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Groen wonen of een Vinex locatie?
Dinsdagavond 27 september fietste uw verslaggever
naar het gemeentehuis waar een voorlichtingsavond
werd gegeven over de Regionale Structuurvisie
Stedendriehoek. Samen met twee andere leden van
het Platform Schalkhaar bezochten we deze avond,
om ook namens u ons te laten
voorlichten over de plannen van de Stedendriehoek.
Wij waren natuurlijk in de eerste plaats geïnteresseerd in de effecten van deze plannen op de ruimtelijke ontwikkeling in en bij Schalkhaar.

De Stedendriehoek – een samenwerkingsverband van de gemeenten
Apeldoorn, Brummen, Deventer,
Gorssel (gemeente Lochem), Voorst
en Zutphen – streeft naar een hoogwaardige ruimtelijke ontwikkeling
van de Stedendriehoek als geheel. In
deze Regionale Structuurvisie gaat
het om het gebied rond Apeldoorn,
Deventer, en Zutphen en het daarbinnen gelegen gebied.
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Door deze samenwerking is het niet
meer zo als vroeger dat iedere
gemeente zelf zijn keuze maakt op
het gebied van wonen, werken en
recreëren maar kiest men voor gemeenschappelijke keuzes.

dig ruimtegebruik op de huidige industrieterreinen o.a. Bergweide
Deventer een nieuw terrein aan de
A1 bij Beekbergen. Helaas is het
Linderveld ook nog opgenomen in
de visie als lopend plan. Voor de
recreatie wordt gedacht aan stedelijke uitloopgebieden in de directe
nabijheid van de stad en ontwikkeling van Bussloo als regionaal park
van formaat.
En dan komen we bij het heetste
hangijzer het wonen. Waar wordt
gebouwd?

Zoals zo vaak bij dit soort voorlichtingsavonden was helaas het aandeel
burgers met grijze haren aan de
hoge kant terwijl de jeugd het liet
afweten. Wel aanwezig bijvoorbeeld
de burger die een dure flat had
gekocht aan de IJssel of de bewoner
die de Vijfhoek was ontvlucht en een
huis had gekocht in Westenberg-Buiten. Allen met de vraag wat
betekent deze visie Stedendriehoek
voor mij in de toekomst. Kijk ik niet
straks tegen een nieuwe woonwijk
aan?
De avond begon met een vooraf ingestudeerd interview met mevrouw
de wethouder Adema, waarbij zo nu
en dan de verantwoordelijke
ambtenaar op het gebied van de
ruimtelijke ordening ook een duit in
het zakje mocht doen.
Na het interview was er nog de gelegenheid om ambtenaren aan te
schieten en brandende vragen te
stellen over de uitgangspunten zoals
beschreven in de Regionale
Structuurvisie Stedendriehoek 2030.

De stedendriehoek kiest naast de al
lopende plannen o.a. voor stadsuitbreiding van twee nieuwe,compacte
stadsuitbreidingen met hoge
kwaliteit van circa 3000 woningen op
de westelijke oever van de IJssel
nabij Deventer en Zutphen.
Tevens staat in ambtelijke termen in
het rapport dat men uitgaat bij de
realisatie van woningbouw van hoge
ambities voor de inrichtingskwaliteit.
Er wordt dan gesproken over de aanvullende extensieve woningbouwlocaties, verder in het rapport omschreven als groene woonlandschappen rond Wenum en Deventer
Westenberg. De term Schalkhaar
Noordoost is schijnbaar door de
gemeente Deventer verlaten omdat
men geen koppeling wil leggen
tussen de nieuwe uitbreiding
Westenberg en het dorp Schalkhaar.

Wat voor keuzes zijn nu gemaakt?
Wat water betreft meer ruimte voor
de rivier en verbreding van watergangen in het Sallandse. Bij verkeer
verbreding van de A1 en meer
aandacht voor railverkeer. Natuurlijk
moet er ook gewerkt worden en
daarom naast een intensief meervou-

Echter er schuilt een addertje onder
het gras. Wat is namelijk het geval?
In het rapport staat omschreven dat
de IJsselsprong bij Deventer afhankelijk is van de uitkomsten van het
vervolg pag. 2
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onderzoek ruimte voor de rivier. Een
definitieve keuze voor de IJsselsprong zal pas worden genomen
nadat de uitkomsten van het
onderzoek bekend zijn. Een niet
doorgaan van de IJsselsprong
betekent dat ergens anders
ruimte moet worden gezocht voor

woningbouw. Dat zou kunnen
betekenen dat het groene wonen in
de ijskast wordt gezet en dat het
geplande zoekgebied Westenberg
wordt omgetoverd tot Deventer
Noordoost-plus. Schalkhaar als
opvolger van het ingebouwde
Colmschate?

