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Platform Schalkhaar

Schalkhaar in de knel
Het is druk op de Schalkhaarse wegen. Dat weten de mensen
in Schalkhaar al lang, maar cijfers tonen het nu ook aan.

In januari kregen we de beschik-
king over de resultaten van de
nulmeting van het verkeer, die in
oktober 2004 is gehouden. Exacte
getallen kunnen we nog niet
noemen, maar grofweg kun je
zeggen dat er veel doorgaand
verkeer is, zowel auto’s als fietsers,
er wordt nogal eens te hard
gereden en juist de combinatie van
fietsers en auto’s leidt tot gevaar-
lijke situaties. Met name op de
smalle Oerdijk. Met het rapport als
uitgangspunt kan de afdeling
Verkeer van de gemeente een
voorstel maken met oplossingen
voor de knelpunten. Tijdens een
informele avond eind februari zijn
hiervoor ideeën uitgewisseld, ter
voorbereiding van het gesprek

eind maart met verkeerswethou-
der Gerrit Berkelder van
GroenLinks. Dan komt ook het
concept-convenant aan de orde, de
intentieverklaring om met elkaar
(gemeente en platform) te over-
leggen over verkeerszaken en
afspraken te maken over 
bijvoorbeeld de te verrichten in-
spanningen en de maximaal toe-
laatbare hoeveelheid doorgaand
verkeer. De vorige verkeerswet-
houder, Gosse Hiemstra, heeft dit
convenant toegezegd tijdens de in-
formatie-avond in mei 2004 en het
Platform is geduldig geweest,
maar wil nu toch echt op korte
termijn spijkers met koppen slaan. 

Cröddenbrug

Tijdens de informele avond in
februari kregen we ook helderheid
over de aansluiting van de N348
op de Oerdijk via de Cröddenbrug.
Zodra de nieuwe weg open is, eind
mei, kun je zowel linksaf als
rechtsaf en oversteken vanaf beide

zijden. Er komen verkeerslichten.
Deze oplossing blijft in principe
totdat industrieterrein Linderveld
in ontwikkeling komt. Inmiddels
heeft de gemeente een studie
verricht naar kruispuntvarianten
die verkeersbewegingen tussen
Oerdijk en Linderveld niet
toestaan. De gemeente verwacht
dat met de nieuwe N348 het
verkeer van en naar Schalkhaar
zich meer over de kern zal ver-
spreiden, omdat nu ook aan de
oostzijde een ontsluiting is.
Als laatste punt over verkeer
melden we een eerste schets te
hebben gezien voor herinrichting
van de Oosterwechelsweg. Geen
complete reconstructie, maar op
het eerste gezicht wel een verbete-
ring. 

Ankie Pannekoek

MediaMarkt naar Schalkhaar?
LAATSTE NIEUWS - Nu MediaMarkt zich van de gemeente niet mag
vestigen op het Runshopcentre, gaat de elektroketen wellicht naar een
locatie binnen Schalkhaar. Homestead Groep, project-ontwikkelaar voor
MediaMarkt, zegt daarover gesprekken te voeren met de gemeente ‘met
de bedoeling eruit te komen’. 
Dat bleek tijdens een vastgoedcongres in Diepenveen. Daar werd
gesproken over de wenselijkheid van detailhandel aan de rand van een
stad en de gevolgen daarvan voor winkeliers in de binnenstad. 

Onderhandelingen
Volgens Henk van Veen, projectleider Homestead, heeft MediaMarkt
vergevorderde plannen om een voor Nederland nieuwe (kleinschalige)
formule “MediaShop”  te willen testen in het voormalig gemeentehuis
aan de Koningin Wilhelminalaan. 
Info www.mediamarkt.homestead.com 
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Schalkhaar kijkt terug op
bewogen tijd

Herinneringen aan de oorlog in
het dorp Schalkhaar zijn soms hui-
veringwekkend, maar over het
algemeen kijkt de plaatselijke
jeugd van toen - de laatste
generatie die het zelf kan navertel-
len - met een glimlach terug op
een avontuurlijke en zelfs romanti-
sche bezettingstijd.

