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Iedereen die wel eens gewandeld heeft op de
Rielerenk kan zich voorstellen wat het effect is van
een dergelijke hoge mast op de visuele ruimte. Zelfs
het nieuwe ziekenhuis zal gezien zijn relatief geringe
bouwhoogte afsteken tegen de nieuw geplande
mast. Uiteraard heeft het Platform bezwaar aangete-
kend tegen de beslissing van de gemeente Deventer.

De gemeente Deventer is van plan de bezwaren af te
wijzen. Momenteel wachten we op het advies van de
hoorcommissie. We hopen dat ook de inwoners van
de stad inzien dat een mast van 40 meter op de
Rielerenk echt niet kan.

Niek Lelieveld
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Platform Schalkhaar

Ondanks de keuze door de gemeente voor een groene
Rielerenk staat diezelfde gemeente toe dat KPN een 40
meter hoge antennemast mag bouwen op de
Rielerenk. De mast moet komen op het punt waar de
Kolkmansweg dood loopt op de Nico Bolkensteinlaan.

Platform Schalkhaar in bezwaar
tegen aantasting Rielerenk

Men behoeft geen expert te zijn om
te zien dat een dergelijke antenne
een flinke beeldvervuiler is van de
toch al aangetaste Rielerenk
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Naar aanleiding van mijn bijdrage kwamen er bij het
Platform twee reacties binnen. De eerste was van
Ronald de Caluwé die melding maakte van het feit dat
er in Lettele een uiterst deskundige leverancier van
AED’s én verzorger van opleidingen zit. Op website
www.aedpromotions.com is hierover informatie te
vinden. De tweede reactie kwam van Paul Krechting,
bestuurslid van SV Schalkhaar. Hij deelde mee dat de
sportvereniging Schalkhaar een poosje geleden een
AED heeft aangeschaft. Deze heeft een plaats
gekregen in het nieuwe complex aan de Oerdijk.
Verder wordt tussen september en december van dit
jaar aan alle vrijwilligers die kantinedienst doen een
training reanimatie en gebruik van de AED aangebo-
den. Daardoor is er als de kantine van SV Schalkhaar
geopend is (elke avond van 19.00 uur tot 23.00 uur en
in de weekends van 8.00 uur tot 18.00 uur) een AED
beschikbaar en ook minimaal één persoon die de AED
kan bedienen. De heer Krechting voegt eraan toe dat
deze AED natuurlijk ook beschikbaar is voor noodge-

vallen buiten het complex van de vereniging.
Mijn inziens verdient het initiatief van SV Schalkhaar
alle hulde en vooral ook navolging. Hopelijk worden
andere verenigingen, instellingen, bedrijven en zeker
ook winkels hierdoor gestimuleerd om een vergelijk-
baar initiatief te ontplooien. Het zou toch te gek zijn
als iemand bijvoorbeeld in de supermarkt een hartstil-
stand krijgt en er dan geen adequate hulp geboden
kan worden.

Janneke van der Veer
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Politieke markt over Deventer Noordoost
Afgelopen zomer toog uw verslaggever samen met onze voorzitter Ankie Pannekoek naar het stadhuis, alwaar op de
politieke markt een richtingendocument visie ontwikkeling Deventer Noordoost aan de orde kwam. Dezelfde avond
werd dit stuk ook besproken in de gemeenteraad. Het gebied Deventer Noordoost zoals aangeduid in de ambtelijke
stukken ligt ten noordoosten van Schalkhaar en omvat de locatie Linderveld en Westenberg.
De laatste gaat over het gebied ten zuiden van de Spanjaardsdijk maar ook het gebied ten noorden daarvan, aanslui-
tend aan de huidige bebouwing.

Wat wil de Gemeente?
Begin 2006 heeft de Raad van State het goedkeuringsbesluit van het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein
Linderveld vernietigd.
Als reactie heeft het gemeentebestuur gesteund door de raad de volgende beleidslijn ontwikkeld:
- Indien het bedrijventerrein A1 doorgaat dan wordt Linderveld niet ontwikkeld als bedrijventerrein.
- Indien en zodra er zekerheid is verkregen omtrent de bedrijvenlocatie A1 stelt het college voor de locatie
Linderveld als woningbouwlocatie te ontwikkelen.