We verlieten de voorlichtingsavond
in ieder geval met het idee dat ons
bestaansrecht als belangenvereniging voor het dorp Schalkhaar in
ieder geval voorlopig gewaarborgd
is.
Niek Lelieveld

Kent u deze bijzondere winkels in Schalkhaar?
Afgelopen jaar is een nieuw dagactiviteitencentrum in Schalkhaar
geopend: Kwekerij Het Groene Erf
aan de Oerdijk nr. 108 (de voormalige boerderij van de gebroeders
Roelvink). Rondom de boerderij
verbouwen de mensen van de
kwekerij aardappelen, groenten en
fruit. Ook hier is een winkel
gevestigd, in de verbouwde schuur. U
kunt er terecht voor verse groenten
(zo van het land), zelfgemaakte jam,
openhaardhout en straks met Kerst
voor uw kerstboom. Deze winkel is
geopend van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 15.30 uur.
In het woonhuis, Boerderij Roelvink,
zijn zes appartementen gerealiseerd,
waar mensen met een verstandelijke
beperking begeleid wonen. Een van
de bewoners is Alex Sotthewes, voor
veel Schalkhaarders een oude
bekende. Hij is na een aantal jaren
wonen in Deventer, weer terug in
‘zijn‘ dorp. En dat bevalt hem heel
goed.
Het duurt nog een paar weken voor

Actief met kinderen
Mijn naam is Judith Mensink en
afgelopen mei ben ik begonnen als
de nieuwe Kinderwerker in
Schalkhaar van Raster Welzijnsgroep.
Daar werk ik al vanaf 2000 en ik
combineer het werk in Schalkhaar
met de coördinatie van de tussenschoolse opvang op de Hagenpoort
school en het werk voor de buiten-

de Sint zijn voet weer aan wal zet in
Nederland, maar misschien kijkt u al
af en toe rond voor een kadootje.
Dan is het leuk om te weten dat er in
Schalkhaar een uniek winkeltje zit
dat u misschien nog niet kent. Met
bijzondere kadootjes, vervaardigd
door mensen met een verstandelijke
beperking. In de winkel vindt u o.a.
handgeweven placemats, prachtige
kaarsen, kleurig bedrukte rompertjes
en t-shirts voor de allerkleinsten,
originele kinderkleding, houten
speelgoed, kransen, vogelhuisjes,
kerststalletjes, kaarten en ingelijste
kunstwerken. Daarnaast verkoopt
men er brood en broodjes, cakes en
overheerlijke appeltaart, boerenzuivel en kaas.
De winkel is onderdeel van de
Gooijer Marke, één van de centra
voor dagbesteding van stichting De
Parabool. Hier komen mensen met
een verstandelijke beperking
overdag om te werken. In de Gooijer
Marke kan dat op het creatief atelier
zijn, op het atelier stofbedrukken, bij
de huishoudelijke dienst of in de
winkel. In andere dagactiviteitencentra in de regio zijn o.a. een bakkerij
en een houtwerkplaats. Waar de
mensen werken, hangt af van hun
eigen interesse en hun kunnen.
‘s Avonds keren zij terug naar huis of
naar een van de woonvormen van
De Parabool. Alle producten in de
winkel worden gemaakt in de verschillende centra voor dagbesteding.
De winkel is gevestigd aan de
schoolse opvang.
Ik ben 26 jaar en woon in Deventer.
Ik heb de opleiding SPW gedaan en
toen o.a. stage gelopen in het kinderwerk in wijk 3. Ik heb echt veel
zin in mijn nieuwe baan.
In Schalkhaar zijn ook dit seizoen
weer van start gegaan: de timmerclub, handwerkclub en de disco. Alle
activiteiten zijn bedoeld voor de basisschoolkinderen in Schalkhaar. En
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Pr. Beatrixweg nr. 8 en is open van
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
16.00 uur.
Sinds kort kunnen in de Gooijer
Marke ook ouderen met een verstandelijke beperking overdag worden
opgevangen. Als werken niet meer
hoeft, is het soms moeilijk structuur
te geven aan de dag en ligt eenzaamheid op de loer. In de gezellig
ingerichte huiskamers van de Gooijer
Marke wordt aandacht en afleiding
geboden, afgestemd op de wensen
en het tempo van de oudere.
PS. Wilt u naar aanleiding van uw
bezoek aan de winkel aan de
Pr.Beatrixweg, meer kunstwerken
van het creatief atelier zien? Dan
kunt u eens een kijkje nemen in restaurant Het Volkshuis in de Kleine
Overstraat, waar momenteel een
tentoonstelling is. Ook hangt er werk
op de afdeling Gynaecologie van het
Deventer Ziekenhuis.
Elly Schopman
volgend jaar zomer organiseren we
natuurlijk weer de zomerdagkampen.
Je kunt me vinden in het Haarhuus.
Voel je vrij om een keer bij me naar
binnen te lopen als je vragen hebt of
kennis wil maken! Ik hoop op een
fijne samenwerking voor alle
partijen.
Judith Mensink