Ter gelegenheid van ‘zestig jaar
bevrijding’ verschijnt er half april
een boek over Schalkhaar in oor-
logstijd. Rudy Brouwer, Herman
Kogelman, Ben Kooiman, Richard
Schrijver en Herman Sonnenberg
zijn vol enthousiasme met de
uitgave bezig. Zij interviewden
talloze dorpsgenoten die de oorlog
en de bevrijding van Schalkhaar
toentertijd bewust hebben meege-
maakt en kwamen bovendien in
het bezit van unieke originele
dagboeken en ander materiaal. Al
die gesprekken leidden vaak tot
avontuurlijke verhalen, maar het
vijftal tekende ook geregeld af-
schrikwekkende herinneringen op. 

‘Vader wilde beslist naar de kerk
gaan kijken. Om te zien hoe die er
van af was gekomen na al dat
schieten. Ik was ook even uit de
schuilkelder gekomen en stond in
de voordeur om de ravage buiten

te bekijken. Opeens werd er
opnieuw geschoten en knapte het
glas boven onze voordeur aan
stukken. Ik riep nog naar vader:
‘kom terug!’ Maar het was al te
laat. Ze kwamen ‘m - gelegen op
een ladder – thuis brengen.
Afgedekt met een deken. Niemand
mocht hem nog zien in verband
met een verschrikkelijke, dodelijke
hoofdwond.’ 

Behalve de levensechte verhalen
en dagboekfragmenten – in feite
boeiende ‘live’ verslagen – zal het
naslagwerk veel foto’s, documenta-
tie en plaatwerk bevatten over de
Schalkhaarse jaren ’40-’45. Het
boek geeft een goed beeld van
hoe de plaatselijke inwoners de
Duitse bezetting en de bevrijding
door de geallieerden hebben
beleefd en is daardoor óók buiten-
gewoon interessant voor de jonge
generatie van nu. De genoemde
initiatiefgroep stelt alles in het
werk om het boek in het
weekeinde van 10 april a.s. -
precies zestig jaren na de bevrij-
ding - te presenteren. Dit gebeurt
mogelijk in combinatie met een
bevrijdingsconcert en een tentoon-
stelling van Schalkhaarse herinne-
ringen uit de oorlogsjaren. 

Mensen die belangstelling hebben
voor het unieke boekwerk, dat 
€ 20,- gaat kosten, kunnen o.v.v.
hun volledige adres bestellen via
email: boekschalkhaar@planet.nl
of via een briefje aan 
Richard Schrijver
Pastoorsdijk 20
7433 DK Schalkhaar;
Herman Kogelman
Het Koeland 90
7433 HK Schalkhaar ;
of Herman Sonnenberg 
Pr. Margrietweg 1
7433 DH Schalkhaar. 

Boek over oorlog en bevrijding van kerkdorp Schalkhaar
‘Bedachtzaam loopt ze naar een laatje in het statige wandmeubel. Haar vingertoppen schuiven voorzichtig een
vergeeld prentje tevoorschijn uit een oude agenda. De dame glimlacht. Vlinders in haar buik lijken binnen een paar
seconden zestig jaren terug te fladderen in de tijd. Een twinkeling in de ogen. ‘Kijk, dit zijn Canadese Bob en ik. 

LINDERVELD EN DE RAAD VAN STATE 
Linderveld is zonder enig voorbe-
houd goedgekeurd door de
provincie Overijssel. Het bestem-
mingsplan ligt nu zes weken ter
visie, van 24 februari tot en met 6
april. Iedereen die bedenkingen
tegen Linderveld heeft ingediend
bij de provincie kan nu in beroep
gaan bij de Raad van State, tenzij
men door de provincie niet-ont-
vankelijk is verklaard (8 van de 255
ingezonden bedenkingen). Voor

een beroep bij de Raad van State
moeten griffierechten worden
betaald, voor particulieren is dit €
136,- voor organisaties of bedrijven
€ 273,-. Wanneer tevens een voor-
lopige voorziening wordt aange-
vraagd, is nogmaals hetzelfde
bedrag verschuldigd. 
Een voorlopige voorziening heeft
een schorsende werking. Zonder
voorlopige voorziening mag de
gemeente na de ter visie periode,

dus na 6 april, beginnen met de
werkzaamheden. Wanneer een
voorlopige voorziening wordt
toegekend mogen de werkzaam-
heden pas beginnen na de
uitspraak van de Raad van State,
natuurlijk alleen wanneer die
uitspraak gunstig is voor de
gemeente. 

