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Uitnodiging!
8 april: Bijpraten met Platform Schalkhaar
Dinsdag 8 april, 19.30 uur,
De Lindeboom.
Met als speciale gast:
Burgemeester Andries Heidema

Het Platform wil u graag bijpraten
over de ontwikkelingen van het
afgelopen jaar en wat er voor
2008 op de agenda staat. Als
centraal thema hebben we dit
jaar gekozen voor ‘Wonen in
Schalkaar’. Terugkijkend op een
intensief jaar, is dat toch het
centrale thema waar we als
Platform druk mee zijn geweest.

Thema: Wonen in Schalkhaar
Spreker: Irene de Negro,
Woonstichting De Marken
Aanvang: 19:30 uur (vanaf 19.00 uur
staat de koffie klaar!)

Platform Schalkhaar organiseert haar
jaarlijkse bijpraat-/informatieavond
op dinsdag 8 April vanaf 19.30 uur in
de Lindeboom. Alle inwoners van
Schalkhaar zijn van harte welkom.
We stellen uw aanwezigheid zeer op
prijs

COLOFON
Dit informatiebulletin is een uitgave
van het Platform Schalkhaar

Het betekent ook dat nieuwe
mensen bij het Platform zeer
welkom zijn, zeker nu vijf van de
Speciale gast Andries Heidema
zeven leden aangegeven hebben
dat zij na 6 mooie jaren graag iemand anders inwerken op de Dynamische
Agenda van Schalkhaar.
Het Platform wil deze inloopavond gebruiken om met u van gedachten te
wisselen over deze Dynamische Agenda van Schalkhaar. Wat hebben we
het afgelopen jaar bereikt en welke tips en informatie wilt u ons
meegeven? Zo willen we komen tot een ‘Agenda 2008’

Eindredactie: Wim Kuijper

Hoe ziet de voorlopige Agenda eruit?
We zetten het even voor u op een rij

Vormgeving: Mieke Demmink

1. Verrassend

Drukwerk: Drukkerij Evers
Verspreiding: vrijwilligers
Aan dit nummer werkten mee:
Rianne Knippels, Yvonne Mijerink,
Ankie Pannekoek, Paul Maatman,
Niek Leliveld, Carel Herius,
Wim Kuijper
Wilt u reageren op dit
Informatiebulletin?
Neem dan contact op met:
Wim Kuijper, Oerdijk 2a,
7433 AA Schalkhaar
Telefoon: 0570-615557
e-mail: platformschalkhaar@home.nl
Geen bulletin ontvangen?
Bel Janny Denekamp, 0570-632276
Kopij voor het volgende nummer
inleveren vóór 15 juni 2008

Dat was toch wel het bericht dat wij onze voorzieningen, zoals bibliotheek
en gemeenteloket in de nabije toekomst in de Lindeboom krijgen.
Woonstichting de Marken heeft het grootste gedeelte en het terrein van
de Lindeboom gekocht en gaat samen met het bestuur van het Haarhuus,
de locatie van de Lindeboom geschikt maken als een multi-functioneel
gebouw. Voor alle clubs, verenigingen, vergaderbehoefte, sportactiviteiten, jeugdzorg en wie weet wat nog meer. Dit alles in nauw overleg met
de gemeente Deventer die immers beloofd heeft dat de voorzieningen in
Schalkaar behouden blijven. Om goed een vinger aan de pols te houden
heeft het Platform gevraagd om een brede klankbordgroep in te stellen,
die kan zorgen voor een breed draagvlak. Laat nu al weten of u geïnteresseerd bent om ”multifunctioneel” mee te denken!

2. Verhogend
De nieuwe invulling voor het voormalig terrein Grouwstra (al snel
‘Grouwstaete’ geheten), de verbouwing van Villa Zonneheuvels, de wens
van Adhesie om een Kindercentrum op het terrein Rust Roest te realiseren, de opening van supermarkt Aldi, de nieuwe invulling van het bedrijventerrein achter de bloemenwinkel, de hoge verkeerdrempels bij ingang
nieuw sportcomplex, en een hoge zendmast op de Rielerenk. Allemaal
statusverhogend voor Schalkhaar?
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3. Verfrissend

Met succes hebben we (in overleg met aanwonenden
en SVS) het gemeentelijke kapbesluit voor 15 eiken
aan de Oerdijk weten te vervangen voor een kapbesluit van 7 eiken! Zo vlot mag er van ons wel vaker
iets gaan…

Zo is zeker de aanpak te noemen om met een groot
aantal genodigden uit de buurt naar de nieuwbouwplannen van Douweler Leide en De Wijtenhorst te
kijken. We krijgen er dan ook bijna 280 woningen bij.
Het Platform heeft met frisse moed aan alle ontwerpateliers bijgedragen en blijft ook met fris gemoed de
ontsluiting van de wijk en de toename van verkeer op
de agenda van de gemeente zetten.
We hebben ons regelmatig laten uitnodigen bij wethouders, politieke partijen en beleidsmedewerkers in
het gemeentehuis, door de radio en De Stentor. En we
laten regelmatig een fris geluid horen tijdens de maandelijkse politieke markten van de gemeente Deventer.
We worden zelfs gebeld als we een keer niet
inspreken…..
Voor een nieuwe locatie voor de volkstuinen voert het
Platform op verzoek van en samen met de bestuurscommissie Volkstuinen een verfrissend overleg met de
gemeente.