In de visie wordt gesproken over het onderzoeken van mogelijkheden voor woningbouw, groen en recreatie in
hun onderlinge combinatie. Tevens dient gekeken te worden in welke mate een beperkte vorm van bedrijvigheid (
categorie 1 en 2 ) in combinatie met genoemde woningbouw, groen en recreatie
verantwoord is.

Wat staat er in het richtingendocument?
Eventuele bebouwing op Linderveld moet in samenhang bekeken worden met de uitbreiding
bij Westenberg en het zoekgebied Schalkhaar Noord–Oost ( = Deventer Noordoost )
In samenhang moet een plan ontwikkeld worden dat recht doet aan zaken als
- Dorps karakter Schalkhaar
- Ecologische-recreatieve ontwikkeling Zandweteringzone
- Ecologische ontwikkeling Frieswijk-Oostermaat
Tevens staan in het document een aantal belangenbehartigers zoals het bedrijfsleven,de provincie Overijssel, het

AED’s in Schalkhaar? (deel 2)
In het vorige Bulletin van Platform Schalkhaar werd mijn stukje geplaatst over de aanwezigheid van Automatische
Externe Defibrillators (AED’s) in Schalkhaar. Ik pleitte ervoor dit te inventariseren en deze informatie te verspreiden
onder de inwoners van Schalkhaar. Immers, in geval van een acute hartstilstand wordt de kans op een goede afloop
aanzienlijk vergroot wanneer er een AED beschikbaar is. Zonder AED is die kans vrijwel nihil.
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waterschap maar ook de werkgroep Linderveld wordt genoemd.
Gezien het aantal belangenbehartigers zal een visieontwikkeling op interactieve wijze moeten plaats vinden.
Vanaf 2015 is Deventer Noordoost een mogelijke locatie voor woningbouw, zowel ten behoeve van de plaatselijke
bevolkingsontwikkeling alsmede die van de regio.
De ontwikkeling van woningbouw in Deventer Noordoost vergroot de druk op de bestaande wegenstructuur, met
name die van Schalkhaar.
Aanvullende maatregelen, met name in Schalkhaar, lijken dus nodig om de kern leefbaar te houden. Nadere analyse
zal moeten uitwijzen of de aanleg van nieuwe infrastructuur aan de noord-en oostzijde van Schalkhaar bij de ont-
wikkeling van Deventer Noordoost onontkoombaar is.

In het document wordt ook gesproken over hogere doelen en wel:
- Vernieuwende woningbouw in combinatie met ontwikkeling of juist het behouden van het zo karakteristieke
landelijk gebied.

- Deventer Noordoost als strategisch reserve gebied. Dit zou betekenen dat er meer gekeken wordt naar wat er
zou kunnen dan wat we er willen.

- Deventer Noordoost biedt de mogelijkheid woon-en leefmilieus te gaan bieden voor de “ nieuwe grijzen “
( bedoeld wordt 65+ ).

- Als laatste wordt gesproken over de ontwikkeling van de binnenstad van Deventer als culturele centrumstad op
landelijke schaal. Dit trekt nieuw publiek naar Deventer.

In het binden van dit publiek aan Deventer – ten behoeve van behoud en versterking van de benodigde sociaal
maatschappelijke structuur – kan Deventer Noordoost een rol vervullen.

Vervolgproces
De daadwerkelijke visievorming zal interactief plaats vinden. Gedurende het voorjaar 2008 zullen er werksessies
worden gehouden met belangenbehartigers zoals genoemd in het richtingendocument. Daarna vindt een brede
maatschappelijke discussie plaats waarna eind 2008 de vaststelling van de visie Deventer Noordoost is gepland.

Bijdrage Platform
Op de bewuste avond kreeg de gemeenteraad de mogelijkheid in te spreken op het richtingendocument.
Ook andere belanghebbende hadden de mogelijkheid commentaar te geven. Wij hebben dat ook gedaan.
Het Platform heeft aangegeven graag mee te werken aan het vinden van een invulling die zowel voor het gebied
als voor de inwoners van Schalkhaar het meest acceptabel is. Dat wij daarbij opteren voor behoud van zoveel
mogelijk groen, mag duidelijk zijn.
Ook hebben we ervoor gepleit dat wij als belanghebbende worden aangemerkt. Dat betekent meer invloed op
het komende proces. In de reacties van de politieke partijen gaven zij ook aan het vanzelfsprekend te vinden dat
het Platform Schalkhaar als belanghebbende wordt aangemerkt.
De toezegging van de wethouder hebben we binnen.
Tevens hebben we in relatie tot toekomstige ontwikkelingen onze zorg geuit over de verkeersafwikkeling.
Het lukt de gemeente op dit moment al niet om toezeggingen om het doorgaand verkeer te ontmoedigen om te
zetten in concrete uitvoering!