De Werkgroep industrieterrein
Linderveld is inmiddels een
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Financieel jaaroverzicht 2004 Platform Schalkhaar
Begroting 2004 Rekening 2004

Uitgaven:

Informatiebulletin (5 nummers), infofolders 2.250 2.480
Vergaderingen platform/taakgroepen 400 424
Deelname jaarmarkt 80 35
Diversen
(representatie, KvK, bankkosten, cadeautjes) 180 246

Subtotaal 2.910 3.185

Inkomsten:
Bijdrage donateurs 3.250 3.316

Totaal 3.250 3.316

Het Platform had op 1 januari 2005 een banksaldo van € 2.294,=
Dit bedrag is mede ontstaan doordat het positieve saldo van 2003 niet in 2004 gebruikt hoefde te worden.
De opbrengst van de donateurs was het afgelopen jaar gelukkig weer toereikend om de uitgaven te com-
penseren. Een lichte stijging van het aantal donateurs is een feit.
In dit positieve saldo zit nog een bedrag van € 450,=. Dit bedrag is destijds geschonken aan het Platform
om een uitgave te kunnen doen voor groen in ons dorp Schalkhaar.

Wij gaan dit geld aanwenden door een "Groen Welkom-boom” te planten in de nieuwe wijk Westenberg-
Buiten. Dit om de (veelal nieuwe) inwoners in Schalkhaar te verwelkomen. Een blijvend, groen aandenken.
Voor 2005 blijft de donateurbijdrage gehandhaafd op € 15,=
De stijging van het aantal donateurs van het afgelopen jaar zien wij ook in het jaar 2005 met vertrouwen
tegemoet.
Indien u nog geen donateur bent, en het Platform Schalkhaar wilt ondersteunen, verzoek ik u om de bon in
te vullen die op de achterkant van dit bulletin staat en lever deze in bij één van de leden van het Platform.

Carel Heerius, penningmeester

In het voorjaar 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 vrien-
delijk deze bijdrage voor 1 juli 2005 aan ons te willen overboeken op onze bankrekeningnummer
13.64.14.591 t.n.v. Platform Schalkhaar.

stichting. Zij tekent beroep aan bij
de Raad van State en vraagt een
voorlopige voorziening aan. Om
meer kans van slagen te hebben
bij de Raad van State willen wij
juridisch advies vragen. Enerzijds
om zo goed mogelijk beslagen ten
ijs te komen, anderzijds om te
voorkomen dat we fouten maken.
Zes weken is een korte tijd om dit
allemaal voor elkaar te krijgen,
maar gelukkig is het mogelijk om
een kort beroep in te dienen
binnen die eerste zes weken,
waarin duidelijk gemaakt moet
worden waartegen men in beroep
gaat en waarin staat dat er later
nog een motivering van het be-
roepsschrift volgt. Vervolgens
krijgt men dan per brief de termijn
opgegeven waarbinnen die moti-
vering binnen moet zijn. 

Helaas goed juridisch advies is duur en de Stichting
Werkgroep industrieterrein Linderveld, zoals we nu voluit
heten, heeft dankzij diverse giften wel voldoende in kas om
de griffierechten te betalen, maar onvoldoende voor een
goed juridisch advies. Dus doen wij hierbij een beroep op u
om ons (nogmaals) te sponsoren opdat wij zoveel mogelijk
kans van slagen hebben om Linderveld tegen te houden. 

Ons bankrekening nummer is: 21.24.81.649

Bij voorbaat dank namens de Stichting Werkgroep industrieterrein
Linderveld, Anne-Lot Haag (tel. 630273)



Wat doe je naast je 
raadslidmaatschap?
Ik ben applicatiebeheerder bij GSJ
Lindenhout, een instelling voor
jeugdhulpverlening in Arnhem.