Veilig verkeer in Schalkhaar: ligt de oplossing
bij ons zelf?
Het is al vaker gezegd: niets houdt de gemoederen
meer bezig dan het verkeer in Schalkhaar.
Naar aanleiding van een artikel van Ankie Pannekoek
in het vorige bulletin, kregen wij de volgende reactie
van de heer Hasselaar die wij met zijn toestemming
mochten plaatsen

Fietsers die vanaf Deventer komen proberen altijd nog
even snel voor je langs te rijden voordat je de Botterije
inslaat, zij zijn van mening voorrang te hebben op de
auto die de rotonde wil verlaten (De afstand van de
haaientanden tot aan de Botterije is ook wel erg kort
naar mijn mening). Als automobilist slaat je hart even
over als je plots een racende fietser voor je ziet en zoals
u weet staat de automobilist meestal in het beklaagdenbankje. Ik ben geen verkeersdeskundige, maar ik
heb het idee dat de rotonde te klein en wat ongelukkig gesitueerd is. Maar dat neemt natuurlijk niet weg
dat wanneer iedereen zich keurig aan de regels houdt
er geen problemen zouden moeten zijn.

Naar aanleiding van het artikel "Veilig verkeer in
Schalkhaar" in het Informatiebulletin v.h. "Platform
Schalkhaar", het volgende. Misschien wilt u ook eens
een keer een verkeerswaarneming doen bij
de rotonde voor de Rabobank. Als bewoner van 't
Mensink was ik in het verleden blij dat deze
rotonde werd aangelegd, het was soms erg moeilijk
om komende vanaf de Botterije richting Deventer te
rijden. De doorstroming van het verkeer is nu veel
beter geworden. Toch verbaast het me dat het op die
rotonde altijd goed gaat, het is mij tenminste niet
bekend dat er zich al eens en ongeval heeft voorgedaan. Haaientanden en verplicht rechtsom rijden blijkt
voor diverse mensen niet te gelden.
Op een rustige zondagochtend kan het je zo maar
gebeuren dat er een auto of een motorrijder met een
redelijke snelheid vanaf de Oerdijk de rotonde linksom
passeert om zodoende richting Deventer te gaan. Ik
kan u verzekeren dat je daar van schrikt. Als je van de
Botterije de rotonde op wilt rijden, moet iedereen
zich zorgen maken voor het verkeer wat uit Deventer
komt. Want dit verkeer is in veel gevallen van mening
dat de haaientanden niet voor hen zijn bedoeld en dat
ze dus voorrang hebben op het verkeer
Dat vanaf de Botterije komt voordat zij op de rotonde
rijden.

Het lijkt me goed aan deze verkeerssituatie ook eens
even aandacht te geven, mogelijk gaan er dan wat
ogen open.
Met vriendelijke groet,
W.J. Hasselaar
't Mensink 36
Naschrift redactie:
Wil je links de rotonde passeren dan moet je OF totaal
niet weten dat er een rotonde ligt OF juist erg goed
bekend zijn met de situatie ter plaatse. Ik vrees voor
het laatste... Wellicht dat het mensen betreft die in
Schalkhaar wonen. Hopelijk zet uw bericht de "verkeerszondaars" (al betwijfel ik het dat dergelijke
mensen überhaupt lezen...) aan het denken. Met de
heer Hasselaar zijn ook wij benieuwd naar uw reactie:
graag sturen aan platform.schalkhaar @planet.nl
NB: de verkeerswaarneming van Ankie Pannekoek was
"een toevallige": Ankie zat daar als ouder voor het
afnemen van de praktijktoets van het verkeersdiploma
voor kinderen.
Paul Maatman, redactie

Als je eenmaal op de rotonde rijdt, dat moet je onverschrokken doorrijden anders gaat het verkeer vanaf de
Wilhelminalaan je voor. Brutalen wagen het er echter
nog wel eens op. Als je zelf vanaf Deventer komt rijden
en je wilt afslaan naar de Botterije, dan moet je blij
zijn dat achterop komend verkeer niet in je kofferbak
rijdt als je afremt om de scherpe draait te maken naar
de Botterije. Men denkt in veel gevallen denk ik dat
de auto voor zich de Oerdijk op wil rijden in plaats van
de Botterije.

