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Bijpraten met Platform Schalkhaar
Dinsdag 10 maart, 19.30 uur, De Lindeboom.
Platform Schalkhaar organiseert haar jaarlijkse bijpraat/informatieavond op dinsdag 10 maart vanaf 19.30 uur in de
Lindeboom. Alle inwoners van Schalkhaar zijn van harte uitgenodigd. We stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.
Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar!

Het platform wil u graag bijpraten over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en wat er voor 2009 op de
agenda staat. Als centraal thema hebben we dit jaar gekozen voor ‘Nieuw in Schalkhaar’. We kijken terug op
een jaar waarin er heel wat werk te verzetten was voor ons dorp. Wij zijn doorgegaan met het opbouwen van
een steeds groter geworden netwerk. Het platform wil een brugfunctie vervullen tussen de bewoners van
Schalkhaar en instellingen, organisaties en de gemeente. Gelukkig maken steeds meer Schalkhaarders en ook
instellingen gebruik van deze functie. Dat maakt het werk voor het Platform boeiend, dynamisch en zo af en
toe behoorlijk intensief.
Het Platform wil op deze informatieavond met u van gedachten wisselen over deze dynamische agenda van
Schalkhaar. Wat hebben we het afgelopen jaar bereikt en welke tips en informatie wilt u ons meegeven om zo
een ‘agenda 2009’ met u opstellen.

Hoe ziet die agenda eruit?
We zetten het even voor u op een rij
COLOFON
Dit informatiebulletin is een uitgave
van het Platform Schalkhaar
Eindredactie: Wim Kuijper
Vormgeving: Mieke Demmink
Drukwerk: Drukkerij Evers
Verspreiding: vrijwilligers
Aan dit nummer werkten mee:
Niek Lelieveld, Jan Jeurnink,
Hans Hilhorst, Cor-Jan van Silfhout,
Rianne Knippels, Hennie de Lange,
Willy van Straaten, Ivon LouvetWiggers, 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
sturen naar
platformschalkhaar@home.nl

1. Actief Platform en nieuwe leden
In 2008 zijn na zes mooie jaren een aantal leden uit ons bestuur vertrokken. Dit zijn Paul Maatman en Jans Broos, penningmeester Niek Lelieveld
en voorzitster Ankie Pannekoek. Wij zijn hen veel dank verschuldigd voor
de vakkundige en enthousiaste bijdrage waarmee het Platform en het dorp
Schalkhaar profijt van heeft gehad.
Het betekent ook dat er in 2008 nieuwe bestuursleden zijn gekomen. Dit
zijn de leden Mark Stiekema en Cor-Jan van Silfhout, secretaris George
Gols en voorzitter Hans Hilhorst. Naast deze personen zijn in het Platform
actief: Rianne Knippels, Wim Kuijper en penning meester Nico Aardoom.
Nog altijd zijn wij op zoek naar vrouwen die hun betrokkenheid bij
Schalkhaar in willen zetten als bestuurslid. Wij zijn van mening dat dit de
diversiteit in discussie, de aanpak en kijk op zaken ten goede komt en is
ook een betere afspiegeling van de bewoners. Iets voor U? Meldt u aan bij
een van ons of via ons adres of mailadres die u onder aan de pagina vindt.

2. Actie op actie wanneer nodig
met publiciteit tot in de rechtszaal toe.
Dat was nodig tegen de aangekondigde verkoop van het voormalige gemeentehuis Diepenveen en de daarbij gecreëerde bebouwingsmogelijkheden. Dit gaf de nodige publiciteit en reuring met als resultaat het voorlopige uitstel en de start van overleg met belangengroepen uit Schalkhaar.
Actie ook tegen de geplande 40 meter hoge zendmast op de Rielerenk en
heeft ons tot in de rechtszaal gebracht.
En terugkerende actie is nodig om te blijven sturen in dialoog met de
gemeente over de verkeersintensiteit in en rondom Schalkhaar.
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3. Aanpraten tegen de politiek

Deden wij met een kort geding tegen de voorgenomen plaatsing van de zendmast op de Rielerenk.
Helaas zonder succes. De rechter heeft ons beroep
ongegrond verklaard en de gemeente in het gelijk
gesteld dat zij binnen het bestemmingsplan terecht
vrijstelling heeft verleend voor de bouw. Dat wij medio
januari 2008 steun kregen van de algemene bezwaarschriftencommissie Deventer die de gemeente adviseerde de verleende vrijstelling voor de bouw te
herroepen heeft ons niet kunnen helpen. Helaas
kunnen wij een dergelijke zendmast niet op een
andere plaats afdwingen. Opsteker in de gehele
procedure is dat Platform Schalkhaar als officieel belanghebbende is aangemerkt

Doen we op veel vlakken. Zoals over de nieuwe bouwplannen van Douweler Leide en De Wijtenhorst.
Recent hebben wij onze zienswijze hierop aan de
gemeente kenbaar gemaakt. Schalkhaar krijgt er meer
dan 280 woningen bij. Vooral de ontsluiting van de
wijk op de Oerdijk en de toename van verkeer is voor
ons een belangrijk punt op de agenda van de
gemeente.
We hebben ons regelmatig (laten) uitnodigen bij wethouders, politieke partijen en beleidsmedewerkers in
het gemeentehuis. De Stentor en andere media zorgen
er mede voor dat de onderwerpen goed onder de
aandacht komen bij een grote groep lezers. Ook in
2008 hebben we een fris geluid laten horen tijdens de
maandelijkse politieke markten van de gemeente
Deventer.
Voor een nieuwe locatie voor de volkstuinen voert het
platform op verzoek van en samen met de bestuurscommissie Volkstuinen een verrissend overleg met de
gemeente.