Wat zijn de onderwerpen die je
in de Raad het meest bezighou-
den?
Ik ben nog maar net gestart als
raadslid, dus ik heb nog niet zoveel
ervaring. Deze eerste weken zijn
we vooral druk geweest met het
onderwijs en de leefbaarheid in
onze gemeente. Ouders willen hun
kinderen een zo goed mogelijke
opvoeding geven en daar hoort
onderwijs ook bij. Zij willen een
keuze maken, die het best bij hun
kind past. Het aanbod aan voort-
gezet onderwijs in Deventer is
beperkt geworden door de fusie
van vijf jaar geleden. Je kunt je
afvragen of deze fusie heeft opge-
leverd wat men er van verwachtte.
Ik ben dan ook blij dat een initia-
tief van mijn partij voor een onder-
wijsconferentie gesteund wordt
door de hele Raad. 
Wat de leefbaarheid betreft
moeten wij af van het stadsdenken
en meer oog hebben voor het plat-
teland. De gemeente Deventer
heeft een heel groot buitengebied
waar rekening mee gehouden
moet worden. Bij leefbaarheid
hoort ook een goede communica-
tie met de gemeente. Wij moeten
ons afvragen of er niet meer met
de digitale snelweg gewerkt kan
worden. Maar dan moet je wel
kunnen vertrouwen op per e-mail
gedane toezeggingen. 

Wat geeft je in het raadswerk
de grootste voldoening?
Het is fijn om je steentje bij te 

kunnen dragen in de zoektocht
naar oplossingen voor pro-
blemen in onze samenleving.
Wanneer je merkt dat er
draagvlak is voor datgene wat
je aandraagt. Zoals bij de on-
derwijsconferentie.

Waarom heb je Schalkhaar als
woonplaats gekozen?
Toen wij pas getrouwd waren
woonden wij in Apeldoorn. Daarna
hebben wij vier jaar in Eindhoven
gewoond. Voor het werk van mijn
man moesten we terug naar
Apeldoorn. Daar hadden we niet
zo’n zin in, omdat we het een in-
geslapen provinciestad vonden.
Deventer leek ons wèl een leuke
levendige stad. Alleen daar
kwamen wij voorlopig niet in aan-
merking voor een stukje grond.
Schalkhaar bracht uitkomst; daar
was een stukje grond te koop met
een bouwplan. We hebben direct
een optie genomen. Uiteindelijk
hebben we het gekocht en
intussen wonen wij alweer 26 jaar
in Schalkhaar. Het bevalt ons nog
steeds goed.

Wat is voor jou de meest karak-
teristieke plek in Schalkhaar?
Het mooiste plekje in Schalkhaar
vind ik de magnolia’s bij het voor-
malige gemeentehuis. De twee
grote bloeiende bomen ontroeren
me ieder jaar weer. 

Wat mis je in Schalkhaar?
Een beetje meer straatleven zou ik
wel prettig vinden. Schalkhaar
heeft geen gezellig terras of plein,
waar mensen elkaar ontmoeten.
Tot voor kort was de supermarkt
een ontmoetingsplek. Maar sinds
daar een nieuwe eigenaar is, is de
sfeer enigzins verzakelijkt. 

Hoe ziet Schalkhaar er
volgens jou in 2025 uit?
Er zal heel wat bijgebouwd zijn, als
alle plannen werkelijkheid worden.
Maar ik hoop dat de kern wel her-
kenbaar blijft. Daarvoor is het be-
langrijk dat de huidige bebouwing
niet te ingrijpend verandert. Geen
grote gebouwen zoals nu gepland
bij ons tegenover. En verder hoop
ik dat Linderveld niet doorgaat. 

Wat vind je van de activiteiten
van het Platform Schalkhaar?
Ik ben er vanaf de oprichting bij
betrokken geweest. Het is een
goede club die zeer belangrijk is
voor Schalkhaar. Denk bijvoorbeeld
maar aan de hele herinrichting van
de kom Schalkhaar. Daar heeft het
Platform met haar taakgroep her-
inrichting toch veel in betekend.
Het Platform is een goede ge-
sprekspartner voor de gemeente
en wordt ook als zodanig gezien. 