WEEKEND
SCHALKHAAR LIFE
26, 27 EN 28 MEI 2006
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De Groene Knoop en de groene heg.
De Groene Knoop is een organisatie
van vrijwilligers die de natuur hoog
in het vaandel heeft.
De groep bestaat momenteel uit 25
vrijwilligers die verdeeld over de
woensdag- en de donderdagmorgen
allerlei onderhoudsklusjes doen in de
natuur. In september zijn we weer
begonnen met het verwijderen van
opslag (jonge, grove den en berk) op
het Wechelerveld, het enige heideterrein in de gemeente Deventer.
Het werk van ons werpt vruchten af.
Het Wechelerveld maakt zoveel
indruk op beleidsmakers dat in 2006
weer stukken worden geplagd met
een kraan.
De volgende werkzaamheden zijn
maai-optast-werk in de boomgaard
en op het eiland.
Evenals poelen schonen en restaureren. In de winter volgt het knotwerk.
Zo heeft deze groep ook de heggen

op de Rielerenk onderhouden. In de
voorbereidingsfase van het
ontwerpen van het nieuwe ziekenhuis werd ik op een moment
opgebeld door een mevrouw die met
het uitwerken van het groen bezig
was. Ze had gehoord dat wij de
heggen onderhielden. Na enig
gepraat vertelde ze mij dat de eerste
heg (het verst van Schalkhaar
gelegen) totaal zou verdwijnen,
maar de tweede heg bleef bestaan.
Misschien dat er enkele "happen"
uitgenomen werden. Ze stelde het
op prijs als de vrijwilligers van De
Groene Knoop tergelegener tijd
weer de snoeiwerkzaamheden op
zich wilden nemen van de heg het
dichtst bij Schalkhaar gelegen.
De heg is niet meer, maar De
Groene Knoop nog wel.

Reactie Platform:
‘De heg is niet meer’, schrijft Cor
Hanekamp hierboven. Inderdaad, de
mooie oude meidoornhaag heeft
moeten wijken. Enige uitleg is hier
op zijn plaats, vooral ook omdat er
veel reacties uit het dorp zijn
gekomen. Tijdens onze contacten
met het Deventer Ziekenhuis (DZ)
nieuwbouwteam, waren we juist zo
mooi op weg om het Schalkhaars
Ommetje meer vorm te geven. De
heg zou daarvan een dominant
onderdeel uitmaken. Tot de dag dat
de energieleverancier meende
precies op die plek de leidingen te
moeten aanleggen. “Het kón niet
anders” (…..?). DZ heeft ons meteen
ingelicht en toegezegd dat een
nieuwe heg wordt teruggeplant,
maar jammer blijft het wel.

Informatie over De Groene Knoop
Cor Hanekamp, tel. 621659.

NIEUW
U kunt dit Platform Bulletin maar ook de komende nummers als PDF-bestand per email ontvangen.
Stuur een email met als onderwerp "PDF Bulletin" naar platform.schalkhaar@planet.nl en wij sturen u
ook de komende uitgaves van het bulletin automatisch toe.
Met dank aan drukkerij Evers.

Tienerwerk weer van start
Het nieuwe seizoen is alweer volop
begonnen. Maandelijks organiseren
wij Tieneractiviteiten. Doel is om de
tieners van 12 tot 15 jaar bij elkaar te
brengen, te laten samenwerken en te
betrekken bij het dorp. Wij nodigen
de jongeren persoonlijk uit voor de
avonden, maar als iemand per

ongeluk een keer geen uitnodiging
ontvangt, laat het ons svp weten.
De eerste spetterende disco met ‘hoedendans’ is al geweest.
De volgende activiteiten zijn op
28 oktober (Halloween-avond)
18 november (spokentocht)

30 december (eindjaarsbal).
Zet het alvast in je agenda.
We beginnen om 20.00 uur tot 23.00
uur. De eerste foto en informatie kan
je al bekijken op www.deventerwijkaanpak.nl/wijk6 of stuur je e-mail
naar stage1@raster-groep.nl
Staat jouw idee er niet bij of heb je
tips? Geef het door! Dit seizoen
begroeten wij Rik Hollak, een
stagiaire 3e jaars CMV. Hij zal onder
andere de werkgroep ondersteunen
en de filmgroep begeleiden.
MOP
Bij de Mobiele OntmoetingsPlek
(MOP) kunnen jongeren voetballen,
spelen op Playstation 2 of in overleg
met jongerenwerker Vincent Finckers
zelf
activiteiten
organiseren.
Uiteraard zijn buurtbewoners ook
van harte welkom om een kijkje te
nemen. Elke vrijdagavond van 18.30
tot 21.00 uur aan de Ganzeboomsweg
(grasveld).
Filmgroep
Nieuw in Schalkhaar: een filmgroep.
Heb je altijd al een film willen maken,
een soap of de straat op met een film4

camera en ben je tussen de 12 en 15
jaar? Geef je dan snel op. Er zijn nog
enkele plaatsen vrij.
Zelfverdedigingscursus voor meisjes
en vrouwen
Bij deze cursus leer je verdedigingstechnieken en voor jezelf opkomen.
De cursus bevat een mentaal en fysiek
gedeelte. Alles onder leiding van een
ervaren docent, Conny van de Graaf.
Start in oktober in het Haarhuus.
Carla Hobert