5. Aanwezig en aanspreekbaar
Zijn wij in de verschillende werk, taak- en klankbordgroepen aanwezig en aanspreekbaar zoals:
Klankbordgroep AsielZoekersCentrum
Werkgroep Rielerenk
Klankbordgroep Haarhuus/Lindenboom
Taakgroep Behoud Voorzieningen Dorp
Klankbordgroep Deventer Noord-Oost

4. Aandacht vragen
Blijven wij doen met het onderwerp ‘verkeer en veiligheid’.
Ook in 2008 zijn wij net als in 2007, naar ons gevoel,
fulltime in overleg met de gemeente om nu eindelijk
de verkeerssituatie in Schalkhaar als geheel op te
pakken. Dus zowel de verkeersdrukte, die de toegestane norm al overschrijdt, áls de verkeersveiligheid
voor alle deelnemers, áls de belangen van de ondernemers, áls de wensen van bewoners, áls de ontsluiting van de nieuwbouwwijken, áls de ingang van het
nieuwe sportcomplex.

6. Alle inkomsten/donaties gebruikt……........
Dat is het gevolg wanneer je veel activiteiten hebt. Uw
donaties, sponsoring maar vooral en op de eerste
plaats uw bijdrage voor 2009 hebben wij dringend
nodig om de activiteiten te blijven uitvoeren, ons
bulletin uit te brengen en u te blijven informeren.

7. Vervolg
Mooi vervolg in 2009?
Dat willen we graag met u doorpraten op 10 maart!
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.

Deden wij met de voorgenomen verkoopplannen van
het voormalige gemeentehuis. Niet de verkoop op zich
maar wel de merkwaardig soepele voorwaarden in het
Bidbook hadden onze afkeuring. De omvang van de
nieuwbouw die de potentiële koper mocht realiseren
was ons een doorn in het oog. Nog altijd zijn wij in
overleg met de gemeente om te komen tot aanvaardbare oplossingen.

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.
Uw Platform team.

Verkoop- en bouwplannen
voormalig gemeentehuis.
Afgelopen september stuurden wij u een nieuwsbrief
over de verkoopplannen van de gemeente van het
voormalige gemeentehuis Diepenveen in Schalkhaar.
Doel van de nieuwsbrief was om te peilen of de
mening van het platform breed gedragen werd in
Schalkhaar. We hebben per email meer dan 50 reacties
binnengekregen en daarnaast ook veel mondelinge en
schriftelijke steunbetuigingen. De reacties waren inhoudelijk, emotioneel en ondersteunend. Meerdere
groeperingen hebben de gemeente hun ongenoegen
kenbaar gemaakt. Het ongenoegen zit hem vooral in

het toegestane forse extra bouwvolume op de locatie
en de moeilijk in te schatten effect op de ruimtelijke
uitstraling van de locatie en het effect op de markante
bomen. Wij kregen ook een reactie van de verantwoordelijke wethouder: hij vond onze actie voorbarig
en was zeer ontstemd over de woordkeuze (‘schalkhaar
melkkoe voor nieuw gemeentehuis”), terwijl in de
openbare stukken te lezen valt dat B&W zelf deze financiële taakstelling mee heeft gegeven aan de
wethouder.
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locatie en de daarop aanwezige vele waardevolle en
zeer waardevolle bomen mag een dergelijke analyse
niet ontbreken in een weloverwogen plan. Platform
Schalkhaar heeft voor de expertise de Deventer
Bomenstichting ingeschakeld. Deze stichting heeft de
gemeente ook haar bezorgdheid kenbaar gemaakt. Zij
voorziet schade aan de bomen indien de bouwomvang
zoals nu gepland wordt uitgevoerd.

Onze nieuwsbrief veroorzaakte ook in de gemeenteraad de reuring die nodig was om de verantwoordelijke wethouder en ambtenaren ertoe te brengen eerst
een dialoog met Schalkhaar te starten en de verkoop
stil te leggen. Hierop kregen de aspirant kopers het
bericht van opschorting. Als reactie hierop hebben wij
Wethouder Hiemstra (en de gemeenteraad) een mail
gestuurd met onze waardering voor de beslissing en
hem een voorstel tot overleg gedaan.

Wij zijn ons als Platform bewust van de het feit dat er
in het dorp stromingen zijn die het extra bouwvolume
zoals de gemeente voor ogen heeft afwijzen en dat er
stromingen zijn die passende extra bebouwing kunnen
accepteren. In het overleg met de gemeente brengen
we beide meningen naar voren. Waarover geen
verschil van mening bestaat is het behoud van de
waardevolle en zeer waardevolle bomen. Daarnaast
pleiten wij ervoor dat de ruimtelijke uitstraling en
kwaliteit van de locatie passend voor het dorp
Schalkhaar moet blijven.