6. Voldoende Overleg

4. Vermoeiend
Dat blijft toch het onderwerp ‘verkeer en veiligheid’.
Ook in 2007 zijn we, naar ons gevoel, full-time in
overleg geweest met de gemeente om nu eindelijk de
verkeerssituatie in Schalkhaar in samenhang op te
pakken. Dus zowel de verkeersdrukte, die de toegestane norm overschrijdt, áls de verkeersveiligheid voor
fietsers, voetgangers en automobilisten, áls de wensen
van de ondernemers, áls de wensen van bewoners, áls
de ontsluiting van de nieuwbouwwijken, áls de ingang
van het nieuwe sportcomplex.
Zeer vermoeiend voor het Platform om weinig
voortgang op dit agendapunt te zien. Zeer vermoeiend ook die versnipperde aandacht vanuit de
gemeente, weinig doortastendheid en een wirwar aan
ideeën die niet in samenhang bekeken worden.
Ook de -goed bezochte- ontwerpbijeenkomsten, begin
dit jaar brachten veel frustratie naar voren en weinig
ontwerp. We houden vol, maar nieuw enthousiasme
op dit onderwerp is hard nodig!

Succesvolle bemiddeling tussen AZC en bewoners
Westenberg.
Dat bleek eigenlijk het toverwoord te zijn bij de
commotie die ontstaan was rondom de komst van psychiatrisch gestoorde asielzoekers. Het platform heeft
een echte bemiddelingsrol kunnen vervullen tussen de
bewoners van de Westenberg en het Asiel Zoekers
Centrum waardoor er goede afspraken gemaakt zijn
en er nu vanuit vertrouwen overleg plaatsvindt.

7.Vervolg
Mooi vervolg in 2008?
Dat willen we graag met u doorpraten op 8 April!
Vanaf 19.00 uur staat er koffie voor u klaar in de
Lindeboom. Om 19.30 uur beginnen we met een
overzicht van de ontwikkelingen en lopen we ze met
u door.

5. Vlotte vervanging

We hechten veel waarde aan dit contact met u, we
willen terugkoppeling van u en ook dit jaar weer met
‘algemene stem’ opkomen voor aandachtspunten die
u naar voren wilt brengen voor Schalkhaar.
Rianne Knippels

Vlot ging het overleg over de kap van uiteindelijk 7
eiken.
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Gemeente doof voor negatief advies plaatsing antennemast

Bezwarencommissie geeft Platform gelijk!
Zoals u zich misschien kunt herinneren uit het vorige bulletin heeft het Platform Schalkhaar bezwaar aangetekend tegen de door de gemeente verleende bouwvergunning aan KPN om een 40 meter hoge mast te plaatsen
op de Rielerenk. De onafhankelijke hoorcommissie heeft op 29 januari 2008 de gemeente geadviseerd de bouwvergunning niet af te geven! Als reactie hierop heeft de gemeente per brief met dagtekening 28 februari 2008
toch gemeend het advies van de eigen commissie naast zich neer te leggen en ons bezwaar en die van andere
bewoners af te wijzen.

Wat is ons standpunt en die van de gemeente?
Platform Schalkhaar is niet tegen zendmasten en of antennes gezien ook de maatschappelijke ontwikkelingen.
Wel vindt ze dat locaties zorgvuldig moeten worden gekozen waarbij rekening moet worden gehouden met
een aantal aspecten. Dat vindt de gemeente ook gezien de beleidsnotitie Plaatsing Zendmasten en
Antennes. Hierin schrijft ze:
Plaatsing van masten op sommige locaties is pas bij hoge uitzondering mogelijk. Dit geldt voor beschermde stads- en dorpsgezichten, monumenten, nabij of in historische stadsparken en nabij begraafplaatsen. Plaatsing hier kan pas aan de orde zijn als door de operator aantoonbaar is gemaakt
dat een alternatieve locatie niet mogelijk is, bijvoorbeeld door een dekkingsprobleem. Ook hecht de
gemeente belang aan de communicatie bij een voorgenomen plaatsing met omwonenden. Bij deze
processen hebben we gemerkt dat de gemeente zich vrij passief opstelt. Voor de huidige plaatsingslocatie en omgeving schijnt uit een stuk van KPN er al vanaf 2004 met de gemeente veelvuldig
overleg te zijn geweest!
Wij hebben daar als Platform Schalkhaar niets van gemerkt ondanks het feit dat we ten aanzien van
veel andere zaken zoals verkeer, ruimtelijke ordening etc. etc. regelmatig contact hebben met de
gemeente.
Wij vragen ons ook af waarom hier gekozen moet worden voor een mast met een dergelijke hoogte!
Zijn financiële motieven belangrijker dan de bescherming van het landschap? Het Platform wil de
gemeente graag houden aan de door hun zelf uitgesproken doelstellingen voor de Rielerenk.

