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Uitnodiging jaarlijkse bijpraatavond Platform Schalkhaar
Woensdag 3 april, 19.30 uur in de “Lindeboom”
Met als speciale gast: wethouder Margriet de Jager
Het platform Schalkhaar organiseert iedere jaar een bijpraat-avond. Alle inwoners van Schalkhaar en ook andere belangstellenden zijn op deze avond welkom. Het platform geeft dan informatie over haar activiteiten en ontwikkelingen van het afgelopen jaar.
En we kijken met elkaar vooruit welke zaken het platform het komende jaar moet oppakken. Daarbij zijn uw vragen en ideeën van
groot belang. U bent van harte welkom.
Opnieuw een interessant programma!
Bijzondere aandacht hebben dit keer de voorzieningen in
Schalkhaar. Het afgelopen jaar is in ons dorp een discussie op
gang gekomen over de bijdrage die bewoners zelf kunnen leveren om de kwaliteit van de leefomgeving en de leefbaarheid in ons eigen dorp te verbeteren. Aanleiding hiervoor
waren het Dorpsontwikkelingsplan maar ook de onzekerheid
over en de discussies rond het voortbestaan van onze dorpshuisvoorziening in 't Haarhuus en de Lindeboom. Samen met
andere organisaties in Schalkhaar denkt het Platform Schalkhaar na over hoe we activiteiten en gemeenschapszin in

Schalkhaar overeind kunnen houden, met inzet van dorpsgenoten en met ondersteuning van organisaties.
De gemeente Deventer heeft een visie op dit thema en speelt
hierin een rol. We zien dat de rol van de gemeente wel verandert, mede vanwege de noodzakelijke bezuinigingen. We
gaan op onze jaarvergadering in gesprek over dit onderwerp
met wethouder Margriet de Jager, die onder andere de wijkaanpak, welzijn en sport in haar portefeuille heeft. Zij zal ons
vertellen wat de gemeentelijke visie op dit onderwerp is, en
welke bijdrage de gemeente hierin kan leveren.

Verkeersmaatregelen in Schalkhaar
U heeft het wellicht gemerkt. De gemeente is begonnen met aanpassingen aan de Kon. Wilhelminalaan en de Oerdijk.
Momenteel ziet de planning er als volgt uit:
-De Koningin Wilhelminalaan word op dit moment onder handen genomen. Voor de vorstperiode is al een aantal aanpassingen gedaan waaronder het verbeteren van de chicane bij
de kruising met het Mensinksdijkje. Ook beide zebrapaden
komen weer terug. Dat heeft de gemeente ons beloofd. Op
het moment van schrijven ontbreekt er nog één. De grootste
verandering aan de Koningin Wilhelminalaan vindt plaats op
de kruising met de Ganzeboomsweg bij de school. Hier wordt
de kruising aangepast waardoor de veiligheid van overstekende fietsers en voetgangers wordt verbeterd.
Het is de bedoeling dat de werkzaamheden voor de Paasdagen zijn afgerond.
Lees verder op pagina 4

“de kruising Ganzeboomsweg-Koningin Wilhelminalaan
op de schop”.