Dat eerste gesprek met de gemeente vond plaats op
15 oktober, agenda en genodigden waren door de
gemeente bepaald: bewoners van Kon. Wilhelminalaan 19, De voormalige Monumenten Commissie
Diepenveen en Platform Schalkhaar waren uitgenodigd.
De Werkgroep Omwonenden Park Brabant was
hiervoor tot onze grote spijt, ondanks het feit dat ook
zij de gemeente op de plannen hadden aangesproken,
niet uitgenodigd. In het overleg met de verantwoordelijke wethouder, de projectleider en stedenbouwkundige van de gemeente zijn de meningen uitgewisseld. Het resultaat was dat de gemeente zich bereid
verklaarde de voorwaarden in het Bidbook (de ‘verkoopvoorwaarden en mogelijkheden’) te willen
aanpassen, zodat de ruimtelijke kwaliteit beter gegarandeerd is en daarvoor ook een Beeldkwaliteitplan
op te stellen. In een dergelijk plan kunnen specifieke
voorwaarden over het uiterlijk van evt. nieuwbouw
worden vastgelegd. Vlak voor het kerstreces zijn wij,
na schriftelijk hierom gevraagd te hebben, op de
hoogte gebracht van de stand van zaken. Het
Beeldkwaliteitplan is bijna klaar en zal ons in februari
voorgelegd worden. Hierop volgend zal overleg plaats
vinden.

De verkoop is voorlopig volledig stilgelegd. Het verkoopbord is verwijderd. Helaas duurt de procedure die
nu gevolgd wordt ons inziens te lang, weinig transparant en is de communicatie vooral reactief en procedureel ingestoken. Ook de bomenstichting heeft lang
op een antwoord moeten wachten (2 maanden),
waarbij de kern van de boodschap is dat (we) ons geen
zorgen hoeven te maken, zonder inhoudelijk op die
zorgen in te gaan. Deze trage voortgang komt het
gebouw zelf niet ten goede. De erbarmelijke staat van
onderhoud van het gebouw begint zich steeds meer
af te tekenen. Wij hopen op een spoedige voortgang
en een goede afloop van de gehele situatie.
Mocht er van onze kant nieuws zijn over de verkoop
van het pand, dan laten we u dat weten.

Wij hebben de gemeente ook verzocht om ons inzicht
te geven in een aantal rapporten over deze locatie,
waaronder een zgn. “Boom Effect Analyse”. Gezien de

Zorgen om verval door trage voortgang
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Behoud voorzieningen in Schalkhaar:
We zijn er bijna !
…Maar nog niet helemaal. Gelukkig wordt 2009 wel het jaar dat we in Schalkhaar de lang gewenste voorzieningen
weer op peil hebben: in een nieuw jasje en met nieuw elan.

Wat krijgen we nu aan voorzieningen?

Het platform Schalkhaar is ook vertegenwoordigd in
de Taakgroep Behoud Voorzieningen Dorp.
Zoals u weet is deze taakgroep de afgelopen jaren de
grote motor geweest om in Schalhaar de voorzieningen voor verenigingsleven, bibliotheek en gemeenteloket goed georganiseerd te krijgen.
De Taakgroep is klaar met haar opdracht. Voor de
verdere opzet van de voorzieningen in een
MultiFunctioneelCentrum (MFC) is vanaf begin dit jaar
een projectgroep en klankbordgroep actief. Het
platform wil in deze klankbordgroep haar brugfunctie
blijven vervullen en de mooie plannen blijven volgen
en tips en ideeën meegeven.

De Marken gaat de Lindeboom geschikt maken als een
multi-functioneel gebouw. Voor alle clubs, verenigingen, bibliotheek met extra ‘burgerfuncties’ zoals het
gemeenteloket en algemene informatie, vergaderbehoefte, jeugdzorg en wie weet wat nog meer. Zoals bv.
een prettige koffie/thee hoek.
Veronderstelling is, dat er in de loop van de tijd nieuwe
initiatieven bij zullen komen, zoals bv samenwerking
met de muziekschool en verdere samenwerking met
beide lagere scholen vanuit hun ‘brede school opgave’.
Dat is ook het basisidee van een MultiFunctioneelCentrum: zoek elkaar op en combineer en creëer gezamenlijk (nieuwe) initiatieven.

Gemeente, woonstichting de Marken en het bestuur
van het Haarhuis hebben 2008 nodig gehad om de
plannen verder voor te bereiden en aan te passen. Zo
werd het medio dit jaar duidelijk dat de voorzieningen op 2 locaties ondergebracht worden: locatie
Lindeboom en locatie Haarhuus.

In het Haarhuus blijft de gymlocatie voor de lagere
scholen, een essentiële voorziening die niet weg moet
gaan uit het dorp. Sportverenigingen blijven ook
sporten in het Haarhuus en, we behouden een mooie
ruime zaal voor allerlei grotere evenementen. Nieuw
is dat kinderdagverblijf de Kiekeboe onderdak krijgt
in het Haarhuus. Veel ruimte erbij dus! Mooie en noodzakelijke veranderingen voor Schalkhaar nu er op
plannen zijn voor 290 nieuwe woningen in het Dorp.

Hoe zat het ook al weer?
Woonstichting de Marken is vanaf eind 2007 eigenaar
van o.a het dorpshuisdeel van de Lindeboom.
In de Lindeboom blijft ook de Wok-plaza, want die
heeft een huurcontract tot 2012. Alleen wordt nu de
Marken de verhuurder.
Het bestuur van het Haarhuus neemt het beheer over
beide locaties en regelt alles met gebruikers. Sinds kort
is ook bekend dat het bestuur van het Haarhuus ook
de commerciële exploitatie van het bar- en restaurant
gedeelte overneemt van de huidige eigenaar
Ep Caverlé.
De gemeente faciliteert en ondersteunt dit proces
waar mogelijk, en heeft subsidie aangevraagd voor de
ontwikkeling van beide locaties.

