik in de stal. Door de
komst van kunstmest en "toilet"afval uit de steden veranderde het
landbouwsysteem danig. De heideplaggen waren niet meer nodig.
De heidevelden verruigden, kregen
te maken met opslag van bomen

Cor Hanekamp, tel. 621659
email:
c.hanekamp-amfibie@zonnet.nl

Vrijwilligers uit Schalkhaar gezocht
Op dit moment is Schalkhaar niet goed vertegenwoordigd in de verschillende taakgroepen van Deventer-Buiten.
Vandaar deze oproep aan enthousiaste bewoners.
• De Taakgroep Dorpen Digitaal wil graag iemand die zich wil inzetten voor ICT. Het gaat om gemiddeld één
avond per maand. In Schalkhaar is er op ICT-gebied weinig: geen internetcorner, geen eigen dorpssite, geen
speciaal project rondom ICT. Wat wel positief is, dat iedereen met veel plezier in dit dorp woont.
• Komend voorjaar gaat een werkgroep Internet aan de slag met een samenwerkingstraject: ‘Behoud
Voorzieningen Dorpen’. Bij de bibliotheek zijn bezuinigingen op komst; bij het gemeentehuis verdwijnt een
loket. Internet kan een goed middel zijn om een en ander te combineren.
• De Taakgroep Toerisme en Recreatie zoekt voor haar PR-groep nog een enthousiast lid. Het gaat om werk
voor de website en PR. Ook is er behoefte aan iemand die meer weet van de geschiedenis van dit dorp. Dit
vanwege het plan voor een historische expositie over Deventer-Buiten.
Uiteraard zijn ook geïnteresseerde bewoners uit de andere dorpen en de buurtschappen welkom. Neem contact
op met Valentijn Hijink: tel. 625876 of mail: v.hijink@raster-groep.nl.

Hoe staat het met het verkeer?
In oktober heeft de gemeente een
uitgebreid onderzoek gedaan naar
de aard en intensiteit van het
verkeer in Schalkhaar, zoals ook
gemeld in ons vorig bulletin. De
afdeling Verkeer heeft de rapportage nu in behandeling en wil nog
dit jaar met Platform Schalkhaar
om de tafel om de resultaten te
bespreken. Inhoudelijk kunnen we
u dus nog geen nieuws melden.
Hopelijk is de informatie wel op
tijd voor onze informatieavond op

20 januari.
Het voorgaande betekent ook dat
er dit jaar geen verkeersconvenant
meer getekend kan worden met
wethouder Hiemstra. En na 1
januari hebben we vanwege de
verkiezingen misschien met een
andere wethouder van doen.
Vooralsnog gaan we er vanuit dat
de politieke verhoudingen geen
negatieve invloed hebben op de
gemaakte verkeersafspraken voor
Schalkhaar.
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Een ander aandachtspunt inzake
verkeer is de inrichting van de
Oosterwechelsweg. Er ligt een
voorstel van bewoners, maar het
platform heeft nog geen duidelijk
inzicht in de prioriteit die deze
weg heeft gekregen bij de
gemeente. We blijven aan de bel
trekken.

Ankie Pannekoek

De tienerwerkgroep stelt zich voor
De tienerwerkgroep Schalkhaar is
een groep jongeren tussen de 12 en
16 jaar die, in samenwerking met
Raster welzijnsgroep, zich bezighoudt met het organiseren van
allerlei activiteiten, zoals disco’s,
greppeltochten, sport & spelactiviteiten, voor hun leeftijdsgenoten. De
tienerwerkgroep bestaat uit Annika
Wijnands, Suzanne Ruiter, Mia
Schrijver, Ellen Andrea, Bas Bremer,
Lara Pannekoek en Patrick Veltema;
Lara en Ellen zitten het langst bij de
groep, ze zijn ooit via het zomerdagkamp met Raster in contact
gekomen en wilden graag zelf
helpen om dingen te organiseren.
“Het allerleukste vond ik”, zegt Lara,
“de afsluiting van het seizoen vorig
jaar toen we zijn gaan lasergamen.
Maar alle activiteiten zijn erg leuk
en dit jaar komen er meer jongeren
op af”. Patrick is als laatste lid
geworden van de tienerwerkgroep;
hij houdt zich voornamelijk bezig
met het maken en verspreiden van
flyers om zo bekendheid aan de activiteiten te geven. Hij vindt het

vooral erg gezellig.
Dit jaar staat er nog een graffitiavond op het programma
(18 december) en ook volgend jaar
staan er weer tal van activiteiten op
het programma, zoals een filmavond
in januari en een sport & spelspektakel in februari. De tienerwerkgroep
wordt ondersteund door jongerenwerker Carla Hobert en stagiaire
Jaap Jan Boermans. Voor meer informatie kunt je bellen naar: 0612772872 of 625876.
De MOP in Schalkhaar
De afgelopen maanden stond de
MOP (mobiele ontmoetingsplek) aan
de Ganzeboomsweg in Schalkhaar.
Dit project voor jongeren van 12 tot
15 jaar word uitgevoerd door Kroek
& partners interim jeugdzorg in
samenwerking met Raster
Welzijnsgroep. Voor de jeugd in
Schalkhaar is de MOP een begrip
geworden. De jeugd is hartstikke blij
als ze op maandagmiddag en vrijdagavond elkaar kunnen ontmoeten
bij de MOP. Helaas was het voor

korte tijd en zal de MOP voorlopig
in 2005 (nog) niet terug keren in
Schalkhaar. De MOP heeft zoveel
verschillende jongeren heeft weten
te bereiken. Enkele geslaagde activiteiten voor de jongeren die zijn georganiseerd waren: panna knock-out
voetbaltoernooi, streetdance
workshop, playstationgame
toernooi, voorlichting over diverse
onderwerpen.
Carla Hobert

