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I N F O R M AT I E B U L L E T I N no 27
MEI 2006

Platform Schalkhaar

Hoera voor Linderveld! 
Hoera voor Linderveld, we hopen natuurlijk dat er nooit industrie komt, maar voorlopig komt die er in ieder geval
niet. Al zijn we wel benieuwd wat de gemeente nu gaat doen. Mocht ze door willen gaan met industrie op
Linderveld, dan moet eerst het streekplan van de provincie worden gewijzigd en vervolgens moet de hele bestem-
mingsplanprocedure opnieuw.

Ons uitgangspunt is en blijft dat
Linderveld planologisch, d.w.z. uit
een oogpunt van ruimtelijke
ordening, niet de juiste locatie is om
een industrieterrein aan te leggen. 
Deventer kreeg met de gemeentelijke
herindeling, van de gemeente
Diepenveen een prachtig, groot,
aanééngesloten buitengebied. Zo
langzamerhand worden dergelijke
mooie ongeschonden landelijke
gebieden rondom de grote(re) steden
een zeldzaamheid. Daar zou je zuinig
op moeten zijn, want dat is een
enorme kwaliteit. Linderveld zou daar
echter als een (industrie) eiland
midden in komen te liggen en een
barrière vormen tussen De Vijfhoek

en het buitengebied en tussen
Schalkhaar en Lettele. 
Ook eventuele woningbouw ten
noordoosten van Schalkhaar zou
uitkijken op industrie. 
Zo’n industrieterrein blijft niet beperkt
tot het geplande gebied van ruim 86
hectare. Door zijn negatieve uitstra-
ling beïnvloedt het een veel en veel
groter gebied. In dat deel van het ge-
meentelijke buitengebied is het dan
niet erg gezellig meer om er te
wonen en/of te recreëren. 

De Raad van State heeft echter niet
de mogelijkheid om een planologisch
slechte situatie van tafel te vegen.
Dat kan alleen wanneer er door de
gemeente en/of de provincie
juridisch fouten zijn gemaakt.
Wij hebben er dan ook alles aan
gedaan om die fouten boven tafel te
krijgen en aan te kaarten. Ook de
advocaat van de projectontwikkelaar
die bezwaar maakte heeft dat
gedaan. Dankzij hem is er door de
Raad van State een voorlopige voor-
ziening getroffen, nadat de door ons
aangevraagde voorlopige voorziening
op basis van vrijwel dezelfde argu-
menten was afgewezen. Zonder die
voorlopige voorziening had de

gemeente, al voor de definitieve
uitspraak van de Raad van State,
kunnen gaan slopen, bomen en bos-
gebiedjes kappen en water partijen
graven en elders grond ophogen.
Dan had een groot deel van het ge-
bied er nu mogelijk kaal bij gelegen.
Gelukkig is dat niet gebeurd. 

De Raad van State heeft Linderveld
op basis van twee argumenten naar
de prullenbak verwezen. Diverse
andere bezwaren die door ons en de
projectontwikkelaar zijn aangevoerd
zijn ongegrond verklaard, maar veel
overige bezwaren zijn niet
behandeld. Wanneer de Raad van
State reden ziet om het besluit (de
goedkeuring van het bestemmings-
plan door de provincie) te vernietigen
staat er in de uitspraak: “behoeft het
overige dat appellanten naar voren
hebben gebracht geen bespreking”.

De twee door ons en door de pro-
jectontwikkelaar ingebrachte
bezwaren waarop Linderveld is
afgewezen zijn:

1. In het bestemmingsplan zijn onvol-
doende maatregelen opgenomen
ter beperking, dan wel ter  com-
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pensatie van de nadelige milieuge-
volgen van de voorgenomen acti-
viteit. Dit is nieuwe jurisprudentie,
dit argument schijnt nog nooit
eerder gehanteerd te zijn. Een
primeur dus voor Linderveld.