Wat vindt de hoorcommissie?
De Kamer deelt het standpunt van de verweerder ( = de gemeente ) betreffende de bezwaren
aangaande gezondheid, straling,veiligheid en waardevermindering. Onder overnemingen van de
overwegingen in het verweerschrift acht zij deze bezwaren ongegrond. De Kamer is evenwel mèt
reclamanten toch van oordeel dat het bestreden besluit tot vrijstelling - en bouwvergunningverlening in de onderhavige bezwaarprocedure niet in stand kan blijven. Zij overweegt hiertoe allereerst
dat in het bestreden besluit en in het aan haar uitgebrachte gemeentelijke verweerschrift wordt
gesteld dat er momenteel geen gemeentelijke visie voor de Rielerenk bestaat en dat die ook niet in
ontwikkeling is. Dit standpunt is naar het oordeel van de Kamer onjuist, nu de Raad der gemeente
Deventer immers op 29 juni 2004 de Ruimtelijke Visie Schalkhaar heeft vastgesteld.
Nu met voornoemde visie geen rekening is gehouden in het bestreden besluit kan dit besluit naar
het oordeel van de Kamer geen stand houden in de onderhavige bezwaarschriftenprocedure. Bij
haar standpunt weegt de Kamer tevens mee, dat gezien het streven om de oude landschappelijke
structuur van het gebied te behouden en de stellige mededeling in voornoemde visie dat in het
gebied ten noorden van de Bolkensteinlaan en ten zuiden van Schalkhaar geen nieuwe bebouwing
wordt gerealiseerd, haar inziens bij de vereiste belangenafweging meer gewicht aan deze belangen
dient te worden toegekend dan aan het belang van bouwvergunningverkrijger bij het plaatsen van
de antennedrager op de onderhavige locatie. De Kamer wijst er in dit verband op dat naar het
oordeel onvoldoende belang van een 40 meter hoge antennemast op deze kwetsbare plek is aangetoond, nu ook uit de toelichting die door KPN na de hoorzitting is verstrekt blijkt dat de mast zelfs
met de maximale hoogte geen definitieve oplossing biedt voor een goede dekking in Schalkhaar.
Verder weegt de Kamer in haar oordeel mee dat gezien de voorgenoemde ruimtelijke visie de
plaatsing van de antennedrager haars inziens ook strijdig is met de gemeentelijke Beleidsnotitie
Plaatsing Zendmasten en Antennes. In de in deze beleidsnotitie opgenomen prioriteringlijsten is
plaatsing van masten op sommige locaties pas bij hoge uitzondering mogelijk. Ondermeer betreft
deze uitzondering karakteristieke cultuurlandschappen of de nabijheid van historische stadsparken.
Plaatsing op dergelijke locaties kan volgens de Beleidsnotitie pas aan de orde zijn als door de
operator aantoonbaar is gemaakt dat een alternatieve locatie niet mogelijk is.
Dit laatste is naar oordeel van de Kamer evenwel niet aangetoond.
Op grond van vorenstaande overwegingen adviseert de Kamer uw college het bestreden besluit te
herroepen en alsnog de gevraagde bouwvergunning te weigeren.
3

Hoe reageert de gemeente hierop?
Het team vergunningen van de Eenheid Ruimte en Samenleving van de gemeente adviseert niet akkoord te
gaan met het advies van de hoorcommissie en wel met onder andere de volgende argumenten:
Ons inziens is de door de commissie aan deze locatie en/of het gebied Rielerenk gegeven kwalificatie te zwaar.
De gekozen locatie voor de antennemast ligt nabij het natuurgebied Douwelerkolk, maar wordt hiervan gescheiden door de Nico Bolkensteinlaan. Met name vanaf de zijde van de Douwelerkolk wordt het zicht op de
antennemast gedeeltelijk door bomen ontrokken. Voor het gebied de Rielerenk zelf wordt in de ruimtelijke
visie Schalkhaar gestreefd naar een stadspark met behoud van de oude landschappelijke structuur. Het beoogde
stadspark zoals hier bedoeld kan ons inziens niet gelijk worden gesteld met een karakteristiek cultuurlandschap,
zoals de commissie stelt.
Op verzoek van de commissie is door KPN Mobiel Nederland een uitgebreide onderbouwing gegeven van de
huidige locatiekeuze. Volgens onze mening is met de gegeven onderbouwing de noodzaak voor het plaatsen
van de antennemast aangetoond, nu zich binnen het zoekgebied geen geschikte alternatieve locaties voordoen.
Zoals u in de kop van dit artikel heeft gezien heeft de gemeente deze argumenten zwaarder laten wegen dan
die van de hoorcommissie en heeft ons bezwaar ongegrond verklaard.