En wanneer zien wij het ook?
Planning is dat per 1 april het bestuur van het
Haarhuus de exploitatie van de Lindeboom overneemt
en dat eind mei de interne verbouwing in de
Lindeboom klaar is.
Dat zou betekenen dat de bibliotheek en het
gemeente loket in het voorjaar hun deuren wagenwijd
open kunnen zetten. En het verenigingsleven na de
zomerperiode van start gaat in de nieuwe ruimtes.
Belangstelling voor de klankbord groep? Laat het
weten via platformschalkaar@home.nl of direct bij
Rianne Knippels 0570-605797

"Lindeboom is straks een Multifunctioneel Centrum"
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BEWAAR DEZE PAGINA!!
Eerste hulp bij hartstilstand.
In ons dorp zijn diverse personen in het bezit van een reanimatiediploma en willen reanimeren wanneer dat
nodig is. Hieronder vind u een lijst deze personen.

Belangrijk!!!!
Bel eerst 112 en geef duidelijk het adres en de woonplaats op waar de ambulance moet
komen. Pas daarna kunt u de hulp inroepen van één van de personen op onderstaande lijst.
Heeft u ook een reanimatiediploma en wilt u bereikbaar zijn wanneer dat nodig is, neem dan kontakt op met
Ivon Louvet-Wiggers, Prinses Margrietweg 3, 0570-608333.

Peter Louvet, Ivon Louvet-Wiggers
Mevr. B.Driessen-Overmars
Mevr. Truus de Fooij-Jansen
Mevr. Wilma Raats-Hagen
Mevr. Anja Timmerman
Mevr. Diepman-Noordman
Mevr. Oosterwechel-Aarnink
Dhr. Swartjes
Mevr. W.Bult-Endeman
Mevr. Ossewold-Best
Dhr. Schotman
Dhr. Harrie ten Wolde
Dhr. H.W.Hulman
Mevr. Eikelboom-Bolt
Dhr. H. Visser, Mevr.A. Visser-Koopman
Dhr. Gerco Morsink
Dhr. Wichink
Dhr. Koldewee

Prinses Margrietweg 3
Kon.Julianaweg 24
De Haarmansenk 41
Het Koeland 49
Oerdijk 45
Oerdijk 76 a
Oerdijk 81a
Timmermansweg 11
Kolkmansweg 9a
Bakkerskamp 5
Bakkerskamp 14
Ganzeboomsweg 48
De Ganzeboom 104
De Ganzeboom 186
De Ganzeboom 115
Cavaleriestraat 2
Spanjaardsdijk 66
Biesterveldsweg 2a

Waar hangen er AED’s in Schalkhaar?
Rabobank Salland
SV Schalkhaar
Huisartsenpraktijk
Aldi supermark

Oerdijk 2
Horsterhoekweg 9
Pastoorsdijk 10a
Timmermansweg 37

tel.
tel.
tel.
tel.

0572-338888
623512
630366 of 631477
onbekend.

S.v.p. wijzigingen doorgeven aan: Ivon Louvet-Wiggers, Prinses Margrietweg 3, 0570-608333
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Plaatsen zendmast Rielerenk definitief ?
In onze vorige bulletins hebben we aandacht besteed aan de plannen van KPN voor het oprichten
van een zendmast op de Rielerenk.
Tijdens de bezwaarprocedure bij de gemeente tegen de verleende bouwvergunning heeft de
adviescommissie ons in het gelijk gesteld en heeft de gemeente geadviseerd de bouwvergunning niet te verlenen. Toch heeft de gemeente gemeend het door ons ingediende bezwaar af te
wijzen. Wij hebben toen beroep aangetekend bij de Rechtbank in Zwolle. Wat is er daarna
gebeurd?
Op 11 september 2008 togen ondergetekende en Ankie Pannekoek namens het Platform
Schalkhaar naar de meervoudige kamer van de Rechtbank te Zwolle.
Aanwezig waren ook de verweerder ( = de gemeente ) en belanghebbende (KPN). Ook waren er
twee andere particulieren uit Schalkhaar met hun advocaat, die ook in beroep waren gegaan.
Bij de rechtszitting werden de partijen in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze nogmaals
naar voren te brengen. KPN pleitte er zelfs voor om het Platform Schalkhaar niet als belanghebbende partij aan te merken waardoor onze bezwaren niet mee zouden wegen in het proces.
Daarna was het de beurt aan de rechters om aanvullende vragen te stellen.
In tweede termijn kon worden gereageerd op de door partijen naar voren gebrachte standpunten.
Op 20 oktober 2008 hebben we de uitspraak ontvangen welke teleurstellend was, omdat ons
beroep tegen de verleende bouwvergunning van de gemeente niet werd gehonoreerd. Wel heeft
de rechtbank het Platform als belanghebbende aangemerkt. Ik citeer:
“De Rechtbank overweegt dat tot de feitelijke werkzaamheden van het Platform onder meer behoort
deelname aan overleg met vertegenwoordigers van de gemeente Deventer in het kader van de voorbereiding van besluiten en in het kader van de totstandkoming van nieuw beleid dat betrekking
heeft op het dorp Schalkhaar. Gelet hierop behartigt het Platform blijkens haar feitelijke werkzaamheden, een collectief en bovenindividueel belang. Verweerder heeft het Platform dan ook terecht
ontvangen in haar bezwaar.”