2. Het plan (ca. 86 ha) is in strijd met
het streekplan omdat, heeft de
Raad van State geconcludeerd,
het streekplan voorziet in een be-
drijventerrein van 50 ha bruto en
het terrein ten onrechte is opge-
schoven naar het noorden zonder

dat de oorspronkelijke streekplan-
locatie eerst is ontwikkeld. De
Raad van State is het in deze met
de Werkgroep eens. Provincie en
gemeente hebben altijd gezegd
dat het om 50 hectare netto ging
en dat opschuiven naar het
noorden niet in strijd is met het
streekplan.

Bovendien merkt de Raad van State
in haar uitspraak op: “verweerder
dient in het kader van het antwoord
op de vraag of de afwijkingsproce-

dure van het streekplan al dan niet
zal worden toegepast tevens de
ligging van het plangebied in een in-
trekgebied te betrekken. Naar het
oordeel van de Afdeling is niet geheel
buiten twijfel of het plan voldoet aan
het in het streekplan op dit punt
gegeven toetsingskader.” 

Anne-Lot Schepers-Haag
Stichting Werkgroep industrieterrein
Linderveld (tel. 630273) 

Mooi dat we op een plezierige en
actieve manier de onderwerpen die
in Schalkhaar spelen,  langs hebben
gelopen, informatie uitgewisseld en
acties benoemd.
Mooi dat we een aantal suggesties
direct mee konden geven aan
wethouder Gerrit Berkelder, die op
uitnodiging van het Platform
aanwezig was.
Acties om vinger aan de pols te
houden op een aantal klassiekers
zoals de drukke verkeerssituatie op
met name de Oerdijk, Wilhelmina-
laan en de Oosterwechelsweg en de
bouwplannen in de kom Schalkaar
(Smidsweg, Mensinkdijkje,
Wijtenhorst en het nieuwe sport-

complex SVS met uitgang op de
Oerdijk). 
Vinger aan de pols zeker om het
voorzieningen nivo in Schalkaar niet
te laten verschralen en oplossingen
te zoeken. Bijvoorbeeld door biblio-
theekvoorziening en gemeentein-
formatie gebundeld onder te
brengen in het Haarhuis. Sterk
argument is dat Schalkhaar er de
komende jaren heel wat bewoners
bij krijgt en dan wil je als gemeente
natuurlijk investeren in een goed
woon- en leefklimaat! 
En ook mooi dat we over een aantal
zaken direct opheldering kregen
van wethouder Gerrit Berkelder.
Bijvoorbeeld over de besluiten van

het college over intensiever gebruik
van de gemeentewerf in Schalkhaar,
de aanpak om speelplekken veiliger
te maken, over het handhaven van
de geldende verkeersregels op de
Oerdijk zoals het vrachtwagenver-
bod en 30 km zone. Aardig ook om
te zien hoe deze wethouder nieuwe
informatie en tips uit de zaal
oppakt en op de voortgang aange-
sproken wil worden!
Wij vonden dit een zinvolle avond
en met elkaar vormen we een
goede en deskundige gesprekspart-
ner voor de gemeente. Gewoon
doen en van ons laten horen. 

Rianne Knippels

Goed Bezocht
Het Platform Schalkhaar kijkt met plezier terug op een goed bezochte bijpraat/informatie avond op 9 februari j.l. in
een volle zaal in de Lindeboom. Fijn dat U er was! 
De welluidende inbreng van een groep jongeren die aandacht vraagt voor een goede hangplek in Schalkhaar bracht
direct de interactie mooi op gang.

Sinds 10 april is het erg druk in Schalkhaar met verkeer van- en naar de
Vijfhoek. De Nico Bolkensteinlaan is namelijk afgesloten voor gemotori-
seerd verkeer. De gemeente laat twee rotondes aanleggen om de bereik-
baarheid van het nieuwe ziekenhuis te bevorderen. 

Met name de Oerdijk en Colmschaterstraatweg moeten het ontgelden;
fietsen en oversteken is levensgevaarlijk, bestemmingsverkeer wordt
ernstig belemmerd en de overlast voor omwonen is buiten alle proporties.

Gelukkig duurt dit verkeersgeweld ‘slechts’ tot 10 juni. Dan krijgt het
verkeer van en naar de Vijfhoek weer de gelegenheid om om Schalkhaar
heen te rijden. En nu maar hopen dat men dat ook zoveel mogelijk gaat
doen…. 
Natuurlijk blijft het Platform er bij de Gemeente Deventer op aandringen
alles te doen om doorgaand verkeer in Schalkhaar zwaar te ontmoedigen.