Wat nu?
Het Platform zal zich beraden of het in beroep gaat bij de Rechtbank. Ook u als lezer van het bulletin kan op dit
artikel en de daarin opgenomen standpunten reageren.Wij willen graag uw overwegingen meenemen in onze
standpuntbepaling.
U kunt uw reactie sturen naar platformschalkhaar@home.nl
Niek Lelieveld

Verkeer in Schalkhaar: het is 5 voor 12
De laatste tijd heeft bijna niets de gemoederen in Schalkhaar meer bezig gehouden dan de voorgenomen verkeersbesluiten van de gemeente. Met name de voorgenomen afsluiting van de Colmschaterstraatweg heeft veel stof doen
opwaaien bij -met name- de ondernemersvereniging.

In onderstaande tabel ziet u de resultaten van de laatste
verkeerstelling:

Regelmatig krijgen wij de vraag: ‘Wat vindt Platform
Schalkhaar van de afsluiting van de Colmschaterstraatweg?’. Een antwoord hierop is echter niet
makkelijk te geven. Het Platform is er namelijk voor
heel Schalkhaar en juist dat is verdeeld in 2 kampen.
Wel kunnen we de voor- en nadelen objectief voor u
op een rij zetten. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat
er gezocht moet worden naar goede alternatieven
voor het doorgaande verkeer en dat de bereikbaarheid
van Schalkhaar moet worden behouden of vergroot.

Intensiteiten gemiddelde werkdag (november 2007)
Telpunt

Oosterwechelsweg
Brinkgreverweg
Wilhelminalaan (thv verzorgingstehuis)
Oerdijk (centrum)
Ganzeboomsweg
Colmschaterstraatweg (bij Oerdijk)*

De feiten

Etmaaltotaal aantal voertuigen

5326
4769
4931
5327
1310
2434

*de Colmschaterstraatweg is buiten winkeltijden afgesloten voor doorgaand verkeer
Bron Tweede nameting monitoring Schalkhaar, Witteveen + Bos

In november vorig jaar is wederom een verkeerstelling
gedaan door bureau Witteveen+Bos in opdracht van
de gemeente Deventer. Hieronder treft u enkele
relevante cijfers:

Hoofdconclusie verkeersintensiteit:
Uit bovenstaande tellingen blijkt dat de intensiteiten
op de Wilhelminalaan, Oerdijk en Colmschaterstraatweg (omdat deze slechts een gedeelte van de
dag open is) te hoog zijn.

Hoeveelheid verkeer (intensiteit)
In de nota Hoofdwegenstructuur heeft de gemeente
Deventer de volgende maximum verkeersintensiteiten
vastgesteld:
Gebiedsontsluitingswegen:
maximaal 12000 voertuigen per dag
Erftoegangswegen:
maximaal 4000 voertuigen per dag

De te hoge intensiteiten hebben een nadelig effect op
veiligheid, luchtkwaliteit, geluidsoverlast en leefbaarheid.

Doorgaand verkeer
In het onderzoek is ook het doorgaand verkeer
gemeten op de Kon. Wilhelminalaan en de Oerdijk.
Doorgaand verkeer wordt gekenmerkt wanneer het
verkeer binnen 5 minuten door Schalkhaar rijdt (van

De Oerdijk, kon. Wilhelminalaan en de Colmschaterstraatweg zijn erftoegangswegen.
De Brinkgreverweg en Oosterwechelsweg zijn aangemerkt als gebiedsontsluitingswegen.
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van het dorp. Dat is namelijk van groot belang voor
zowel ondernemers als inwoners.

komgrens tot komgrens). Deze tijd heeft een automobilist nodig om door Schalkhaar te rijden zonder te
stoppen om (bijvoorbeeld) een boodschap te doen.