Waarom moeten de mensen in
Schalkhaar op jou(w partij)
stemmen?
Voorlopig valt er niet veel te
stemmen: over ruim 5 jaar pas
weer. Ik hoop dat de mensen zich
dan zullen herinneren welke
bijdrage wij hebben geleverd aan
het leefbaar houden van de sa-
menleving. Bijvoorbeeld door een
betere communicatie met de
overheid en meer keuze op het
gebied van onderwijs.
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Maak kennis met…..
Inge Sipman

door Richard Schrijver

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.
Degene die wij vandaag aan u voorstellen is Inge Sipman, raadslid
namens D66 sinds 2005. Zij woont sinds 1979 in Schalkhaar aan de
Smidsweg. De vorige keren was zij degene die de vragen stelde. 
Inge is gestopt met haar werk voor het Platform Schalkhaar vanwege
haar politieke carrière.
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Wonen in je eigen dorp 

Woningstichting De Marken
in beeld 

Van de circa 1.400 woningen in
Schalkhaar vallen er ongeveer 250
onder het beheer van Woning-
stichting De Marken, een kleine wo-
ningcorporatie, met 7 mensen in
dienst en kantoor aan de Prinses
Beatrixweg, hoek Wilhelminalaan.
De Marken verhuurt woningen in
Schalkhaar, Diepenveen, Lettele en
Okkenbroek. Per 1 januari 2006 gaat
de corporatie samen met de
Stichting Woningbouw Bathmen,
een logische stap na de gemeente-
lijke herindeling. Tot die datum blijft
Ton van Keijzerswaard directeur van
De Marken en we vroegen hem naar
de situatie in Schalkhaar.  

De 250 huizen zijn in eigendom van
de woningstichting. De stichting
heeft als taak om voldoende betaal-
bare woningen beschikbaar te
hebben voor mensen die niet zelf in
hun woonbehoefte kunnen of willen
voorzien. De financiële middelen
komen voor een klein deel uit de
huuropbrengsten en verder door
verkoop van huizen aan huurders,
door lenen bij de bank en door de
gunstige vierkante meterprijs die de
gemeente hanteert bij het ter be-
schikking stellen van de gronden. 
Het werk is een beetje vergelijkbaar
met dat van een projectontwikkelaar
met dat verschil dat de woningstich-
ting aan maatschappelijke regels
moet voldoen. Zo mag er bijvoor-
beeld geen hoge winst gemaakt
worden en als er al winst is moet
deze worden aangewend voor
nieuwe projecten. Ton van Keijzers-
waard: ‘Wij houden dat zelfs per
dorp bij, we hebben nu eenmaal van
oudsher een idealistische instelling
met een sterke lokale binding en
plicht tegenover de huurders. Het
mooie van een dorp is de melange
van woningtypen. Dat geldt ook voor
Schalkhaar, de variatie en kleinscha-
ligheid zijn de specifieke dorpse
kenmerken.’ 

Ouderenwoningen 
Van Keijzerswaard vindt het hoog tijd
dat er nieuwe woningen bijkomen, er
is al vijftien jaar niet meer gebouwd,
als je de Wissinkhof even niet
meerekent. ‘Ik wil wel 50 ouderen-
woningen erbij, want dat zou de
doorstroming erg ten goede komen.
Het liefst zie ik woningen gebouwd
worden die geschikt zijn voor alle
leeftijden, de multifunctionele, le-
vensloop bestendige woning.
Daarmee kun je mensen gemakkelij-
ker ergens plaatsen. Met de komst
van nieuwe wijken als Wijtenhorst en
Douweler Leide zal er zeker het
nodige veranderen, maar voor speci-
fieke ouderenwoningen vind ik deze
locaties wat te ver van het centrum.’
In dat centrum staan ook nog de se-
niorenwoningen van de Lindenhof,
die onder beheer van een zelfstan-
dige stichting vallen. De mensen
wonen hier volledig zelfstandig, er
zijn geen zorgvoorzieningen.  

Inschrijven
Per 1 januari 2006 fuseert De Marken
met Stichting Woningbouw Bathmen,
die qua cultuur en achtergrond
ongeveer gelijk zijn. De nieuwe
stichting bestuurt dan de gehele
huursector in de dorpen van de
gemeente Deventer met circa 1000
woningen. Het blijft een relatief
kleine organisatie, passend bij de
dorpen. De gemeente ziet
Diepenveen en Schalkhaar steeds
meer als stedelijk gebied en dat
heeft ondermeer consequenties voor
de positie van de inwoners van deze
dorpen. Zij krijgen geen extra punten
bij woonruimteverdeling. Directeur
Van Keijzerswaard over de inschrij-
ving: ‘Mensen die in een van de
dorpen willen wonen moeten zich bij
ons inschrijven en niet bij de centrale
inschrijving in Apeldoorn. Vanwege

de grote tekorten heeft het alleen zin
voor een huis in Schalkhaar in te
schrijven als je hier al woont,
gewoond hebt, of werkt.’