Wim Kuiper

Verkeerschaos in Schalkhaar!



3

Jaaroverzicht 2005 Platform Schalkhaar
Begroot ‘05 Rekening ’05 Begroting ‘06

Uitgaven:

Informatiebulletin, infofolders 2.250 1.495 2.100
Info-avond Platform 500
Vergaderingen platform/taakgroepen 400 470 450
Deelname jaarmarkt 80 -- 80
Diversen:
(representatie,K.v.K.,bankkosten,cadeautjes 180 249 225
Donatie stichting werkgroep Linderveld -- 250

Totaal 2.910 2.464 3355

Inkomsten:
Bijdrage donateurs 3.250 3.316 3.300

Totaal 3.250 116 3.300

Het Platform had op 1 januari 2006 een banksaldo van € 3.264,= Dit bedrag is ontstaan doordat in 2005 het in-
formatiebulletin 1 x minder is uitgegeven, door een toename van het aantal donateurs ( op dit moment zo’n
214 donateurs) en door het positieve saldo van 1 januari 2005. De opbrengst van de donateurs was het afgelopen
jaar gelukkig weer toereikend om de uitgaven te compenseren.In dit positieve saldo zit nog het bedrag van 
€ 450,=. (destijds geschonken aan het Platform om een uitgave te kunnen doen voor groen in ons dorp
Schalkhaar). De bedoeling is om een boom te planten in Westenberg Buiten, immers ook de bewoners van deze
nieuwe huizen zijn inwoners van Schalkhaar. Met de gemeente zijn gesprekken gaande om een geschikte locatie
te vinden en welke boomsoort er geplant kan worden. 

Voor  2006 blijft de donateurbijdrage gehandhaafd op € 15,=

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

Rond de maand juni 2006 zullen wij bij degenen die ons daarvoor hebben gemachtigd, de jaarlijkse bijdrage van hun rekening
incasseren. Degenen die gekozen hebben om zelf een overboeking te doen,verzoeken wij vriendelijk deze bijdrage voor 1
juli 2006 aan ons te willen overboeken op onze bankrekeningnummer 13.64.14.591 t.n.v. Platform Schalkhaar.

Vacature: penningmeester
Na ruim 4 jaar zal ik mijn bestuursfunctie in de zomermaanden 2006 van het Platform Schalkhaar beëindigen. Eén
van mijn taken binnen het bestuur was het beheren van de kas. Aangezien er binnen het Platform op dit moment
niemand in de gelegenheid is om deze werkzaamheden op zich te nemen, is het Platform Schalkhaar met spoed op
zoek naar een persoon die het penningmeesterschap wil overnemen. Dit kan door in het Platform zitting te nemen
als bestuurslid, of u kunt ook onder mandaat van het Platform deze taak op zich nemen, zonder dat u verdere ver-
plichtingen binnen het Platform moet verrichten.

Penningmeester van het Platform Schalkhaar houdt o.a in:
- zorg dragen voor het op tijd betalen van de rekeningen.
- het incasseren van de bijdragen van de donateurs die een machtiging hebben verstrekt.
- alle overige donateurs aanschrijven met verzoek tot betaling.
- het in orde houden van het donateursbestand.
- één keer per jaar een jaaroverzicht maken.

Het is een leuke functie, die gemiddeld 1 uur in de week zijn beslag neemt.
De boekhouding werkt via een programma van de bank en is goed te hanteren.

Indien u het leuk vindt om het Platform Schalkhaar te helpen met het beheren van de kas, dan kunt u kontakt
opnemen met mij of een van de andere leden van het platform.

Carel Heerius, 
penningmeester Platform Schalkhaar / Tel. 0570-652657 
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Afscheid van twee technica 10 kanjers !
Sylvia Spaans en Ester Schrijver begeleiden nu hun laatste technika 10 cursus voor meisjes
in het Haarhuus!  Beiden hebben al jaren verschillende techniek cursussen gegeven, zoals
“hout en elektriciteit”, “kunststof en metaal”, “fotografie en chemie”, “bouwen” en
”websites opzetten’’. Sylvia (na 6 jaar) en Ester (na 10 jaar) vinden het tijd om te stoppen en
plaats te maken voor nieuwe begeleidsters! Beiden kijken met veel plezier terug naar al de
cursussen die ze hebben gegeven. 