De kernvraag is: Hoe behouden of vergroten we de bereikbaarheid van Schalkhaar waarbij de verkeersdruk
wel significant afneemt? Wij denken dat men dat kan
bereiken door juist méér, in plaats van minder ontsluitingen van- en naar Schalkhaar te creëren. Daarbij
moet doorgaand verkeer stevig worden geweerd door
bijvoorbeeld goede alternatieven te bieden, of het
eenvoudig door Schalkhaar rijden onmogelijk te
maken (maar dus WEL de bereikbaarheid te
vergroten). Wij zijn er van overtuigd dat dit mogelijk
is. Het is in Nederland al vele malen toegepast bij
dorpskernen.
Maatregelen kunnen worden gesplitst in korte termijn
en lange termijn maatregelen. Wat kunnen we met de
bestaande situatie en wat is de algehele visie op
Schalkhaar voor de nabije toekomst?

De percentages doorgaand verkeer zijn opmerkelijk:
Doorgaand verkeer in ochtend- en avondspits (%)
gemiddeld per spits

percentage t.o.v. alle verkeer

Kon. Wilhelminalaan
Oerdijk

45%
42%

Bron Tweede nameting monitoring Schalkhaar, Witteveen + Bos

Hoofdconclusie doorgaand verkeer:
Uit bovenstaande percentages blijkt dat bijna de helft
van het verkeer dat door Schalkhaar rijdt, geen enkele
relatie met Schalkhaar heeft.
Het vele doorgaande verkeer heeft een nadelig effect
op de bovengenoemde verkeersintensiteit en heeft
dus een nadelig effect op veiligheid, luchtkwaliteit,
geluidsoverlast en leefbaarheid.

Een korte termijn maatregel is bijvoorbeeld het
invoeren van een 30km regime wat de veiligheid en
geluidsoverlast enigszins ten goede komt. Het valt nog
te betwijfelen of de hoeveelheid verkeer hiermee
wordt terug gedrongen als er geen goede alternatieven worden geboden.

Nieuwbouw wijken.
Op korte termijn zullen ca. 300 nieuwe huizen worden
gebouwd op de locaties Wijtenhorst en Douweler
Leide. De norm zegt dat deze 300 huishoudens ca.
1950 extra verkeersbewegingen per etmaal met zich
meebrengen (6,5 per huishouden is de norm). De
gemeente is van plan deze wijken aan te sluiten op
alleen de Oerdijk.

Hoofdconclusie nieuwbouwwijken:
Bij gelijkblijvende situatie zal de verkeersintensiteit op
de Oerdijk toenemen met 1800. Totaal zullen er dus
per etmaal ca. 7300 voertuigen over de Oerdijk rijden!
De maximale norm van de gemeente Deventer uit de
hoofdwegenstructuur is 4000 voertuigen. De norm
wordt met ruim 82% overschreden! Uiteraard worden
ook alle andere wegen in Schalkhaar extra belast door
de komst van de nieuwbouwwijken, maar het is niet
eenvoudig te berekenen wat de effecten zijn op
andere wegen.

Inrichting 30km zone is
lang niet genoeg
Lange termijn maatregelen spelen juist in op het terugdringen van de verkeersdruk en het verhogen van
de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. De
gemeente Deventer heeft ons inziens onvoldoende
gedaan aan het ontwikkelen van een gedegen lange
termijn visie. Het resultaat is het ontstaan van de
discussie
over
de
afsluiting
van
de
Colmschaterstraatweg en de zware overschrijding van
de normen voor de verkeersintensiteiten op de drukste
wegen in het dorp.

Maatregelen!
Rekening houdend met bovenstaande feiten, kan de
gemeente Deventer er niet omheen om structurele
maatregelen te treffen om de verkeersintensiteiten
terug te dringen.
Wat is er tot op heden gebeurd?: Bijzonder weinig. Er
zijn sinds 2004 3 verkeersonderzoeken uitgevoerd. Alle
onderzoeken geven dezelfde conclusie: De verkeersdruk op Schalkhaar is te groot. De trend van deze 3
onderzoeken laat ook nog eens op vele punten een
stijging zien van deze verkeersdruk. Ondanks het feit
dat de gemeente Deventer zelf de opdrachtgever was
voor deze onderzoeken, heeft men geen (zichtbare en
merkbare) actie ondernomen op de toenemende verkeersdruk.

Het is de hoogste tijd voor een duidelijke overkoepelende visie voor Schalkhaar. Ingrijpende maatregelen
zijn nodig om de steeds verslechterende situatie te verbeteren. Een 30km/u zone hier en een afsluiting daar
helpen onvoldoende of misschien zelfs averechts.
Omdat het al veel te lang duurt is de ‘lange termijn’
wat ons betreft al dit jaar.