Bent u geïnteresseerd in de toekomstige ontwikkeling van het besproken gebied en wilt u samen met het Platform
meedenkenover de gewenste ontwikkeling dan kunt u zich aanmelden per email via platformschalkhaar@home.nl.
Het is de bedoeling om een werkgroep te vormen die bestaat uit leden van het Platform en u als geïnteresseerde.
Uiteraard zullen we in de toekomst aandacht blijven geven aan de hierboven geschetste ontwikkelingen!

Niek Lelieveld

Zelfs in de Romeinse tijd kampte men al met stadse uitbreiding. Zie hier een passage uit ‘Asterix en Obelix’



4

De vistrap is een opmerkelijk bouwwerk bij dit project

Eerste resultaat herinrichting Zandwetering
in Schalkhaar.
Wanneer u via de Kon. Wilhelminalaan/Spanjaardsdijk
Schalkhaar uitrijdt, vind u na ca. 400 mtr aan uw rech-
terhand een zgn. vistrap. Het Waterschap Groot
Salland en de gemeente Deventer hebben samenge-
werkt aan de herinrichting van de Zandwetering. Een
vistrap of vispassage is een waterbouwkundig
kunstwerk dat tot doel heeft vissen toegang te geven
tot een door (in dit geval) een stuw ontoegankelijk
geworden achterland. De betreffende stuw tussen het
Overijssels kanaal en de Zandwetering is verwijderd en
vervangen door een reeks van betonnen blokken waar
de vissen tussendoor kunnen zwemmen. Om het wa-
terstandenverschil tussen het kanaal en de wetering te
overbruggen zijn meerdere "terrassen" aangelegd (zie
foto's)
Het zal u niet ontgaan zijn dat het Waterschap Groot
Salland en de gemeente Deventer in Baarlerhoek, het
landbouwgebied (oppervlakte van 165 ha) ten
noorden van de De Vijfhoek en strekt zich naar het
westen uit tot voorbij het Overijssels Kanaal.
Het project Baarlerhoek vloeit voort uit het Masterplan
Zandwetering (2004). Dit plan heeft tot doel het reali-
seren van een aantrekkelijk en herkenbaar gebied
waarin duurzaam waterbeheer, natuur, landbouw, ste-
delijke functies en recreatie een plek krijgen.

Waterbeheer
Vanuit de Gooiermars stroomt de Zandwetering door
Baarlerhoek richting Schalkhaar. Het watersysteem is
hier nog niet op orde volgens de huidige nationale en
Europese regelgeving. Drie km watergang wordt
volgens deze regelgeving ingericht waarbij 4 hectare
voor waterberging ontstaat. Daarnaast wil de
gemeente Deventer hier meer mogelijkheden creëren

voor recreatie voor bewoners uit de stad Deventer en
uit de regio.

De werkzaamheden zijn:
· het vergraven van de Zandwetering waardoor meer
ruimte voor water ontstaat;

· de aanleg van een natuurlijke oever waardoor een
leefgebied voor (water)flora en fauna en een visueel
aantrekkelijke watergang ontstaat. De begroeiing
draagt bij aan een natuurlijke zuivering van het
water;

· het vervangen van drie stuwen door vistrappen/-
passages;

· de aanleg van een nieuw recreatiepad over het on-
derhoudspad van het waterschap en de omvorming
van een aantal bestaande paden tot recreatieroute;

· het ecologisch inrichten van de Zandwetering omdat
deze wetering een verbinding vormt tussen twee
gebieden met water van een hoge kwaliteit: de
Gooiermars en het gebied ten noordoosten van
Diepenveen. De inrichting van de zandwetering zal
onder meer bestaan uit stapstenen, de aanleg van
vier poelen en een faunapassage.