Vernieuwde Lindeboom in de lift
De Lindeboom, hartje Schalkhaar. Logisch, want het dorp heeft er voor een groot
deel zijn bestaansrecht aan te danken. En andersom. Feit is dat al bijna drie(!)
eeuwen geleden deze plek door reizigers werd aangedaan. De pleisterplaats voor
vermoeide zielen werd al snel voorzien van een tapperij en is ook daarna steeds
uitgebreid. Hoe staan de zaken er eind 2005 voor? Uitbaatster Patricia Bijlsma
vertelt.

In augustus is de grote zaal
veranderd in Chinees restaurant Wok
Plaza. Een zelfstandige onderneming, in handen van de families Sun
en Chi. Er is plaats voor 300 gasten
en de ingang is aan de zijde van de
grote parkeerplaats.
Dat is op zich een ingrijpende verandering, maar hard nodig om het hele
perceel rendabel te kunnen laten
zijn. ‘Want dat is natuurlijk wel waar
het om gaat’ zegt Patricia. ‘De
Lindeboom is een prachtig bedrijf,
met veel mogelijkheden, maar het
moet financieel wel kunnen, anders
hou je het niet lang vol.’ Daar zit
meteen ook de makke van de exploitatie van dit partycentrum, er hoort
veel eigen grond bij, maar die levert
niets op. En een nieuwe eigenaar

krijgt de lusten en de lasten, vandaar
de veranderingen. Stap voor stap
worden deze doorgevoerd. ‘Mijn
grote wens is een serre, die het café
en de zaal aan de kerkkant met
elkaar verbindt. Dat oogt niet alleen
mooi, ik vergroot er ook de zaalcapaciteit mee.’
In het voorjaar was nog het nodige
te doen over het wegvallen van de
kegelbanen. Inmiddels is overeenstemming bereikt met de kegelclubs.
Twee banen zijn behouden, de rest
van de ruimte is omgetoverd in een
heuse feestzaal met ruimte voor 200
mensen. Nieuw plafond en vloer, bar,
klein podium mogelijk, en voor
iedereen bereikbaar want er is een
lift. ‘Met deze inrichting van de kelderruimte zitten we
weer aardig op de capaciteit die we
voorheen hadden. En
de komst van mijn
Chinese buren vind ik
een aanvulling voor
het dorp.’

Patricia Bijlsma en
haar zakenpartner Ep
Caverlé beheren nu
drieënhalf jaar het
partycentrum. Plannen
waren en zijn er
genoeg. In die betrekDe geheel vernieuwde kelderruimte, klaar voor een feest. kelijk korte tijd is er

Ondernemingszin kan uitbater
Patricia Bijlsma van de Lindeboom
niet ontzegd worden.

een café gekomen, een terras, de
kelderruimte is totaal vernieuwd, en
de goede waarnemer ziet ook de
kleine veranderingen. Een herinrichting van het terrein zit er aan te
komen, maar daar zitten meer haken
en ogen aan. De verharding van het
grasveld voor het café op de hoek
met de Timmermansweg staat ook
op de lijst. Tot zolang is het Patricia
een doorn in het oog dat het perceel
enkel als langdurige parkeerplaats of
hondenuitlaatplek wordt gebruikt.
‘Daar is de grond midden in het dorp
toch te duur voor.’
Onder andere met de beoogde serre
draait de Lindeboom zich steeds
meer richting het dorp. ‘We willen
graag de centrumfunctie teruggeven
aan de Lindeboom, een echte
(ver)binding zijn tussen dorp en
horeca. Het plein kan dan ook voor
dorpse evenementen gebruikt
worden, kijk eens naar de buurdorpen om ons heen, maar de mooie
oude beuken zullen niet verdwijnen,
want die staan daar prachtig.’
Op naar 300 jaar Lindeboom.
Ankie Pannekoek

Naar de basisschool in je eigen dorp.
Hoe snel kun je uit je jasje groeien?
Ouders hebben het er onderling vaak over; jassen en schoenen
die in 2 maanden te klein kunnen zijn, zelfs als ze op de groei
gekocht zijn. De beide basisscholen in Schalkhaar kunnen er ook
voluit over meepraten. Maar dat gebeurt dan met de gemeente
Deventer.