De rechtbank is van oordeel dat verweerder niet in strijd heeft gehandeld met de Ruimtelijke visie
Schalkhaar. De rechtbank stelt voorop dat de bedoeling van een dergelijke ruimtelijke visie is om een
globaal kader te schetsen voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in een bepaald gebied. Ook
de opmerking in de Ruimtelijke visie, dat ten noorden van de Nico Bolkensteinlaan en ten zuiden van
Schalkhaar geen nieuwe bebouwing gerealiseerd zal worden, moet gezien worden in het globale
kader dat door de Ruimtelijke visie wordt geschetst. Zoals ter zitting namens verweerder is aangegeven, is met bebouwing in de Ruimtelijke visie meer substantiële bebouwing van dit gebied bedoeld;
het groene karakter van dit gebied dient behouden te blijven. De Ruimtelijke visie staat kleinschalige
bebouwing niet in de weg, zoals een antennedrager, waarvan de noodzaak voldoende is aangetoond.
De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van een in of nabij een natuurgebied gelegen locatie.
Alhoewel ten zuiden van de locatie van het bouwplan gelegen natuurgebied de Douwelerkolk hemelsbreed niet ver verwijderd is van de locatie van het bouwplan, wordt het grotere gebied waarin de
Douwelerkolk gelegen is in de ruimtelijke beleving van dit gebied aan de noordzijde duidelijk begrensd
door de Nico Bolkensteinlaan. Het bouwplan kan niet worden aangemerkt als te zijn
gesitueerd nabij de Douwelerkolk, omdat het is gelegen ten noorden van die laan.
Ook oordeelt de rechtbank dat KPN met de op 7 november 2007 gegeven schriftelijke onderbouwing
van de mastlocatie en de toelichting hierop genoeg heeft onderbouwd waarom plaatsing van de antennemast op die locatie noodzakelijk is. Een alternatief is onvoldoende aangetoond.
Wij als Platform hebben ons beraden wat te doen met de uitspraak. Gezien onze beperkte financiële
middelen hebben we besloten niet verder te procederen bij de Raad van State. Het zou dan alleen
maar gaan of er tijdens het proces procedurefouten zijn gemaakt. Wij verwachten hier niets van.
Bovendien wordt de procedure wel voortgezet door andere dorpsgenoten.
Overigens kan iedereen de mast nu zelf aanschouwen en er een oordeel over vormen omdat hij er nu
staat. Ik ben er op een zondagmiddag heen gefietst om een paar foto´s te maken. Ik moet zeggen
dat de invloed van de mast op de Rielerenk mij meevalt. Dat komt waarschijnlijk door het ontwerp en
ook omdat de mast de toegestane bouwhoogte van 40 meter niet haalt. Het is nu wachten op het
laatste hoofdstuk de uitspraak van de Raad van State. Mocht u geïnteresseerd zijn in de complete
rechtelijke uitspraak dan kunt u die opvragen bij de secretaris (platformschalkhaar@home.nl).
Overigens kunt u uiteraard ook bij ons terecht met op - of aanmerkingen inzake deze kwestie.
Uw mastverslaggever
Niek Lelieveld

U kunt de mast inmiddels zelf bekijken
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Volkstuinen, verarming voor de Rielerenk.
Gedurende vele jaren is de Rielerenk een prachtig natuurgebied geweest. Helaas zijn er in de loop van de jaren
meerdere projecten (sportvelden, Nico Bolkensteinlaan, het nieuwe ziekenhuis) uitgevoerd op de Rielerenk, die geleid
hebben tot een geheel ander aanzien van dit prachtige Sallandse landschap. Als klap op de vuurpijl wil de gemeente
Deventer nu ook overgaan tot vestiging van volkstuinen op de Rielerenk.

De Rielerenk is al genoeg aangetast

Vanwege de nieuwbouw op de Wijtenhorst/Douweler
Leide moeten de volkstuinen bij de Vosmanskamp
verdwijnen. De gemeente Deventer heeft in het
bestemmingsplan “Kom Schalkhaar” de Rielerenk aangegeven als nieuwe locatie voor volkstuinen: op de
akker tussen Oude Rielerweg en Nico Bolkensteinlaan.
Vele Schalkhaarders vinden het doodzonde dat er
weer een aanslag wordt gepleegd op de Rielerenk. Er
staat inmiddels ook al een zendmast en nu volkstuinen, die een groot gedeelte van het jaar er bontgekleurd uitzien en een dissonant vormen in het
landschap. De Rielerenk heeft toch al genoeg ingeleverd?!
Enkele
grote
liefhebbers
van
het
gebied
Douwelerkolk/Rielerenk hebben in samenspraak met
de volkstuinenvereniging contact gelegd met de
gemeente. Vanuit deze kring is de gemeente nog eens
gewezen op de grote landschappelijke waarde van de
Rielerenk. Overigens had de gemeente dit zelf ook al
aangegeven in de “Ruimtelijke visie Schalkhaar 2004”.
Daarnaast zijn er door de supporters van een echt
groene Rielerenk èn de volkstuinders alternatieven
aangedragen. M.n. is het weiland ter hoogte van de
Nico Bolkensteinlaan naast de Douwelerkolk juist