Kosten
De gemeente Deventer, de provincie Overijssel en het
Waterschap Groot Salland financieren de uitvoering
van het plan Baarlerhoek. Daarnaast verleent het EG
subsidie. In totaal gaat het om een bedrag van ruim
3,4 miljoen.
Bronnen: Wikipedia, wgs.nl)

Paul Maatman
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De gemeente Deventer is momenteel bezig de voorbereiding van het voorontwerp bestemmingsplan De Wijtenhorst
& Douweler Leide af te ronden. Als alles goed gaat neemt het college van burgemeester en wethouders eind november
een besluit over dit plan. Tegelijkertijd neemt het college besluiten over verkeersmaatregelen in de
Colmschaterstraatweg en Oerdijk.

Voorbereiding woningbouw
De Wijtenhorst & Douweler Leide

De gemeente heeft in april 2006 het stedenbouwkun-
dige plan gepresenteerd in de Lindeboom. De
Wijtenhorst & Douweler Leide geven een dorpse uit-
breiding aan Schalkhaar. Er komt veel variatie in
woningen en architectuur. De structuur is gericht op
het landschap, met leuke uitzichten en doorkijkjes.
Monumentale bomen en zitplekken versterken het
dorpse karakter. Meer indrukken over de inrichting
van de openbare ruimte zijn in december tijdens de in-
loopavond te zien die de gemeente tijdens de in-
spraakperiode over dit plan organiseert.

Bestemmingsplan
Hoewel er behalve aan het inrichtingsplan ook al
gewerkt wordt aan schetsontwerpen van de woning-
bouw, gaat het in november en tijdens de inloopavond
in december alleen om het bestemmingsplan.

Woningbouw
Vanaf eind 2009 wordt begonnen met het bouw- en
woonrijp maken van de grond. Om uiteindelijk huur-
en koopwoningen in verschillende prijsklassen te re-
aliseren. Vlakbij het onlangs geopende sportpark
Horsterhoek krijgt de boerderij van de Parabool een
bijzondere plek in De Wijtenhorst. De Parabool wil nog
een aantal woningen voor verstandelijk gehandicap-
ten toevoegen aan de bestaande zes woningen in de
boerderij. De nieuwe woningen op en nabij de oude
sportvelden worden aangesloten op een collectieve

warmtepomp. Als de gemeente gebruikmaakt van de
warmte uit grondwater kan voor De Wijtenhorst en
Douweler Leide een CO2-reductie worden gereali-
seerd van 30 procent.

Zodra het nieuwe bestemmingsplan van kracht is
(waarschijnlijk eind 2009), wordt begonnen met de
verhuur en verkoop van de nieuwe woningen; ook met
de verkoop van kavels door de gemeente.

Informatiecentrum
Als informatiecentrum woningbouw De Wijtenhorst &
Douweler Leide is de oude kantine van SV Schalkhaar
nog een tijdje beschikbaar. Vanaf 1 januari biedt deze
ook, tot aan de sloop, ruimte aan een startend kinder-
dagverblijf.

Bijgaand is het stedenbouwkundige plan afgedrukt,
zoals de gemeente dat in april vorig jaar heeft gepre-
senteerd. Wel zijn daar in de tussentijd aanpassingen
in aangebracht. De definitieve versie is te zien tijdens
de inloopavond. Het exacte moment van de informa-
tieavond wordt bekend gemaakt via de Deventer Nu
pagina’s in de Deventer post en op de website van de
gemeente Deventer.

Ad Paauwe
Projectmanager gemeente Deventer

Op de volgende bladzijde ziet u het zogenaamde ‘ver-
kavelingsplan’ voor de twee nieuw te bouwen woon-
wijken.
In het midden ziet u (van links naar rechts) de Oerdijk.
Rechtsonder ziet u de nieuwe sportvelden. Het
gedeelte boven de Oerdijk is ‘Douweler Leide’ en
daaronder ‘de Wijtenhorst’. Binnenkort liggen de
stukken ter inzage bij de gemeente en daarna zullen
definitieve beslissingen worden genomen over de in-
richting van de nieuwe wijken.