Mensinksdijkje
Sprekend over het woningbestand
komen we op de woningen in het
Mensinksdijkje terecht. Hier staan
twee rijen woningen van ongeveer 50
jaar oud, waarvan in enkele zelfs nog
de oorspronkelijke huurder zit. De 14
woningen moeten plaatsmaken voor

nieuwbouw; na de Platform-informa-
tieavond heeft u hierover in de krant
kunnen lezen. Van Keijzerswaard:
‘Eerst hebben we gekeken of met
wat aanpassingen de woningen ge-
moderniseerd kunnen worden, maar
dit voldeed niet. Na intensieve
discussie met de huurders is
besloten tot nieuwbouw. De eerste
tekeningen liggen er en nu we met
de huurders rond zijn, lichten we bin-
nenkort de buurt in. Er komen enkele
ouderenwoningen, maar ook kleine
eengezinswoningen.‘
Hoewel de bouw geheel op eigen
terrein blijft is een wijziging van het
bestemmingsplan nodig, omdat de
indeling totaal anders wordt. Zo
komen er op de kopse kant met
zicht op de Rielerenk ook zes appar-
tementen en kunnen de bewoners
parkeren op eigen terrein. 

Impressie van de nieuwbouw



6

Voortgang taakgroep Behoud Voorzieningen Dorpen
(4) 
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 Schalk-
haar. 

Informatiemiddag Verbrede
school

In opdracht van de taakgroep
heeft op 2 februari jl. een informa-
tiemiddag plaatsgevonden voor
leidinggevenden en uitvoerenden
die in Schalkhaar op het gebied
van welzijn, zorg, educatie, cultuur
en sport werkzaam zijn.
Wethouder Ina Adema heeft deze
middag geopend. Ze vertelde dat
er op dit moment in Deventer 4
brede scholen zijn gerealiseerd en
dat er gebruik gemaakt kan
worden van de ervaringen van de
gemeente, en dat inwoners en in-
stellingen betrokken worden bij
deze ontwikkelingen.

Bij het samenwerkingsverband
Verbrede School staat het kind
centraal, maar ook alle inwoners.
De Verbrede school kan een meer-
waarde hebben voor verschillende
doelgroepen in het dorp. Thema’s
zijn o.a. betrokkenheid bij school
en maatschappelijke bewustwor-
ding, integrale ontwikkeling, vei-
ligheid en verbondenheid, sociale
samenhang, toegang
instellingen/faciliteiten, betrokken-
heid en vernieuwing.

Bovendien is die middag met
elkaar besproken welke activiteit,
dienst of faciliteit in Schalkhaar er
(nog) niet is, cq. welke dienst/acti-
viteit in Schalkhaar behouden
moet blijven.
De uitkomsten zijn o.a.:
• loketfunctie moet blijven zowel

gemeentelijk, bibliotheek, post-
agentschap en uitbreiding van
VVV

• informatiepuntaanbod cultuur,
muziek en daarbij behorende ac-
tiviteiten

• zorg voor kind en jongeren,
zoals consultatiebureau

• activiteiten voor jongeren, na de
basisschool

• horecavoorziening
• activiteiten voor ouderen/vervoer

ouderen
• sportactiviteiten, -faciliteiten

Het is fijn om te constateren dat
nu ook instellingen met elkaar van
gedachten wisselen over mogelijk-
heden van samenwerking.
Eind maart vergadert de taakgroep
BVD Schalkhaar weer en dan
zullen de resultaten van de
enquête behoefteonderzoek en de
interviews met de instellingen
besproken worden. Tevens zullen
wij de informatiemiddag gaan
evalueren.

Eén feit is zeker: we zijn op de
goede weg om er voor te zorgen
dat de voorzieningen in ons dorp
Schalkhaar blijven c.q. verbeterd
worden.