Technika 10 cursussen zijn bedoeld om meisjes vanaf 10 tot 12 jaar in aanraking te laten
komen met verschillende vormen van techniek. Door vrouwen voor jonge meisjes! Dat deze
cursussen geslaagd zijn en dat Sylvia en Ester rolmodellen zijn geweest blijkt wel uit het feit
dat ieder cursus altijd vol was en dat de meerderheid van de meisjes alle onderdelen
hebben gevolgd!

Sylvia en Ester draaien momenteel hun laatste cursus, nl. “bouwen”. De meisjes hebben
nog 5 weken om hun droomhuis te bouwen. Hierna is het maar de vraag of technika 10 in
Schalkhaar voortgang zal hebben. We hopen en we zullen zeker alles eraan doen om
nieuwe begeleidsters te krijgen die de traditie voort kunnen zetten!

Namens alle meisjes die hebben deelgenomen aan technika 10 cursussen wil ik Sylvia en
Ester bedanken voor hun inspirerende en enthousiasmerende begeleiding!

Sabahat Kinaci
Coördinator technika 10 
Rastergroep Deventer
s.kinaci@rastergroep.nl

Naast de inspanningen van de taakgroep BVD zijn 
bovenstaande ontwikkelingen ook te bespeuren in
Schalkhaar: volgens welingelichte bronnen is de kogel
door de kerk en gaat Aldi een groot gedeelte van de be-
schikbare winkelruimte in Schalkstaete (hoek Timmer-
mansweg/Pastoorsdijk) huren. Als dit waar is dan zal dat
vanzelfsprekend zijn weerslag hebben op "de kern" van
Schalkhaar. Ik ben me er van bewust dat het rond het
winkelgebied drukker gaat worden en dat met name de
omwonenden, maar ook de Nicolaasschool, dit zullen
merken. Het valt niet te ontkennen dat zo'n supermarkt
tot meer (bestemmings-)verkeer en eventuele parkeer-
problemen zal leiden. 
Toch denk ik dat het een goede zaak is wanneer een
grote winkelpubliektrekker als Aldi naar ons dorp komt.
Een florerend winkelbestand draagt bij aan de leefbaar-
heid van een dorp. Dorpen als Gorssel, Bathmen en
onlangs Diepenveen hebben dit al begrepen en zijn
reeds initiatieven gestart die de economische bedrijvig-
heid moeten bewaken danwel aanwakkeren. 

Concurrentie
Binnen het Platform ontstond bovendien de discussie of
Aldi niet een direct gevaar is voor de huidige winkeliers
en dan met name de Plus. Mijn standpunt is dat de Plus
juist blij is met een Aldi als buurman en dit zelfs zal aan-
moedigen. Zo schijnt de nieuwe Plus supermarkt op de
Beestenmarkt in Deventer reeds bij het begin van de
projectontwikkeling kontakt gezocht te hebben met Aldi

met de vraag of Aldi zich niet naast deze nieuwe Plus
winkel wilde vestigen. De concepten van beide super-
markten kennen deels een overlap maar zijn grotendeels
aanvullend. Plus en Aldi versterken elkaar dus.

Toekomstige ontwikkelingen
Tenslotte is er een interessante kentering te zien in
’’retail-land’’: in een onlangs gepubliceerd onderzoek van
het Hoofdbedrijfschap Detailhandel voorspelt men dat
een goede (buur)gemeente een vijand wordt van de grote
winkelstad. Bereikbaarheid en parkeertarieven spelen
hierin natuurlijk een belangrijke rol. De Hema bijvoor-
beeld is heel gericht bezig een concept te ontwikkelen
waarin kleine Hema-locaties opgestart worden in dorpen.
Na de Aldi, de Media-Markt :-) straks ook de Hema in
Schalkhaar? Wie zal het zeggen?