Het platform Schalkhaar werkt op dit moment een
paar kritische kanttekeningen uit. Heeft u opmerkin-
gen over de nieuwe woonwijken? Stuur dan uw reactie
naar: platformschalkhaar@home.nl

De Redactie

Wat is uw mening?
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Het verkavelingsplan nieuwbouwwijken.
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De professionele instelling van SVS heeft er volgens
Schalkhaarder Daggenvoorde voor gezorgd dat de
aanvankelijk stroeve verstandhouding met de
gemeente om is geslagen in een succesvolle coöpera-
tie. Een samenwerking gebaseerd op wederzijds
respect. “De gemeente zag dat SVS de zaken erg
serieus aanpakte en professioneel met de voorberei-
ding bezig was. Dat ze daarbij ook nog eens de steun
had van ruim 100 vrijwilligers maakte erg veel indruk
bij de betrokken ambtenaren”, aldus Daggenvoorde.

Alvorens we het complex oplopen wijst Daggenvoorde
nog naar de eigen toegangsweg (“Horsterhoekweg”)
en het parkeerterrein van het sportcomplex. “Als je
goed kijkt zie je dat het parkeerterrein laag ligt. Daar
is in overleg met het waterschap bewust voor gekozen:
gezien de extreme waterstanden die we in de
toekomst kunnen verwachten kan het parkeerterrein
als waterbekken fungeren. Als het kanaal het water
niet meer aankan, loopt het parkeerterrein onder. Hier
is dus vanaf het begin al rekening mee gehouden”.
We starten bij het kassagebouw, overigens gebouwd
door vrijwilligers. “Het dak van dit gebouwtje helt: het
hoogste punt boven de poort. Zo heb ik geprobeerd
een open, “welkom”-gevoel mee te gegeven aan de
constructie”. Dezelfde gedachte vinden we terug in het
schuin oplopend dak van de tribune: ook hier is
gestreefd naar een “open” karakter. De twee bomen
op het centrale plein voor het complex symboliseren

de fusie van SVS met de handbal van HVS. Een fusie die
voortvarend van start is gegaan.
Alle velden zijn voorzien van drainage. Het water
wordt afgevoerd naar twee retentievijvers bij de grote
parkeerplaats. Alle velden zijn aangelegd met ISA cer-
tificeringen. De natuurgrasvelden kunnen worden
beregend. Hiervoor is een ondergronds systeem
aangelegd. Het beregeningswater wordt onttrokken
uit het Overijssels Kanaal. De matten zijn ingevuld met
rubberkorrels.

Het handbalveld heeft een kunstgrasmat ingevuld met
zand en is voorzien van belijning voor het spelen van
handbal- en tenniswedstrijden. De ondergrond is asfalt
(ZOAB). Naast handbal en tennis mag er door de jeugd
op zaalsportschoenen ook op worden gevoetbald.

Het Jeu de Boules terrein ligt centraal op het complex.
Het terrein heeft een oppervlakte, dat geschikt is voor
drie speelbanen. De toplaag is een steen-/zandsoort uit
de Dolomieten. De baan is omlijst met eikenhouten
balken om te voorkomen dat de ballen kunnen be-
schadigen.

Tussen de voetbalvelden en het handbalveld is een kin-
derspeelplaats aangelegd met diverse speelgelegenhe-
den voor kinderen van nul tot tien jaar. Dankzij spon-
soring werd het mogelijk om een valveilige onder-
grond aan te brengen van SV Schalkhaar blauw

Streven naar de hoogste kwaliteit, zelfwerkzaamheid en een lange adem. De drie kernbegrippen die de afgelopen 8
jaar centraal hebben gestaan bij het totstandkomen van het nieuwe, imposante sportcomplex van SVS.
“Met z’n allen hebben we ontzettend goed ons best gedaan. In alle opzichten”.
Platform Schalkhaar kreeg op het nieuwe sportcomplex een rondleiding van een bevlogen architect;
Jan Daggenvoorde van Daggenvoorde Architecten uit Lochem.