tegenover de oude voetbalvelden genoemd. Eveneens
zijn meerdere terreinen in het gebied Deventer noordoost ter tafel geweest. Hoewel ook de volkstuinders
geheel achter de alternatieve locaties stonden, gaf de
gemeente Deventer geen enkele ruimte voor nadere
discussie. Het besluit stond blijkbaar vast.
Op de politieke markt van 19 november 2008 hebben
enkele Schalkhaarders gebruik gemaakt van het
spreekrecht. Er werd gelegenheid geboden om aan
wethouders en gemeenteraadsleden nog eens
duidelijk te maken dat de Rielerenk niet verder verkwanseld mag worden. Bestemmingsplan “Kom
Schalkhaar 2005” stond op de agenda van de raadsvergadering van 3 december 2008. Toen is gebleken
dat de gemeenteraad oor en oog had voor onze
Rielerenk. Na enige discussie heeft het college van B.
en W. toegezegd dat er nader onderzoek zal plaatsvinden naar de alternatieven die in de stukken werden
genoemd. Vóór september 2009 zal er een uitspraak
komen vanuit de gemeente Deventer. In elk geval is de
strijd voor een groene Rielerenk nog lang niet voorbij.
Jan Jeurnink.

Masterplan Douwelerkolk/Rielerenk
Vanuit het Platform Schalkhaar hebben Floris Schermer en Jan Jeurnink zitting in de klankbordgroep “Masterplan
Douwelerkolk/Rielerenk”. Ondanks discussies rond zendmast, volkstuinen en zorgboulevard, die er wat de gemeente
Deventer betreft moeten komen, leveren zij een bijdrage in deze groep tot een goede planologische invulling.

Bovendien heeft de gemeente Deventer een tweetal
landschapsarchitecten aangetrokken die in samenspraak met de klankbordgroep een inrichtingsconcept
maken. De beide architecten hebben drie varianten
voorgelegd, nl. een variant natuur, een variant
recreatie en een variant cultuurhistorie.
Floris Schermer en Jan Jeurnink hebben natuurlijk met
hun achterban (de werkgroep Douwelerkolk/Rielerenk)
daarover overleg gepleegd. Op dit moment zijn de

De klankbordgroep staat onder leiding van planoloog
Jan Heutinck. Hij heeft meerdere mensen vanuit verschillende belangengroeperingen uitgenodigd om
mee te denken over de inrichting van het gebied
Douwelerkolk/Rielerenk. Naast platform Schalkhaar
zijn er ook vertegenwoordigers vanuit het ziekenhuis,
Dimence (voorheen Brinkgreve), milieuorganisaties,
bewonersverenigingen uit omliggende Deventer
wijken, bewoners van de Rielerenk aanwezig.
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• Leg een dicht netwerk van fiets- en voetpaden aan
in dit gebied.
• Leg meidoornhagen aan in dit gebied.
• Aanleg van een fatsoenlijke oversteek Kolkmansweg
- Bolkensteinlaan
Natuurlijk zijn er ook nog vele details te noemen van
dit plan. Uiteraard wil de werkgroep graag nog ideeën
meenemen van de Schalkhaarse bevolking. In
september is er nog een tocht door Rielerenk en
Douwelerkolk georganiseerd. Ook toen bleek dat er
nog vele creatieve opties zijn voor de inrichting van dit
prachtige landschap. De werkgroep Douwelerkolk /
Rielerenk roept alle Schalkhaarders op om mee te
denken over de Rielerenk.
Laat uw stem horen! Reacties kunt u sturen naar
platformschalkhaar@home.nl

volgende standpunten ingenomen, althans in grote
lijnen:
• Behoud het (nog overgebleven) open karakter van
de Rielerenk: een groene long.
• Geen zorgboulevard, geen zendmast, geen volkstuinen op de Rielerenk. Hierbij heeft de gemeente
Deventer overigens aangegeven dat dit zgn. randvoorwaarden zijn voor het masterplan waaraan niet
getornd mag worden.
• Houd het unieke natuurgebied Douwelerkolk in stand.
• Maak een teeltplan Rielerenk met meer natuurwaarde (bv. geen mais)
• Bermen langs voet en fietspaden verbreden en
extensief beheren
• Ontwikkeling van interessantere oevervegetatie
langs Douwelerkolk en Rieleerkolk
• Aanleg van struinpad tussen kanaal en
Douwelerkolk

Jan Jeurnink

Nieuwe wijken en verkeer
Verkeersremmende maatregelen
Koningin Wilhelminalaan en Oerdijk.

woonwijken en bijbehorende
verkeersstructuren.

U heeft het gezien: de enige schop die de laatste tijd
grond is ingegaan, was voor de nieuwe glasvezelkabel.
Er is helaas nog geen enkele aanpassing gedaan aan
de wegen waar het zo hard nodig is. We wachten nog
steeds op een 30km-zone en een verbod voor
doorgaand vrachtverkeer op de gehele Oerdijk.
Ook wachten we nog op de verkeersremmende maatregelen op de Koningin Wilhelminalaan, zoals bijvoorbeeld een veilige en overzichtelijke oversteek bij de
Sint Nicolaasschool.