Paul Maatman

Aldi supermarkt in Schalkhaar
Onlangs stond in de media het volgende bericht: "Klein dorp moet winkels behouden"   
De provincie Noord-Holland trekt de komende jaren 1,5 miljoen euro uit om dorpswinkels op te zetten. Het provin-
ciebestuur vindt het namelijk belangrijk dat kleine dorpen winkels hebben en houden. Noord-Holland denkt aan een
dorpssuper, gecombineerd met geldautomaat, bibliotheek, VVV en een loket van de woningbouwvereniging. 
In het plan wordt samengewerkt met plaatselijke ondernemers (Bron: RetailNews)
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OUD PAPIER

Rond half 10 die ochtend is het verzamelen geblazen
bij de sporthal Schalkhaar. De gemeente zorgt voor
twee vuilniswagens waarbij meestal sprake is van
dezelfde chauffeurs. SVS zorgt voor de spierkracht
waarbij de senioren van de vereniging ieder één keer
per jaar aan de beurt zijn.

Die ochtend wordt op de startplaats al een paarden-
trailer vol oud papier leeg gemaakt. De eerste buit is
binnen.
Marrit, Marije en Alieke van Dames 3 gaan met de
eerste vuilniswagen op weg naar de wijk het
Hagenvoorde en uw verslaggever gaat met de andere
wagen met chauffeur Willem, Jaap de materiaalman
van SVS en Vincent van Zuylen de coördinator van het
geheel de Oerdijk op. 

Al laverend van de ene kant van de Oerdijk naar de
ander wordt het aangeboden papier opgetild en
achter in de vuilniswagen gestort.
Wat opvalt op dit tijdstip is de behoorlijke verkeers-
drukte op de Oerdijk en we moeten dan ook goed
opletten. Dozen, kratten, zakken, in allerlei vormen 
wordt het papier ons aangeboden. Zelfs een aanhang-
wagen op een oprit vol met papier en karton blijkt op
ons te wachten.

Dan wordt de Rielerenkweg ingeslagen en toont onze
chauffeur zijn stuurmanskunst. Via het Mensinkdijkje
gaat het weer richting Oerdijk waarna het Mensink en
de Botterije volgt. Inmiddels zit de wagen vol en
hebben we met zijn drieën 4.500 kg papier
verzameld. Op dus naar de milieustraat aan de
Westfalenstraat.  Daar wordt de wagen eerst
gewogen waarna van een platform het papier in een
grote container wordt gestort.

Terug in Schalkhaar gaat het richting Laarmanskamp.
Uw verslaggever gaat echter huiswaarts waar de
nodige zaterdagse verplichtingen wachten.

Wat levert nu al deze inspanning op? Voor iedere kg
oud papier krijgt SVS 2,5 cent. Met uitzondering van
de zomermaanden wordt er al gauw per maand ge-
middelde 16000 kg papier opgehaald wat betekent
dat op jaarbasis de vereniging meer dan € 4.500 kan
opnemen in zijn begroting als opbrengst. 
Dat betekent voor de volleybalvereniging dat ze de
contributies laag kunnen houden.

Het milieu is er ook mee gebaat omdat het papier
weer hergebruikt kan worden als grondstof. Voor de
totale productie van papier in Nederland wordt 75%
oud papier als grondstof gebruikt en 25% houtvezel.
U als inwoner van Schalkhaar kunt uw papier kwijt en
levert naast een bijdrage aan een beter milieu ook
een steentje bij aan een vereniging van uw eigen
dorp. Daarom als afsluiting ook namens Ronald Teunis
de verantwoordelijke persoon bij SVS voor de papier-
inzameling een oproep om op de volgende data in
2006 uw papier aan te bieden:

6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 augustus, 2 september, 
7 oktober, 4 november en 2 december. 
Wilt u meer informatie over SVS dan kunt u hun
website bezoeken en wel www.svs-volleybal.nl

Niek Lelieveld

Soms komt een jongensdroom uit. Zoals veel Schalkhaarders weten wordt op de eerste zaterdag van de maand oud
papier opgehaald ten behoeve van de volleybalvereniging  SVS. Om de sfeer te proeven, maar misschien ook om dat
ritje achter op de vuilniswagen, ben ik op zaterdag 1 april mee geweest. Een impressie.
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Lang wachten wordt beloond
Bijna 10 jaar heeft de hele procedure geduurd, maar nu
is dan toch het besluit gevallen: Sportvereniging
Schalkhaar verhuist naar de andere zijde van de
Colmschaterstraatweg. De aanleg van de velden is reeds
gestart. Met ingang van het seizoen 2007/2008 zal het
hele complex in gebruik worden genomen.