Platform Schalkhaar dringt al jaren aan op maatregelen die deze te hoge verkeersdruk structureel doet
afnemen. Het is zelfs tot aan moties in de gemeenteraad gekomen maar helaas zonder resultaat.
Daarbij pleiten we ook voor een goede bereikbaarheid

Wij zijn benieuwd naar uw reactie op dit artikel.
Deze kunt u sturen naar platformschalkhaar@home.nl

Wim Kuijper
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Wethouder Gerrit Berkelder over zijn dorp
door Ankie Pannekoek
Fervent fietser, verkeerswethouder, GroenLinks aanhanger. Vriendelijke dorpsgenoot, streng bestuurder.
Schalkhaarder Gerrit Berkelder is het allemaal. Genoeg realist om de problematiek van de actualiteit aan te pakken,
voldoende dromer om ook tien jaar vooruit te willen blikken. Platform Schalkhaar bezocht hem op een late vrijdagmiddag in zijn wethouderskamer in het stadhuis.

‘Inderdaad, dit heeft langer geduurd dan verwacht.
Capaciteitsproblemen, maar ook een goede afstemming met de aanwonenden. Aan dat laatste hecht ik
enorm. Je kunt het niet iedereen naar de zin maken,
maar ik streef binnen de grenzen van het algemeen
belang er wel naar dat een grote meerderheid van de
betrokkenen achter de plannen staan. Dat kost nu
eenmaal tijd.’
Maar er is meer over verkeer. B&W wil de Colmschaterstraatweg definitief afsluiten. Dat wil zeggen,
voor auto’s. Fietsers kunnen er zoals altijd gewoon
door en hun veiligheid zal alleen maar toenemen. Wel
prettig als je bedenkt dat dagelijks vele honderden
schoolkinderen fietsen op deze smalle, bochtige weg.
Toch levert dit voornemen opnieuw weerstand op,
onder andere van de ondernemers aan de Oerdijk.
Zij vrezen voor hun omzet. Gerrit Berkelder over deze
heikele kwestie: ‘Ik heb begrip voor het standpunt van
deze winkeliers. Daarom wachten we ook met de
echte afsluiting tot de nieuwe wijken klaar zijn. Je mag
verwachten dat bijna 300 gezinnen extra weer een
nieuwe impuls geeft aan de klandizie. Ik roep de ondernemers ook op om al hun creativiteit en ondernemerschap in te zetten om deze nieuwe inwoners aan
zich te binden. Het zal niet alleen hen, maar het hele
dorp ten goede komen.’

Gerrit Berkelder: “afspraken maken en je er aan
houden”
Na zo’n intro meteen maar even iets rechtzetten. Met
die strengheid als bestuurder valt het wel mee. Wel
houdt Gerrit Berkelder van duidelijkheid. Afspraken
maken en je er aan houden. En vooral: geen toezeggingen doen als je ze niet kan waarmaken. Maar de
praktijk blijkt weerbarstig. Een voorbeeld. Na jarenlange voorbereiding besloot de gemeenteraad in
februari 2006 om in Schalkhaar een aantal verkeersmaatregelen te nemen om het toenemende
doorgaand autoverkeer een halt toe te roepen. En
daarmee de veiligheid te vergroten. De Oerdijk wordt
30 km zone, met bijpassende inrichting. Ook voor de
Wilhelminalaan zijn maatregelen voorzien. Het
benodigde geld is er en het is slechts een kwestie van
uitvoering. We zijn nu twee jaar verder. Er is nog niets
veranderd. Hoe kan dat?

Winkels
Waarmee we komen op de ontwikkeling van de detailhandel in Schalkhaar. Waar mag je een winkel
beginnen en waar niet? Wethouder Berkelder: ‘Het
zwaartepunt moet liggen rondom de Pastoorsdijk en
niet op de Oerdijk. En dat heeft alles te maken met de

Gerrit Berkelder (links op de foto)
in zijn eigen tuin in Schalkhaar
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structuur van het dorp. Met de verhuizing van het
Haarhuus nog centraler in Schalkhaar, krijg je in het
centrum meer een echte kern. Voorwaarde is natuurlijk dat de parkeergelegenheid goed geregeld is. Dat
zal z’n aantrekkingskracht hebben op nieuwe ondernemers, maar ook op de klanten. Ik verwacht dat zo’n
ontwikkeling meer invloed heeft op goede klandizie
voor de winkeliers dan een paar meer auto’s door het
dorp. En de dorpsgenoten roep ik op om toch vooral
te kopen in het dorp zelf. Het draagt bij aan het dorpsgevoel, het is sfeervol, gezellig, dichtbij. Je wordt
herkend en goed geholpen. Van de winkeliers
verwacht ik dat ze zwaar inzetten op persoonlijke
service. In combinatie met interessante campagnes en
leuke dorpsfeesten heb je daarmee volgens mij dé
garantie voor goede omzet op de lange termijn.’