Wij juichen de nieuwe wijken
toe omdat het dorp Schalkhaar
daarmee
economischen
sociaal vitaal blijft. Zeer ongelukkig zijn we met de voorgestelde verkeersafwikkeling van
deze nieuwe wijken. Aansluiting van de nieuwe
wijk(en) op de Nico Bolkensteinlaan komt in de
plannen niet voor. In de huidige plannen zijn de
nieuwe wijken met in totaal 290 woningen alleen via
de Oerdijk te bereiken. Uit de gemeentelijke voorstellen blijkt dat de verkeersdruk op de Oerdijk, die nu al
boven de streefwaarden van de gemeente ligt, nog
drukker wordt. Afsluiten van de Colmschaterstraatweg
lost deze problemen niet op maar verplaatst het
probleem gedeeltelijk.

Het afgelopen jaar hebben het Platform en de
Gemeente regelmatig gediscussieerd over effectieve
maatregelen. Hierbij hebben we concrete voorstellen
gedaan, welke helaas niet werden overgenomen. Een
onafhankelijk bureau heeft uiteindelijk een rapport
geschreven over de verkeerssituatie. Hieruit blijkt
duidelijk dat met name de Oerdijk veel te druk en te
gevaarlijk is en dat er structurele maatregelen nodig
zijn om dit te verminderen. Door het invoeren van een
30 km zone zal het niet rustiger worden, aldus het
rapport. Wel is er een advies uitgekomen voor de inrichting van de beide wegen. We verwachten dat de
Gemeente snel met informatie over de te nemen maatregelen zal komen. Daarbij gaan we uit dat onze kanttekeningen en opmerkingen op het advies over de uit
te voeren maatregelen ter harte zijn genomen, zodat
de maatregelen de leefbaarheid niet aantasten en toch
enigszins effectief zijn.
De drukste wegen in Schalkhaar worden er dus niet
rustiger op, maar straks hopelijk wel iets veiliger.

Wij maken ons ernstige zorgen over deze situatie
omdat dit de leefbaarheid, gezondheid en veiligheid
in het huidige dorp en vooral op de nu al drukke
Oerdijk aantast. De consequenties van de huidige
plannen zijn naar mening van het Platform onvoldoende duidelijk met de Schalkhaarder bevolking gecommuniceerd. Wij hebben de gemeente gevraagd de
communicatie actief en voldoende duidelijk te voeren
en bereid te zijn de plannen voor de verkeersafwikkeling in het belang van heel Schalkhaar te heroverwegen. Wilt u de zienswijze met uitvoerige onderbouwing nalezen, dan kunt u deze aanvragen via
platformschalkhaar@home.nl
Wim Kuijper

De effecten van de nieuwbouwwijken met
bijbehorende verkeersmaatregelen.
Wij hebben een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Douweler Leide en Wijtenhorst ingediend.
Hiermee maken we van de mogelijkheid gebruik om
invloed uit te oefenen bij het ontwikkelen van de
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Visie Deventer Noordoost
De gemeente Deventer ontwikkelt een visie voor
Deventer Noordoost. In opdracht van de gemeenteraad werkt het college van burgemeester en wethouders aan de ontwikkeling van een strategische langere
termijnvisie voor dit gebied. Om in de toekomst goede
afwegingen te kunnen maken, wil de gemeenteraad
inzicht in de mogelijkheden van het gebied voor
wonen, groen, recreatie en kleinschalige werkgelegenheid en de consequenties daarvan. Het gebied
Deventer Noordoost ligt ten noordoosten van
Schalkhaar en de Vijfhoek en strekt zich globaal uit tot
de Zandwetering en Soestwetering. Het voormalig
gebied Linderveld maakt onderdeel uit van het gebied,
evenals de ontsluitingswegen N348 en de
Spanjaardsdijk.
De visie gaat over de langere termijn na 2015.

gekozen om deze scenario’s uit te werken in samenwerking met de klankbordgroepen. Medio januari
2009 bepaald de gemeenteraad of deze procesaanpak
de juiste is.
Scenario 1: Deventer Stedelijk (traditioneel uitleggebied)
Vanuit dit scenario wil men het gebied in kaart
brengen waarbij een maximale functieontwikkeling
van wonen, groen, recreatie en kleinschalige werkgelegenheid van toepassing zijn.
Scenario 2: Sallands Landschappelijk (vanuit het
gebied, landschap geredeneerd)In dit scenario zijn de
kwaliteitswaarden van het gebied bepalend voor de
mogelijke invulling van het gebied. De aanwezige
landschapskenmerken worden waar mogelijk versterkt
en bestendigd. Wonen, groen, recreatie en kleinschalige werkgelegenheid moeten hierop aansluiten.

Op 24 juni 2008 is op initiatief van de gemeente
Deventer een toelichting gegeven. Op deze avond
werd voorgesteld om met behulp van een viertal klankbordgroepen een koers te bepalen om zo uiteindelijk
tot een eenduidige visie te komen. Deze avond was
voornamelijk bedoeld om een klankbordgroep te
vormen van belanghebbenden -en bewonersgroeperingen en zo de mening vanuit deze groeperingen als
input te gebruiken voor de visie.

Scenario 3: Ruimtelijk Innovatief (creatieve inbreng)
Hierbij wordt gekeken hoe het landschap kan inspireren om tot innovatieve vormen van kleinschalig
wonen, groen, recreatie en kleinschalige werkgelegenheid te komen. Hierbij moet worden gedacht aan een
project zoals “The Earthship” in Zwolle.
Een belangrijk aspect bij dit scenario-denken is dat
bekeken wordt wat vanuit het gebied kan. Er worden
dus niet vooraf criteria opgesteld waaraan getoetst
kan worden.