Het bestaat dan uit vijf voetbalvelden, waarvan twee
van kunstgras, een kunstgras handbalveld, twee jeu-
de boules-banen, een veldje voor de keeperstraining
en natuurlijk een kantine.
Hoewel, het woord kantine is eigenlijk niet meer
passend. Het wordt een prachtig clubgebouw van twee
verdiepingen. Op de bovenverdieping komt de kantine
waar een volledig glazen pui uitzicht biedt op het
hoofdveld. De benedenverdieping bestaat uit 14 kleed-
kamers, twee scheidsrechterskamers, een verzorgings-
ruimte, ballenhok en het sanitair. De club hoopt nog
over voldoende financiële middelen te beschikken om
het clubgebouw verder te verfraaien met een luifel aan
de voorzijde, waaronder een tribune zou kunnen
worden gebouwd.

Groeiend aantal leden

SV Schalkhaar is een groeiende voetbal- en handbal-
vereniging en heeft nu bijna 1100 leden. Die groei is
volgens voorzitter Ben de Fooij geen doelstelling van
SV Schalkhaar, maar met het vooruitzicht op het
nieuwe complex is er op dit moment ook geen reden
om die groei te remmen. Hij verwacht de komende
jaren nog een groei van zo’n 300 leden, deels uit de
huidige bewoners van Schalkhaar maar ook vanuit de
toekomstige wijken Douwelerleide en De Wijtenhorst.
Die groei kan de vereniging aan, want het nieuwe
complex biedt, met 2 velden en 8 kleedkamers méér,
capaciteit voor zo’n 1400-1500 leden.

Verkeer rondom het complex

Zo’n grote sportvereniging zal natuurlijk ook leiden
tot meer verkeer. De toegangsweg is gepland aan de
zijde  van de Oerdijk, naast huisnummer nr 108b. Het
schetsontwerp van 13 januari j.l. laat zien dat daarvoor
11 eiken aan weerszijden van de Oerdijk zullen moeten
worden gekapt. Er is echter nog geen kapvergunning
aangevraagd of verleend. Gek genoeg waren omwo-
nenden én de voorzitter van SV Schalkhaar tot voor
kort niet op de hoogte van deze schets!  Het was
overigens wel de wens van de vereniging de ingang
aan de kant van Schalkhaar te krijgen en niet bijv. aan
de N. Bolkesteinlaan. De smalle Colmschaterstraatweg
werd ongeschikt bevonden als toegang.

Het ontwerp laat zien dat ook een fietspad is gepland
naast de toegangsweg. Gelukkig vertelt voorzitter Ben
de Fooij  dat er door de gemeente ook en fietspad is
toegezegd vanaf de Colmschaterstraatweg. Je moet er
toch niet aan denken dat de voetballende jeugd ’s
avonds rond spitsuur de Oerdijk moet oversteken om
naar de training te gaan! 

Platform houdt de vinger aan de
pols

Als jong en ‘wat ouder’ kan sporten bij
een gezonde, goed functionerende ver-
eniging in ons eigen dorp, zijn we daar
als Platform heel blij mee. Een nieuw, veel
ruimer complex was jaren de wens van SV
Schalkhaar. Dat nu de kogel door de kerk
is, vinden we heel mooi. En natuurlijk
moet dat complex goed bereikbaar zijn
voor alle leden en bezoekers.
Maar de Oerdijk autoluw en veiliger
maken is al lange tijd een wens van het
Platform Schalkhaar. Dus we zullen
blijven waken dat het verkeer van en naar
het nieuwe complex die wens niet door-
kruist.