Ook zou Park Brabant zich verder moeten ontwikkelen als een bosrijk gebied. Niet te veel meer bouwen
en svp niet te veel snoeien en kappen. Het is maar dat
u het weet.
Aan de oostzijde moet Schalkhaar afgesloten blijven
met bos en groen, het kanaal vormt daar een mooie
barrière. Zo creëer je een dorps karakter.
Verder ziet Gerrit een Zandwetering voor zich met veel
water en hoe je vanuit de mooie woonlocatie
Westenberg per fiets of te voet rechtstreeks verbinding hebt met het centrum van Schalkhaar. Tussen de
prachtig oude kazerne gebouwen door. Die gebouwen
worden dan trouwens zeer nuttig gebruikt, deels voor
opvang van asielzoekers en deels als permanente
woonlocatie.
De gemeentewerf aan de Kolkmansweg is dan allang
historie, maar wat echt nooit mag veranderen is de
mooie doorkijk vanaf de Wilhelminalaan bij
Zonneheuvel richting de Rielerenk. ‘Dat is zó karakteristiek en gezichtsbepalend, daar mag echt niemand
aankomen.’

Over tien jaar….
Bij een vooruitblik op Schalkhaar over tien jaar komt
deze volksvertegenwoordiger uit op een groene
Rielerenk, een mooie buffer tussen dorp en stad in
casu ziekenhuis. Een uitloopgebied waar je lekker kunt
rondstruinen. Ook de zogenaamde driehoek, de poort
naar Schalkhaar bij Brinkgreven moet groen blijven.
Er gaat binnen enkele jaren weliswaar het nodige
veranderen in de bebouwing, maar dat hoeft geen
verslechtering te zijn.

Zo ziet Gerrit Berkelder zijn dorp zich ontwikkelen.
Zolang hij wethouder is heeft hij genoeg invloed om
er zelf zijn steentje – of liever: boompje – aan bij te
dragen.

VOORTGANG TAAKGROEP BVD-SCHALKHAAR
Het is al weer enige tijd geleden dat ik u, via dit bulletin, op de hoogte heb gebracht van de voortgang van
onze taakgroep behoud voorzieningen dorp Schalkhaar.
Maar niet getreurd, de taakgroep heeft in de afgelopen periode veel overleg gehad met vertegenwoordigers
van de gemeente, ’t Haarhuus en woonstichting De Marken.
De taakgroep vindt het nog steeds belangrijk dat de voorzieningen in ons dorp behouden blijven en dat de
voorzieningen uitgebreid worden. Ook vinden wij het belangrijk dat de samenwerking tussen verenigingen en
instellingen in het dorp wordt bevorderd. Door deze samenwerking zal het effect groter zijn, dan elk van de
samenwerkende partijen afzonderlijk zou kunnen bereiken.
’t Haarhuus is veel genoemd als mogelijke locatie voor een multifunctioneel centrum.
Er kwamen veel vragen o.a.:
1. moet dit gebouw (excl. sportzaal) gedeeltelijk gesloopt cq vernieuwd worden?
2. moet dit gebouw (excl. sportzaal) in zijn geheel gesloopt worden en in een kleinere omvang herbouwd
worden?
3. Is het financieel allemaal wel haalbaar?
4. Zo ja, waar kunnen we dan tijdens deze verbouw/nieuwbouw de huidige huurders gaan onderbrengen?
Bovenstaande nam allemaal veel tijd in beslag om een goed besluit te kunnen nemen.
Nog net voor de zomervakantie 2007 kwam ons het bericht dat het bestuur van ’t Haarhuus met de eigenaren
van partycentrum De Lindeboom een gesprek zijn aangegaan om te inventariseren of samenwerking op de
locatie aan de Lindeboomsweg is te realiseren.
Ook woonstichting De Marken werd hier bij betrokken.
Afijn u heeft het allemaal kunnen lezen in de Stentor van 11 december 2007.
De betrokken partijen (gemeente, ’t Haarhuus, de Lindeboom en de taakgroep BVD) zijn het eens geworden,
dat de locatie aan de Lindeboomsweg het meest ideale locatie is om een multifunctioneel gebouw te realiseren
voor het dorp Schalkhaar.
31 december heeft woonstichting De Marken het zalengedeelte van de Lindeboom, met uitzondering van het
oorspronkelijke horecabedrijf en bovenwoning, gekocht van de uitbaters Patricia Bijlsma en Ep Caverlé.
Op de kaart (pag. 8) is in het gearceerde gedeelte aangegeven wat woonstichting De Marken in eigendom heeft
gekregen. Het gearceerde gebouw betreft het zalengedeelte, het overige is het terrein om het gebouw.
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De taakgroep ziet graag een dubbele gymzaal naast het gebouw geplaatst worden, waar de beide basisscholen
overdag met de kinderen kunnen sporten en waar sociaal-culturele activiteiten kunnen plaatsvinden.
Stichting ’t Haarhuus zal ruimten gaan huren van woonstichting De Marken.
Ook de Wok restaurant blijft bestaan en huurt nu dus van De Marken.
In het zalengedeelte komt ruimte voor de huidige gebruikers van ’t Haarhuus en er komt een uitbreiding van
een bibliotheek, gemeentelijk servicepunt en eventueel andere gegadigden.
Stichting ’t Haarhuus is nu bezig met het inventariseren van de wensen van de verenigingen en mogelijk toekomstige gebruikers van dit multifunctioneel gebouw.