Sssssssssssst,
begint Inge Sipman haar column in het vorige informatiebulletin van Platform
Schalkhaar. Heel herkenbaar schetst ze de komst van medewerkers van de gemeente met
hun takkenversnipperaars, bladblazers, veegmachines, grasmachines en het lawaai dat ze
daarmee veroorzaken. Of het niet wat stiller kan, vraagt ze hardop aan de gemeente.
Allicht, zal de gemeente antwoorden. Maar wat doen jullie zelf, zal het daarna klinken?
Moeten we die mannen van de gemeente dwingen om al onze straten en pleinen met een bezem schoon te
vegen, kilometer na kilometer. Nee, we gunnen hen de gemakken van de moderne tijd. Want blazen we niet zelf
onze postzegeltuintje en mini-opritje schoon met een bladblazer? En schrobben we zelf ons stoepje nog met de
hand? Nee, toch zeker. Te zwaar, toch zeker. Daar hebben we een hogedrukspuit voor. En als je op een mooie zomeravond op Het Koeland aan het water zit, luisteren we niet naar de stilte. Nee, het gemak dient de mens, dus
laten we, samen met de buurman en nog een buurman, de elektrische waterpompen draaien, in plaats van heenen-weer te lopen met een zware gieter. Een man is niets zonder een bladblazer, een hogedrukspuit en een elektrische waterpomp. Laat die mannen van de gemeente dus rustig verder blazen... Of begin bij jezelf.

Bert Felix
Het Koeland, Schalkhaar

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.

Kerstballen hangen hoog in de bomen
Verveel je je suf en heb je zin in iets
leuks? Van Eerste Kerstdag tot en met
9 januari 2005 kun je meedoen aan de
Kerstballentocht. De organisatie is in
handen van het MilieuCentrum en
Vogelwerkgroep “De
IJsselstreek”. Tijdens de kerstvakantie hangen grote houten kerstballen van een meter doorsnede
hoog in de bomen. Zij geven de
route aan. De tocht is op eigen gelegenheid te lopen en is bedoeld
voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar.
Het start- en eindpunt is bij het hoofdgebouw van het
MilieuCentrum. Daar kunnen kinderen ook het vragenboekje met antwoordformulier halen. Tijdens de

tocht beantwoorden de kinderen een
aantal meerkeuzevragen. Dit jaar staan
de vragen in het thema ‘vogels en
winter’. Op de ballen staan de antwoorden waar je uit kunt kiezen. Zijn
de vragen goed beantwoord dan
ontstaat er een slagzin. Degene die
alle antwoorden goed heeft en de
slagzin op een zo origineel mogelijke
manier afmaakt, maakt kans op een
leuke prijs. De winnaars worden na
de kerstvakantie gebeld en kunnen hun
prijs op het MilieuCentrum afhalen.
Deelname is gratis. Vergeet niet een pen of potlood
mee te nemen!
Moniek Ahlers (65 34 37)

Expositie schilderijen “Karakter van het dorp”
Begin dit jaar was in de Deventer bibliotheek de expositie “Karakter van het dorp” te bezichtigen. Deze expositie
bestaat uit 16 schilderijtjes, gemaakt door leden van het Dorpenplatform inclusief de wijkwethouder, de wijkambtenaar, de loodsopbouwwerker en een aantal contactraadsleden. De schilderijen werden gemaakt onder deskundige leiding van Lies Kortenhorst. Thema was: schilder het karakter van je dorp; en als je niet in een dorp
woont, schilder dan het karakter van het dorp, zoals je er zelf tegen aan kijkt.
Na de expositie zijn de schilderijtjes keurig opgeborgen en is er verder niets mee gedaan. Persoonlijk vind ik dat
jammer. Schalkhaar leeft: het karakter van ons dorp willen we behouden, de voorzieningen willen we verder verbeteren, er komen nieuwe woningen enz. Nu ons dorpshuis zo mooi is opgeknapt zag ik een kans om deze schilderijtjes daar eens te exposeren. In samenwerking met de medewerkers van ’t Haarhuus is het gelukt om de
expositie aan u te laten zien. Kom eens binnenlopen in ’t Haarhuus. In de hal zijn de schilderijtjes te bezichtigen.
De expositie zal in ieder geval in de maanden december en januari te zien zijn.
Carel Heerius

De vergaderingen van het Platform zijn
openbaar.
De eerstvolgende vergaderingen zijn op
20 januari Informatieavond in de Lindeboom
7 februari
Alle vergaderingen worden gehouden in het
Haarhuus en beginnen om 20.00 uur.
U bent van harte welkom

Platform Schalkhaar
Carel Heerius
Rianne Knippels
Niek Lelieveld
Paul Maatman
Ankie Pannekoek
Richard Schrijver
Inge Sipman

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

652657
605797
629211
628817
677741
621909
631334

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

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

Adres

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

Postcode

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

Bankrekening :.............................................................................................................
(minimaal € 15) van mijn
■ Ik geef hierbij toestemming tot wederopzegging de jaarlijkse bijdrage à €
■ 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 .................................................................................................