Andere klankbordgroepen bestaan uit vertegenwoordigers vanuit:
• Kaderstellende (semi)overheden, zoals de provincie
Overijssel, de regio Stedendriehoek, buurgemeenten, Waterschap Groot Salland, Vitens, etc.
• Exploitanten en eigenaren in het gebied, zoals
eigenaren, Kamer van Koophandel, Deventer kring
van Werkgevers, etc.
• Ontwikkelinstanties, zoals Stichting IJssellandschap,
woningcorporaties en ontwikkelaars, etc.

Brede betrokkenheid?
Zodra de gemeenteraad instemt met de aanpak van
deze visieontwikkeling, wordt de interactie met de belanghebbenden vervolgd. Begin februari 2009 vindt
dan de aftrap plaats van de ontwikkeling van de
scenario’s. Daarna volgen tot de zomer diverse activiteiten om mee te denken over de toekomst van
Deventer Noordoost.

Het werd al snel werd duidelijk dat dit doel die avond
niet gehaald ging worden.De avond werd afgesloten
met een lijst met vragen en onvolkomenheden als
“huiswerk” voor de gemeente. Wel werd het positief
bevonden dat de gemeente de belanghebbenden
betrekt bij het proces. Na deze bijeenkomst is het initiatief genomen om een klankbordgroep te vormen.
Deze klankbordgroep bestaat uit afgevaardigden van
St. werkgroep Linderverld, Pl. belang Lettele, Bewoners
Vijfhoek, Pl. Belang Averlo-Frieswijk, Bewoners
Westenberg en Platform Schalkhaar. Vanuit deze
klankbordgroep is een aanvullende vragenlijst
verstuurd naar de gemeente.

De rol van de klankbordgroepen is het beoordelen en
aanvullen van het werk van de gemeente. De
gemeente maakt de opzet voor de invulling van de scenario’s. Tijdens de eerste bijeenkomst kan deze opzet
aangevuld worden. Op de tweede bijeenkomst kunnen
de klankbordgroepen zelf actief meedenken en
schetsen. De politiek besluit uiteindelijk. Als er
draagvlak is binnen de raad en de klankbordgroepen
dan kan er ook een voorkeur worden uitgesproken.
De klankbordgroep heeft haar twijfels uitgesproken
over de realiteit van de scenario’s. Ook willen wij een
scenario zonder woningbouw op de agenda houden.
Verder is het onduidelijk hoe(zwaar) de mening van de
klankbordgroeperingen meetelt in het uiteindelijke
besluit.

Drie scenario's
De klankbordgroep werd door de gemeente uitgenodigd om op 8 december 2008 bij te praten over de
laatste ontwikkelingen. Op deze avond gaf de
gemeente aan op andere wijze de visie te willen
bepalen.

Parallel aan deze samenwerking met de gemeente zal
de klankbordgroep ook trachten een gezamenlijk
standpunt in te nemen.
Ook zal het Platform Schalkhaar relevante zaken in het
oog houden, zoals de verkeersstromen die ontwikkeling van een dergelijk gebied met zich meebrengen.

Er werden drie scenario’s voorgesteld waarbij de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het gebied
worden verkend. Er is bij de ontwikkeling van de visie
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SCHALKHAAR LIFE! 2009: 21, 22, 23 en 24 mei
Ook dit jaar gaan we weer
genieten van een mooi
feestweekend en wel op
21, 22, 23 en 24 mei, het
“Hemelvaartweekend”.

Ook deze keer is er weer een
balonnenwedstrijd

voor kinderen. Aansluitend zal in ’t Haarhuus de
verwerping van “CV de Lindeloeiers” worden
gehouden;
- Zaterdagmiddag is er o.a. een optreden van De Grote
Apekop Show (voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar), de
oldtimertourrit voor mensen met een verstandelijke
beperking en een doorlopende tentoonstelling van
Stichting Dorpsarchief Schalkhaar. ‘s Avonds is er
weer de grandioze feestavond met een live band;

De voorbereidingen zijn
momenteel nog in volle
gang, maar bij deze alvast
een aantal onderdelen van
het weekend:

- Zondag zal in het teken staan van de braderie en
kleedjesmarkt met daarbij diverse activiteiten en
optredens, waaronder ook straattheater.

- We beginnen dit jaar op Hemelvaartsdag heel toepasselijk met een fietstocht en de kermis;

Voor het complete programma en informatie kijk op
de site: www.schalkhaarlife.nl

- Vrijdagmiddag komt er weer een leuke ‘ouderenmiddag’ voor 55-plussers. ’s Avonds vindt de officiële
opening plaats met het traditionele oplaten van de
ballonnen. Daarna een trekkerrace en dorpsloop

Tevens kunt u zich via de site opgeven voor o.a. de
braderie en de oldtimertourrit.

Wij zien u graag tijdens de jaarlijkse bijpraatavond op dinsdag 10 maart!
Aanvang 19.30 uur in “De Lindeboom”
Platform Schalkhaar bestaat uit:
Hans Hilhorst - Voorzitter
Nico Aardoom - Penningmeester
George Gols - Secretaris
Rianne Knippels
Cor-Jan van Silfhout
Mark Stiekema
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.
Handtekening .................................................................................................

Datum .................................................................................................

Bon uitknippen en opsturen naar: Nico Aardoom, De Ganzeboom 101, 7433 GD Schalkhaar
10