Carel Heerius
Voorzitter BVD Schalkhaar

(vervolg van pag. 5) 

‘Dit doen we bewust omdat we de
straat willen vrijwaren van veel
auto’s. En ik hoop ook dat dit zo kan
blijven, want als de parkeervoorzie-
ning voor het ziekenhuis om welke
reden dan ook niet voldoet, vrees ik
problemen voor deze hoek van
Schalkhaar. Ik verwacht dat de
gemeente zorgt voor een goede ont-
sluiting per fiets en te voet vanuit
Schalkhaar naar het ziekenhuis. Het

Mensinksdijkje is dan de meest
logische route’
Andere plannen om het woningbe-
stand te moderniseren richten zich
op de Rielerenkweg en de
Alferdinkweg. De huurwoningen in
eerstgenoemde straat worden op
termijn alle eengezinswoningen en
krijgen een facelift. Over de bejaar-
denwoningen in de Alferdinksweg is
nog geen besluit genomen, er wordt
eerst overlegd met de bewoners.
Vanwege de prachtige ligging van

deze huizen zijn ze voor meer doel-
einden geschikt te maken. Het werk
van een woningstichting is vooral
langetermijn planning. Ton van
Keijzerswaard besluit: ‘Het best is
om iets doen voor de ouderen, want
daar zit de kneep. En daarmee
bereik je meteen de groepen die er
onder liggen en komen er vanzelf
ook meer starterswoningen vrij. Zo
bedien je twee klanten in een.‘

Ankie Pannekoek

Lekker              -pen!
Ben jij 12, 13, 14 of 15 jaar? Dan heb je mazzel, want de MOP is weer in Schalkhaar. 
Iedere dinsdag van 14:30 tot 17:30 uur en op vrijdag tussen 18:30 en 21:30 uur staat Nicole met haar 
mobiele ontmoetingsplek aan de Ganzeboomsweg. FF lekker weg van thuis, gezellig bijpraten, 
de comp gebruiken. 

Kom ook! (zie ook elders in dit infobulletin)



7

Tienerwerk: zegt het voort,
zegt het voort!
Voor tieners in Schalkhaar staan er
naast de MOP (Mobiele Ontmoe-
tingsPlek) weer maandelijks activitei-
ten op het programma, hou publica-
ties in de gaten en wil jij persoonlijk
een uitnodiging geef deze dan door
aan onder genoemde persoon. Als
het goed is hebben bijna alle 12 tot
15 jarigen inmiddels een uitnodiging
ontvangen.
Noteer alvast de volgende data:  
8 april tienerinloop met het

bekende “Kop spijkerspel”, 27 mei
tijdens het Schalkhaar Life is er tie-
nerinloop met pannavoetbal en een
skate-baan. 
Alle activiteiten beginnen om 20.00
uur en eindigen om 23.00 uur, de
kosten zijn € 1,50.

Er wordt niet gerookt en geen
alcohol geschonken en er is altijd be-
geleiding aanwezig.
Activiteitenruimte van Raster kunt u

vinden aan de Ganzeboomsweg 5, 
in het Haarhuus in Schalkhaar.
Kom gerust een keer langs! 

Afronding ronde tafelgesprek 
‘Jong zijn in Deventer Buiten’
Een groot aantal jongeren van 12
t/m 19 jaar in Schalkhaar hebben
deelgenomen aan het ronde tafelge-
sprek ‘ jong zijn in Deventer Buiten’.
Dat ging over hun wensen ten
aanzien van voorzieningen en activi-
teiten in hun dorp. Het is de
bedoeling dat jongeren ook zelf
actief betrokken zijn. In april  zal er
een presentatie van het resultaat
van de gesprekken gehouden
worden. 

De MOP.
De MOP (mobiele ontmoetingsplek)
is er voor jongens en meisjes van 12

tot 15 jaar. Dit project gaat in maart
a.s weer van start aan de ganze-
boomsweg bij het voetbalveldje.
Kom maar eens kijken, alles is gratis
en natuurlijk zijn ouders en buurtbe-
woners ook welkom.

Heb je ook ideeën, vragen of opmer-
kingen dan horen we dat graag van
jullie. Je mag het ook doorgeven
aan een van de leden van het tiener-
werkgroep of jongerenwerker Carla
Hobert  telefoon 0570-625876 of
mobiel 06-12772872. e-mail
c.hobert@raster-groep.nl of kijk op
www.Deventerbuiten.nl

Tot ziens en het tienerwerk is er ook
voor jou!