Nieuwbouw
Op 7 oktober is de aanbouw van de Nicolaas rk basisschool
officieel geopend: maar eigenlijk kunnen er zo al wel weer
2 leslokalen bij om de aanwas op te vangen.
Op 18 oktober presenteert obs De Sleutel haar uitbreidingsplannen die dit schooljaar nog gerealiseerd gaan worden aan de
5

buurt. Onlangs heeft het gemeentebestuur toestemming gegeven voor
een extra leslokaal, onderwijskundige vernieuwingen en behoud
voorlopig van de noodlokalen. Maar
ook De Sleutel zou zo meer lokalen
kunnen gebruiken.
Ondertussen volgen om en na bij 600
basisschool kinderen onderwijs in
Schalkhaar:
De Nicolaasschool heeft vanaf 1921
haar leerlingen aantal zien dalen en
stijgen en zit nu op 361 kinderen,
verdeeld in 15 groepen, die in 14
lokalen en de gemeenschapsruimte
zitten.
Omdat in februari 2006 met een 16e
groep gestart moet worden, heeft
het bestuur bij de gemeente een
verzoek om uitbreiding gedaan.
De Sleutel is vanaf 1970 flink
gegroeid naar het huidige aantal
van 242 en heeft (na de uitbreiding)
9 leslokalen en een gemeenschapsruimte. En dan komen er op korte
termijn nogal wat woningen bij in
de kern van Schalkhaar.
Eigenlijk verwacht je dat de
gemeente Deventer vast extra groot
inkoopt: op de groei dus.
Want die gaat door. Maar zo simpel
werkt dat niet. Je krijgt als basisschool precies waar je volgens de
norm van het ‘voedingsgebied’ (lees
postcode) nu recht op hebt. Over 2
maanden zien we wel weer…..
De gemeente is wettelijk verplicht de
huisvesting voor het primair
onderwijs te financieren. Het besluit
daartoe wordt, na aanvraag door
schoolbestuur, genomen in de gemeenteraad.
Die krijgt het te nemen besluit van
de ambtenaren voorgelegd, die de
aanvraag hebben getoetst aan de
normen en regels van de
Huisvestingsverordening onderwijs.
Hier is geen verschil tussen openbaar
of bijzonder onderwijs.
De Nicolaasschool heeft bij de realisering middelen van de Stichting toegevoegd aan wat door de gemeenteraad is toegekend. Het bestuur heeft
altijd een eigen beheer kunnen
voeren over de middelen die op basis
van wet- er regelgeving aan een basisschool werden toegekend.
Daardoor kan het zomaar zijn dat je
als directeur en team je eigen onderwijskundige visie en kleuren van de
aanbouw in de bouwtekening mag
verwerken: een extra gemeenschappelijke ruimte bv en roodroest bruin
dat twinkelt in de zon, zoals bij de
fraaie overhangende 2e verdieping.
Vrijwel iedereen vindt het schitterend.