“Waar je je ook bevindt,
je loopt altijd naar het licht”
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kunstgras. De mat is ingeveegd met zand en ligt op een
schuimvlokken ondergrond. Het speelveld is aangelegd
door vrijwilligers.
Op en rond de velden valt het ontbreken van natuur-
lijk groen op. Veel is betegeld, struiken en boompjes
zijn er amper. “Nee, dat ligt niet aan het “nieuwe” van
het complex, hier is bewust voor gekozen. Groen geeft
veel bladafval wat op zijn beurt het zgn. “vergrassen”
in de hand werkt : het kunstgras heeft te leiden van
mossen en grassen die wortel schieten en daarmee de
kwaliteit van het kunstgras aantasten”.
Aangekomen bij de hoofdtribune maken de enorme
(22 mtr lang, 1 mtr hoog), houten spanten indruk. “We
hadden ook kunnen kiezen voor metaal. Dat was
weliswaar goedkoper geweest. Maar bewust hebben
we voor het warmere hout gekozen. Dit paste beter in
het totaalplaatje, beter bij de club. Ook de tribune is
een voorbeeld van (grotendeels) zelfwerkzaamheid.
In de kantine is de glazen pui de blikvanger. Het glas
is licht gekanteld waarmee spiegeling voorkomen
wordt.
Je zult vergeefs op zoek gaan naar leidingen op het
plafond: alles is vooraf ingetekend en weggewerkt: tot
en met de aansluitpunten van de 22 speakers van de
geluidsinstallatie en de dimbare verlichting toe.
Vanuit de kantine is er een rechtstreekse toegang tot
het buitenterras en de overdekte tribune.

Op de begane grond bevinden zich 14kleedkamers
(waarvan twee extra royaal), verzorgingsruimte met
speciale vloercoating, opslag materialen en wacht-
ruimte voor ouders. Ook hier is gekozen voor onder-
houdsvriendelijke en duurzame materialen. In de vloer
van de gang is een bijzondere belijning en het logo van
SV Schalkhaar verwerkt. Ook zijn bestaande stijlele-
menten uit het oude complex verwerkt, zoals een
verwarmingselement in de vorm van het oude SVS logo
in gang naar de tribune.

In de kleedkamers weer aandacht voor detail: men
heeft van tegelwerk afgezien omdat met name de
tegelvoegen slecht schoon te houden zijn. Gekozen is

voor een meer hygiënische coating. Kwaliteits-
bewustzijn gekoppeld aan slimmigheid levert nog
meer interessante oplossingen op: door te kiezen voor
een centraal toilettenblok en niet voor toiletten in alle
14 kleedkamers heeft de vereniging enorm veel geld
bespaard. Bovendien werkt dit ook nog eens de
hygiëne in de hand. Ondanks de lange, smalle gangen
valt ook hier weer het vele licht op.
“Boven is bewust gekozen voor veel glas. Maar ook
hier. Aan het einde van alle gangen is glas. Waar je je
ook bevindt, je loopt altijd naar het licht”.

Feiten
De Horsterhoek omvat een terrein met een opper-
vlakte van ca. 6 ha waarop het volgende is onderge-
bracht:
. 3 Natuurgras voetbalvelden
. 2 Kunstgras voetbalvelden
. 1 Keeperstraininghoek
. 1 Jeu de Boules veld
. 1 Handbalveld
. 1 Kinderspeelplaats
. 1 Speelveld

Accommodatie met:
. 14 kleedkamers
. 1 Verzorgingsruimte
. 1 Commissiekamer
. 1 Bestuurskamer
. 1 Clubhuis met keuken
. Tribune
. Dakterras
. Kassa-/entreegebouw
. 1 Berging
. 135 Auto parkeerplaatsen
(incl. 3 minder validenplaatsen)

. 2 Bus parkeerplaatsen

. Fietsenstalling voor ca. 250 fietsen en scooters

Paul Maatman



We hadden de moed al bijna opgegeven. Tot er bericht
kwam dat alle zaken die ons waren toegezegd weer
worden opgepakt. Op de valreep!
Nu zijn we weer in goed contact en kunnen u het
volgende melden. De komende maanden zullen
bewoners van de Kon. Wilhelminalaan en de Oerdijk
worden uitgenodigd om nieuwe voorstellen te
bespreken. Deze voorstellen hebben betrekking op:
Het aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen
op de kon. Wilhelminalaan en het invoeren van een
30km/u zone op de Oerdijk.
Ook andere verkeerssituaties , zoals het doorgaand
vrachtverkeer, zijn onder de loep genomen. In ons
volgend bulletin hopen we meer informatie te kunnen
geven over de concrete vorderingen. Het ziet er in
ieder geval weer wat positiever uit.