Elly Schopman

Nieuw complex SV Schalkhaar
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Verbetering en verfraaiing van de 
woonomgeving langs de Kolkmansweg
Verkeersveiligheid en veiligheidsgevoel
Rond Schalkhaar is al jaren onduidelijkheid rond het afhan-
delen van verkeersstromen. De Kolkmansweg is al jaren een
weg waar fietsers, voetgangers en auto's over een smalle
asfaltstrook moeten. Berm en bermbeplanting worden stuk
gereden. En er ontstaan gevaarlijke verkeerssituaties.
De Kolkmansweg is een verblijfsgebied, een 30 km zone.
Auto's rijden vaak te hard en sommige delen zijn slecht
verlicht. Als je op de Kolkmansweg rijdt is het niet duidelijk
genoeg dat je in een 30 km zone rijdt. 

Woonomgeving en groenvoorziening.          
De bomenlaan wordt steeds meer geweld aan gedaan.
Bomen waaien om, of zie je met het jaar slechter worden.
Gaten in de bomenrij worden niet opgevuld. Daarnaast is
door de manier van onderhoud de diversiteit aan berm-
planten nihil geworden. Straatmeubilair is aan vervanging
toe. Het algemene beeld van de straat is slordig.
Bijvoorbeeld het hekwerk van het trapveldje bij de Sleutel
ziet er slecht uit.
Zo kunnen we nog vele punten benoemen, teveel om hier te beschrijven.

Ons idee, maar we hebben ook uw inbreng en steun nodig.
Jazeker, het is ons idee. Maar zonder draagvlak van de bewoners en de instellingen langs de Kolkmansweg,
zoals de basisschool De Sleutel, kunnen we niet veel bereiken. Daarom de vraag aan u om mee te denken, maar
nog liever mee te helpen. 

Hebt u een idee voor verbetering of verfraaiing van de Kolkmansweg schroom dan niet om onderstaande bon
in te leveren (voor 15 mei as.) bij de initiatiefnemers, of noch liever, neem actief deel aan de werkgroep.

✄
Naam:......................................................................................................................................................................................................

Ik sta achter het idee van de werkgroep.     JA / NEE
Het lijkt me leuk om de werkgroep Kolkmansweg te helpen.   JA / NEE

Mijn ideeën om de woonomgeving van de Kolkmansweg te verbeteren zijn: 

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

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

Namens de werkgroep Kolkmansweg,

Willemijn Lont, Kon.Wilhelminalaan 50 , 
Gerard Verwoolde, De Ganzeboom 164,  www.verwoolde.nl/kolkmansweg

Onze vereniging heeft als doel het verzorgen van een
gezellige middag voor 55 plussers. Op de tweede
dinsdag van de maand komen wij bij elkaar in de
“Lindeboom”. Iedere maand is er een ander
programma. Er worden dan gasten uitgenodigd hetzij
om dia`s te vertonen en/ of te vertellen over een
bepaald onderwerp. Soms draaien wij aan het einde
van de middag een paar ronden Bingo. Onze vereni-
ging bestaat reeds vanaf 1967. Er zijn nog genoeg
”ouderen” in ons dorp, die wij als lid willen
ontvangen. De contributie bedraagt € 13,50 per jaar.
Hiervoor ontvangt u tijdens de middagen 2 kopjes

koffie/thee. Wilt u eens vrijblijvend een keer komen
kijken dan bent u altijd welkom wij vragen dan wel
een kleine bijdrage van € 2,50 voor de koffie/thee.
In september gaan we een dagtocht maken naar
Aviodrome en de Yakult fabrieken met onderweg een
lunch en ter afsluiting een diner in de “Lindeboom”
Voor vragen over het lidmaatschap van de vereniging
en het reisje kunt u inlichtingen vragen bij de secreta-
resse van de vereniging.

Atty Fischer, tel: 631870 of 
e-mail:fam.fischer@hetnet.nl

Senioren Sociëteit Schalkhaar.



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

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

15 mei 2006

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

U bent van harte welkom

✄

In samenwerking met
Ondernemersvereniging Schalkhaar

VOLLEDIG PROGRAMMA ZIE 
WWW.SCHALKHAARLIFE.NL

26 - 27 - 28 MEI 2006
GEHELE WEEKEND KERMIS RONDOM HET DORPSPLEIN