8

De voordelen van deze locatie zijn o.a.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

dorpshuis beschikt nu over meer ruimte
het gebouw staat nabij andere voorzieningen
een efficiënter exploitatie wordt bereikt
voorzieningen blijven behouden
volledige horecavergunning mogelijk voor ’t Haarhuus
gefaseerde verplaatsing van de activiteiten van het huidige Haarhuus

Het oorspronkelijk horecagedeelte van de Lindeboom blijft bestaan. Dit is, zover mij bekend, het oudst bestaande
horecavoorziening in de gemeente Deventer. Patricia Bijlsma en Ep Caverlé hebben het voornemen om daar een
grand café en een brasserie te exploiteren, waar het stoten van een balletje op de biljarttafel ook tot de mogelijkheden gaat behoren.

Hoe nu verder?
Door de vele specifieke wensen van de toekomstige gebruikers en de ligging midden in het dorp, heeft De
Marken opdracht gegeven aan een stedenbouwkundige om een stedenbouwkundige visie te maken. Tevens is
een architect ingeschakeld om een eerste ontwerp te maken voor het multifunctionele gebouw.
Zodra beiden hun plannen hebben gepresenteerd aan de betrokken partijen en de taakgroep hiervan op de
hoogte is gebracht, is het plan van de taakgroep om een informatieavond te houden voor de inwoners van
Schalkhaar omtrent de ontwikkelingen locatie Lindeboom.
Als alles volgens plan loopt is het misschien mogelijk dat Schalkhaar in 2009 een mooi multifunctioneel gebouw
heeft, waar een ieder zich kan vertoeven. Dit is tevens het jaar dat het dorpshuis ’t Haarhuus 40 jaar bestaat.
Carel Heerius
voorzitter taakgroep BVD-Schalkhaar

Schalkhaar Life! 2008
Op 23, 24 en 25 mei is het wederom feest in
Schalkhaar.
Dit weekend zal op de vrijdagavond geopend worden
door Burgemeester Heidema met aansluitend de jaarlijkse ballonnenwedstrijd. Daarna zal er o.a. een
dorpsloop plaatsvinden voor de jeugd van 8 t/m 12 jaar
en aansluitend zal in ’t Haarhuus de verwerping van
De Lindeloeiers gehouden worden.
Ook de kermis zal dit jaar weer met een tal van attracties aanwezig zijn rondom het dorpsplein.
Zaterdagmiddag 24 mei is er o.a. een optreden van De
Grote Apekop Show(voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar)
en ‘s avonds is er de grandioze feestavond voor jong
en oud met de band ‘That’s Cool!’ in ’t Haarhuus.
De zondag staat garant voor gezelligheid, want dan
wordt de jaarlijkse braderie met hieromheen allerlei
activiteiten in het dorp gehouden.
Voor het complete programma en meer informatie kijk
op: www.schalkhaarlife.nl
Yvonne Meijerink
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Kom langs op onze bijpraatavond
in ‘de Lindeboom’
Wilt u weten wat Platform Schalkaar voor u en het dorp kan betekenen of heeft u goede suggesties voor ons?
Samen met u willen wij bespreken wat de dorpsbelangen zijn en deze punten op onze jaaragenda zetten.
Ook geven we u een samenvatting wat we doen en waar wij de aandacht op willen vestigen.
Samen met onze burgermeester, Andries Heidema en Irene de Negro van woningstichting ‘de Marken’ bieden
we u een ongetwijfeld interessante avond.
Graag ontvangen wij u op 8 april in ‘de Lindeboom’ om 19:30uur.
Iedereen die geïnteresseerd is in Schalkhaar is welkom!

De vergaderingen van het Platform zijn openbaar van 19:30 uur tot 20:15 uur.
De eerstvolgende vergadering is op

14 april 2008
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
Wim Kuijper

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

✄

Ja, ik word donateur van het Platform Schalkhaar!
Naam

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

Adres

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

Postcode

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

Bankrekening :.............................................................................................................
(minimaal € 15) van mijn
■ Ik geef hierbij toestemming tot wederopzegging de jaarlijkse bijdrage à €
■ bankrekening af te schrijven.
■ Ik maak zelf een bedrag van minimaal € 15,- over op bankrek.nr. 13.64.14.591 t.n.v Platform Schalkhaar.
Datum .................................................................................................

Handtekening .................................................................................................

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