Wim Kuijper

Nieuwe hoop voor veilig verkeer.
We kunnen bijna een herhaling plaatsen van ons bericht
in het bulletin van november vorig jaar. Zo traag is de
gemeente Deventer geweest met de voortgang op de
beloofde verkeersmaatregelen. Het heeft ons (en waar-
schijnlijk vele anderen) flink gefrustreerd.
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TIENERWERK ‘DE HANG OUT’.
Het ‘tienerwerk Hang out’ van Raster Welzijnsgroep is
er weer helemaal klaar voor.
Tienerwerkgroep hang out bestaat uit Sabine
Veltmate, Ines Zomerhuis, Bram Wolf , Nora Diekman,
Bas Bremer en Pascal Visscher. Deze worden onder-
steund door een groep vrijwilligers. Graag willen we
extra versterking bij het helpen organiseren van activi-
teiten. Wij bieden ondersteuning en gezellige
avonden. Maandelijks organiseren wij Tienerwerk acti-
viteiten met als doel de tieners van 12 tot 15 jaar bij
elkaar te brengen, de tieners samen te laten werken
en betrokkenheid te geven bij het dorp.
Tieners ontvangen een uitnodiging voor deze avonden,
maar op diverse plaatsen in Schalkhaar zijn aankondi-
gingen te vinden. Heb jij geen uitnodiging ontvangen?
Laat het ons weten…

De eerstvolgende activiteit is op 23 november
(zwemmen met tienerwerk Diepenveen en Lettele).
Later volgen een presentatie tienerwerk en kinderwerk
Raster met verschillende workshops en de greppel-
tocht/spokentocht.

Zet het alvast in je agenda….
We beginnen om 20.00 uur tot 23.00 uur . Wij wensen
iedereen weer een sprankelend seizoen toe.

En staat je idee er niet bij of heb je tips voor het
tienerwerk laat ons het weten.

Ook u als ouder of betrokkenen bij de jeugd in uw
dorp kunnen we erg waarderen, kom langs of laat van
uw horen!

Tienerwerk Hang out Schalkhaar,
Carla Hobert, jongerenwerker Rastergroep voor
Deventer Buiten.
Bel 06-12772872 of email c.hobert@rastergroep.nl



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

Bon uitknippen en opsturen naar: Nico Aardoom, De Ganzeboom 101, 7433 GD  Schalkhaar

De vergaderingen van het Platform zijn openbaar van 19:30 uur tot 20:15 uur.

De eerstvolgende vergadering is op

10 december 2007
Alle Platform-vergaderingen worden gehouden in het Haarhuus.
U bent van harte welkom.

Platform Schalkhaar bestaat uit:
Ankie Pannekoek - Voorzitter (0570-677741)
Nico Aardoom - Penningmeester
Niek Lelieveld - Secretaris
Rianne Knippels
Paul Maatman
Jan Broos
Ruth Hiltermann
Wim Kuijper

Wilt u dit bulletin ook per e-mail ontvangen? 
Dan kunt u zich aanmelden op platformschalkhaar@home.nl

�

Platform Schalkhaar is een stichting die opkomt voor
het algemeen belang van de inwoners van Schalkhaar.
We zijn een goede gesprekspartner voor de Gemeente
Deventer, maar ook voor andere  (overheids)instellin-
gen of commerciële bedrijven die invloed hebben op
de leef- en woonsituatie in Schalkhaar.
Platform Schalkhaar is toegewijd om ons dorp mooi,
aantrekkelijk en leefbaar te houden in de breedste zin
van het woord, met  zoveel mogelijk behoud van het
dorps karakter. Als u daar achter staat, dan kunt u ons
steunen door donateur te worden. Dat kan al voor 
€ 15,00 per jaar.

Wilt u liever zelf direct invloed uitoefenen op de
manier waarop wij te werk gaan, dan kunt u lid
worden van het bestuur. Wij zoeken mensen die een
pittige discussie niet uit de weg gaan en een goede
antenne hebben over wat de gemoederen in ons dorp
bezig houdt. De tijd en moeite die u hier in steekt,
bepaalt u voor een groot deel zelf.
We vergaderen eens per 2 maanden en communiceren
veel per e-mail.
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Ankie
Pannekoek, voorzitter (0570-677741).

Platform Schalkhaar ?!