Zelfbeheer
Enigszins anders ligt het bij De
Sleutel.
Het bestuur van openbare scholen
werd in Nederland gevoerd door het
College van B en W en beslissingen
over de te besteden gelden aan
openbare scholen werd gedaan door
de gemeenteraad en als zodanig publiekelijk bekend en nog al eens
door een politieke bril bekeken.
Openbare scholen hadden geen zelfbeheer over eigen middelen. Dat is
voor De Sleutel in 1999 (gemeentelijke herindeling) veranderd.
Toen kwam het bestuur van de
school in handen van de
Bestuurscommissie Openbaar
Onderwijs Deventer, die vanaf 1997
het bevoegd gezag van de openbare
scholen van de gemeente Deventer
vormt. Vanaf dat moment heeft het
bevoegd gezag het beheer over
eigen gelden en kan ook reserves en
voorzieningen voor bijv. huisvesting
opbouwen.
Dat zelfbeheer van middelen wordt
vanaf 2006 nog groter voor ALLE
scholen. Het personele budget (op
basis van kengetallen) wordt dan
direct in geld aan de schoolbesturen
toegekend. Het bestuur mag het dan
ook anders besteden dan aan
personeel. Deze operatie heet “lump
sum financiering”. Dat verandert
niets aan de wet- en regelgeving
voor de huisvestingsaanvragen die
de schoolbesturen bij de gemeente
doen. Daarvoor blijft de gemeente
verantwoordelijk, zoals eerder beschreven.
In gesprek met directeur Gerard Nije
Bijvank van de r.k St. Nicolaas basisschool en directeur Roel Oost van de
obs De Sleutel zijn beiden het erover
eens dat basisscholen met een ‘dorps
karakter’ in trek zijn. Veiligheid in en
om de school, ruimte en groen en de
kleinschaligheid van de omgeving
spreken de ouders aan. Naast
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uiteraard de keuze voor de didactische aanpak en sfeer op school.
Beide basisscholen krijgen dan ook
veel verzoeken voor plaatsing van
kinderen buiten het ‘voedingsgebied’. Maar dan gaat het jasje nog
veel sneller knellen! De gemeente
kiest voor het zgn ‘wijkgericht’bouwen voor basisonderwijs.
Veel mensen zijn het daarmee eens.
Soms knelt het, als je kind niet
geplaatst kan worden op een school
waar je vanuit pedagogisch-didactische afwegingen voor kiest, maar
waar geen uitbreiding van leslokalen
mogelijk is. Een dilemma waar gemeentebestuur en burgers nog volop
met elkaar over in discussie zijn.
Nog vele vragen
En hoe groot wil je eigenlijk worden
met een dorps karakter? Welk pedagogisch-didactisch klimaat wil je garanderen? Wil je je nog op een
andere manier profileren?
Zijn er alternatieven? Wat voor visie
heeft het gemeentebestuur over de
doorwerking van de geplande
nieuwbouw in de kern Schalkhaar?
En kan met het slim combineren van
verschillende voorzieningen op verschillende tijden, zoals kunst- en cultuurvorming, sport en beweging,
buitenschoolse opvang ook wat
meer ruimte beschikbaar komen
voor leslokaties? Wijkgerichte
aanpak op een presenteerblaadje!
De beide scholen zijn daarover
samen met het Haarhuus, de
Bibliotheek en het platform Behoud
Voorzieningen Dorpen in gesprek en
zien reële mogelijkheden voor dit
concept van multi-functioneel
gebruik van ruimtes. Dit najaar gaan
ze nog daarover in gesprek met gemeentebestuur.
Ideeën en reacties altijd welkom.
Rianne Knippels

Schalkhaar swingt
In het vorige bulletin riepen wij u op om mee te
denken over de organisatie van een muzikaal
evenement, te houden op ons dorpsplein. Wij
hebben hier enorm leuke reacties op mogen
ontvangen, gevolgd door spontane aanmeldingen
van mensen die willen meehelpen.
Iets dergelijks organiseren in 2005 was “te kort
dag”, maar in 2006 gaat het hoogstwaarschijnlijk
dan toch plaatsvinden: het eerste Schalkhaarse
Muziekfestival!

De oproep in het bulletin heeft er
voor gezorgd dat wij o.a. in kontakt
zijn gekomen met Wim Odé, bewoner
van De School in Frieswijk. Wim Odé
is met een team bezig met de organisatie van een maandelijkse, culturele
activiteit in de Frieswijkse School
(http://www.schoolvanfrieswijk.nl/) In
het kort het concept: De School van
Frieswijk uitbouwen tot een kleinschalig Cultureel / Educatief Centrum
in het Deventer Buitengebied. We
willen aanknopen bij het “merk”
Frieswijk, het landgoed, het verhaal
van Het wonder van Frieswijk en bij
het authentieke karakter van de oude
school. De unieke ligging in de
prachtige omgeving van Salland en
de vele culturele activiteiten van de
Hanzestad Deventer bieden mogelijkheden tot samenwerking en inspiratie. Alle activiteiten hebben een
“schools” karakter; ze zijn te

benoemen als de “vakken” uit 1912.
Activiteiten waarin o.a. de muzikale
cultuur een belangrijke rol speelt. Zo
worden er ook concerten gegeven of
voordrachten "met een muzikale omlijsting". Ideeën varieren van modern
klassiek tot een avond opgedragen
aan bijvoorbeeld het Nederlandse levenslied/smartlappen.
Eerstvolgende activiteit: op 20
november a.s. is het thema “All that
jazz”. Meer informatie vindt u op de
website of telefonisch Wim Odé:
0570-530115. Na de kennismaking
bleek al snel dat wij van van elkaars
ideeën en werkzaamheden kunnen
profiteren, wat zou kunnen resulteren in een vruchtbare samenwerking.
"Vruchtbaar" omdat we een evt. muziekfestival op het dorpsplein in het
verlengde kunnen zien van de in
Frieswijk geplande voorstellingen.
De intentie is er om parallel aan De

School-activiteiten bezig te gaan met
het optuigen van een "muzikaal
buiten-evenement op het dorpsplein"
in de zomer van 2006.
Het muziekfestival kan dus zo "profiteren" van de kennis die de
komende maanden wordt opgedaan
in De School. Onze bijdrage richting
De School is om deel te nemen in de
organisatie van de maandelijkse voordrachten. Kortom: synergie, we
kunnen van elkaar leren en profiteren.
Afsluitend: een erg positieve start,
mede gezien de spontane aanmeldingen van mensen die willen helpen
met de organisatie. Meer hulp en
ideeën zijn natuurlijk altijd welkom.
rianne.knippels@home.nl
p.maatman@planet.nl
Paul Maatman

Stichting Dorpsarchief blijft actief
Ook in de zomer heeft het bestuur
van de Stichting Dorpsarchief doorgewerkt. Zij hebben zich bezig
gehouden met verschillende zaken.
Hieronder enkele punten.