Tienerwerkgroep Schalkhaar.

Nieuws voor tieners in Schalkhaar

Op 20 januari was de grote zaal
van de Lindeboom goed gevuld.
Ruim 160 mensen woonden de in-
formatie-avond van het Platform
bij. We hebben de mensen geïnfor-
meerd over de lopende zaken in
Schalkhaar, zoals behoud voorzie-
ningen, bibliotheek, verkeer, wo-
ningbouw, Linderveld. 

Verder vertelde wijkopbouwwer-
ker Valentijn Hijink over de
Wijkaanpak en de nieuwe ronde
voor 2005-2006. 

Projectmanager Nieuwbouw
Marien Breedijk informeerde
Schalkhaar over de nieuwbouw
van het Deventer Ziekenhuis. In
een levendige presentatie lichtte
hij toe waarom er een ziekenhuis
moet komen met deze capaciteit
en omvang en gaf hij uitleg over
de indeling van het perceel en het

Info-avond Platform trekt volle zaal

Het is weer zover, het tienerwerk van Raster
Welzijnsgroep heeft dit jaar weer van alles te
bieden voor de tieners in Schalkhaar. 
Ook is groep 8 vanaf maart van harte welkom.
De tienerwerkgroep is er weer helemaal klaar voor
en we hopen jullie ook! De tieners zijn zelfs bezig
met het instuderen van een dans  om zo deel te
nemen aan de Landelijke Kunstbende! Wie weet
wordt er talent ontdekt in Schalkhaar……
De cursus zelfverdediging voor meisjes en vrouwen
is inmiddels van start gegaan in het Haarhuus. 



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 .................................................................................................

Al een hele poos bewonen krakers
villa Zonneheuvel op de hoek
Wilhelminalaan -  Oosterwechels-
weg. Zij hebben met de eigenaar
van het pand de afspraak
dat zij vertrekken zodra de
bouwactiviteiten van start
gaan. Welnu, dat moment is
een stapje dichterbij
gekomen. Een van de
eigenaren, de heer
Osewoudt, meldt dat zij in
september willen beginnen
met de bouw. Om dat te
kunnen doen worden in de
maanden voorafgaand bij-
gebouwen en (lelijke)
uitbouwen gesloopt. Het is de
bedoeling de villa te vernieuwen
met oog voor zijn oorspronkelijke
staat. De plannen omvatten de re-
alisatie van 8 huurappartementen
in de luxe klasse, bij uitstek

geschikt voor mensen van 55 tot
100 jaar. 
100 jaar? Inderdaad, u leest het
goed. De huurder van zo’n appar-

tement beschikt straks niet alleen
over een op comfort gebouwde
indeling en voorzieningen als lift
en brede deuren, maar kan ook
gebruik maken van een service-ar-
rangement. Daarvoor is de toe-
komstig beheerder, Stichting
Armema Administratief Beheer uit
Deventer in gesprek met Zorg-
verlener De Leiboom, die ook Park
Brabant in beheer heeft. Samen
bekijken zij de mogelijkheden. 
Het Platform is zich bewust van de
nodige onzekerheden in dit
bericht, maar gezien de belangstel-
ling vanuit het dorp voor de
toekomst van Zonneheuvel willen
wij u toch alvast op de hoogte
brengen van de huidige stand van
zaken. 

Ankie Pannekoek

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

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

4 april en 30 mei

Alle vergaderingen worden gehouden in het
Haarhuus en beginnen om 19.30 uur.  

U bent van harte welkom

Zonneheuvel: sloop en nieuwbouw

✄

Eind augustus 2004 hielden de
kraker-bewoners een feestje voor
onder meer omwonenden. 
Een fraaie aquarel sierde de uit-
nodigingskaart voor dit Sunny
Hill Summer Festival

gebouw en over planning en
voortgang. 

Het publiek was erg geïnteres-
seerd en naderhand hebben we
veel reacties gehad in de trant van

'Interessante avond, veel
gehoord', 'Goed dat we een
Platform hebben' en 'Wat speelt
er eigenlijk veel in zo'n dorp'.
Voor de mensen van Platform
Schalkhaar een leuke opsteker en

een stimulans om door te gaan
met dit werk. 

Ankie Pannekoek
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