Huurcontract met de Lindenhof
Met het bestuur van de Lindenhof
hebben we overeenstemming
bereikt voor een nieuw onderkomen van ons dorpsarchief. We
hebben een deel van het complex
tegenover de parkeerplaats van de
Lindeboom kunnen huren.
Inmiddels hebben we het archief
verhuisd van het Haarhuus naar de
Lindenhof. Binnenkort zullen we
alles wat er is aan archiefmateriaal
uitzoeken en daarin orde op zaken
stellen.

Nieuwe bestuursleden
De heren Harry Beffers en Joop
Bloemenkamp hebben zich bereid

verklaard om zitting te nemen in
het bestuur. Het aantal bestuursleden is daarmee op vijf personen
gekomen. Wij zijn nu op zoek naar
mensen die bereid zijn in een
werkgroep zitting te nemen. We
denken aan personen die geïnteresseerd zijn in fotografie en/of historische stukken zoals krantenartikelen,
foto’s, akten, boeken, landkaarten
e.d. Mocht u hiervoor interesse
hebben laat het dan aan een van de
bestuursleden weten.

Historische materialen
Mocht u in het bezit zijn van historische materialen zoals foto’s, akten,
boeken, landkaarten etc. die betrekking hebben op ons dorp van
vroeger laat het ons dan weten.
Misschien kunnen we kopieën vervaardigen of u bent misschien
bereid ze af te staan, eventueel in
bruikleen, aan het Dorpsarchief. U
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zou ons, maar vooral uw dorp en de
generatie na ons, daar een grote
dienst mee bewijzen.

Donateurs
Om alle onkosten te kunnen blijven
betalen en om nieuwe zaken op te
pakken hebben we financiën nodig.
Gelukkig hebben we al een aantal
donateurs. Maar nog niet
voldoende om de exploitatie rond
te houden. Daarom doen we een
dringend beroep op de inwoners
van Schalkhaar en naaste omgeving
om donateur te worden van onze
Stichting. Om de kosten hoeft u het
niet te laten, deze bedraagt slechts
€ 10,-- per jaar. Vul onderstaand
formulier in en lever deze in bij één
van de bestuursleden.

Richard Schrijver

Boek OMZIEN toch een heruitgifte?
Het boek “Omzien” is een groot succes geworden. De gehele oplage is uitverkocht.
Nadien was er een blijvende vraag. Het bestuur is van mening te gaan inventariseren of
er voldoende belangstelling is voor een tweede druk. Mocht u of uw huisgenoten/
vrienden/ kennissen alsnog interesse hebben voor een boek meld dit dan vóór 1 december
2005 bij één van de bestuursleden via onderstaand antwoordcoupon of via e-mail:
h.w.kogelman@hetnet.nl Als de oplage voldoende is, zal de prijs toch enigszins
aangepast moeten worden. Deze zal dan € 22,00 bedragen.
Het bestuur van de Stichting Dorpsarchief Schalkhaar
Herman Kogelman
Voorzitter
Het Koeland 90
Wim Huis in ’t Veld
Secretaris
Kolkmansweg 46
Richard Schrijver
Penningmeester
Pastoorsdijk 20
Harry Beffers
Bestuurslid
de Botterije 9
Joop Bloemenkamp
Bestuurslid
de Botterije 25

Hierlangs afknippen

Richard Schrijver

Inleveren voor 1 december 2005.

Aankruisen hetgeen van toepassing is

✄-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende

Naam:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adres:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Woonplaats:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Telefoonnr:

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

Heeft interesse voor

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

E-mail:....................................................................................................................................................................

exempla(a)r(en) van de 2e druk van het boek “Omzien”.

Geeft zich op als donateur van het Dorpsarchief. De jaarlijkse contributie van € 10,-- kan automatisch
geïncasseerd worden van rekeningnr:..........................................................................................................................................

✄ De vergaderingen van het Platform zijn

Handtekening

openbaar.
De eerstvolgende vergaderingen zijn op
31 oktober en 19 december
Alle vergaderingen worden gehouden in het
Haarhuus en beginnen om 19.30 uur.
U bent van harte welkom

✄

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

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

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

652657
605797
629211
628817
677741
621421

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