“Het is even lastig voor de aanwonenden,
maar men krijgt er iets moois voor terug”!
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Ontwikkeling voorzieningen in Schalkhaar
Situatie De Lindeboom en 't Haarhuus
Zoals u reeds in ons vorige bulletin heeft kunnen lezen heeft het Platform Schalkhaar in 2011 een taakgroep gedefinieerd om na
te gaan hoe de exploitatie van de zalen het beste geregeld kon worden.
U kunt dit nalezen op onze website www.PlatformSchalkhaar.nl.
Het vervolg (vanaf oktober 2011) kunt u hieronder lezen.
Gesprekken met de politiek leverden veel steun op. Vooral de
partijen uit het buitengebied en de raadsleden uit het dorp geven
veel ondersteuning. Dit leidde er uiteindelijk toe dat B&W gevraagd werd om onze initiatieven te ondersteunen. Onze visie
die wij uitspraken in de politieke markt om de sporthal in Schalkhaar onder één bestuur te brengen bij Sportvoorzieningen
Schalkhaar werd breed ondersteund. Recent is een kwartiermaker aan de slag gegaan om de mogelijkheden van samenvoeging te onderzoeken. In december 2011 werd door de
gemeenteraad unaniem een motie aangenomen waarin B&W opgedragen werd de subsidie aan de Stichting Sporthal Schalkhaar op te schorten zolang de bestuurlijke samenstelling
onveranderd is. B&W Deventer heeft op basis van juridische
gronden hieraan geen gehoor kunnen geven maar probeert in de
geest van deze motie te handelen.
In de tussentijd werden de eerste rapporten van de curator die
het faillissement onderzocht voor het publiek vrijgegeven. Er zijn
twee rapporten uitgebracht op 14 juli en 22 november 2011. In
deze rapporten is de visie te lezen van de curator op de ondergang van Gemeenschapshuis 't Haarhuus en de rol daarin van
de betrokkenen. Indien u belangstelling heeft voor deze rapporten dan kunt u dit bij ons kenbaar maken via info@platformschalkhaar.nl.
Exploitatie De Lindeboom en ’t Haarhuus
Al die tijd hebben de eigenaren niet stil gezeten. De deuren van
De Lindeboom werden twee weken na het faillissement weer geopend, zodat in september 2011 de nieuwe uitbaters van het horecadeel hun opwachting konden maken. Ook is de exploitatie
van de zalen in de Lindeboom en ’t Haarhuus goed geregeld.
Zaalgebruikers geven aan tevreden te zijn. Woonstichting de
Marken heeft actie ondernomen door met de huurders individuele contracten af te sluiten en een aanspreekpunt aan te stellen.
Meer informatie hierover kunt u vinden in de nieuwsbrief oktober
2011 van Woonstichting de Marken.
Kulturhus
Om het sociaal-cultureel aspect te belichten is ook het “Kulturhus” concept nader onderzocht. Hiervoor is met behulp van een
aantal andere mensen die zich reeds op een of ander manier actief inzetten voor de leefbaarheid van Schalkhaar in een aantal
bijeenkomsten in kaart gebracht wat men op dit moment ‘mist’
in Schalkhaar. Hier is het volgende uitgekomen.
Verbindingen leggen
Hier is uitgekomen dat er behoefte is aan een instantie die verbindingen legt tussen verschillende groeperingen (bv. sport, cultureel, Buiten Schoolse Opvang (BSO), Brede School,
Schalkhaar Life, middenstand, enz.). Met deze behoeften als uitgangspunt is onderzocht welke krachten en connecties reeds
aanwezig zijn in Schalkhaar.
Als basis zijn de activiteiten benoemd die momenteel binnen de
Taakgroep “Verenigingen werken samen in Schalkhaar” van het
Dorps Ontwikkeling Plan (DOP) worden uitgevoerd. Het doel van
deze activiteiten is om indien mogelijk op 1 juli 2012 in samenwerking met onder meer de Ondernemersvereniging Schalkhaar
(OVS) een informatiedag te houden waarop verenigingen en
clubs zich aan de dorpsbewoners presenteren en waarop deze
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met elkaar in gesprek komen om te bekijken welke verenigingen
elkaar kunnen versterken door samenwerking. Er wordt een bulletin uitgegeven als opstart naar de ”verenigingendag”. Ook is
er een relatie met de Brede School activiteiten en wordt er nog
gebrainstormd over leuke randactiviteiten.
De website www.schalkhaar.nu is opgetuigd om hierover te informeren en te communiceren.
Overkoepelend orgaan
Om naderhand de continuïteit te behouden is besloten dat het
creëren van een ‘overkoepelend orgaan’ een goed initiatief is om
het hierboven benoemde initiatief de continueren en verder uit te
breiden.
Dit orgaan heeft meerdere taken en verantwoordelijkheden:
- Katalysator
- Initiator
- Aanjager
- Stimulator
- Gezicht naar ‘buiten’ toe
- Klankbord voor alle groeperingen
- Zorgen voor sociale cohesie
- Spin in het web
- Liaisonfunctie
- Verbinden en versterken (elkaars krachten benutten
waardoor synergie ontstaat)
- Gesprekspartner voor b.v. de gemeente, eigenaren
Lindeboom/’t Haarhuus, Oranjefonds
- Aanvrager voor subsidies
- Contacten onderhouden met verenigingen en instellingen die
actief zijn binnen Schalkhaar, de bibliotheek, BSO, Brede
School, enz.
Voordelen om dit in een overkoepelend orgaan onder te brengen:
- Continuïteit
- Bundeling van verschillende expertises
- Gezamenlijke programmering van verenigingen en instellingen en versterking van elkaars activiteiten gericht op de behoeften van het dorp
- een goede overlegstructuur
- Gezicht naar ‘buiten’ toe
Onder deze paraplu kunnen bestaande samenwerkingsverbanden worden ondergebracht en daardoor versterkt, bijvoorbeeld:
- Sportverenigingen
- St Cecilia
- Tevios
- OVS
- Overige DOP activiteiten
- Schalkhaar Life
- KiXxx
- Zomerdagkamp
- Sinterklaasintocht
- Platform Schalkhaar
- BSO/Brede school
- School van Frieswijk
- Wandelroutes Schalkhaar

Ook kunnen nieuwe initiatieven worden gestimuleerd,
bijvoorbeeld:
- Vrijwilligers werk zoals een Ouderen hulpdienst
- DOP idee voor een ‘jongerenvoucher’
Financiering van dergelijke initiatieven kunnen verlopen via dit
overkoepelend orgaan, kortom voor de langere termijn is zo’n
overkoepelend orgaan bijzonder welkom.
Digitale toegang Schalkhaar
Al deze activiteiten en samenwerkingsverbanden worden ondersteund door de website
www.schalkhaar.nu. Dit moet dé digitale portaal worden voor
Schalkhaar. Een aantal voordelen:
- Juridisch geborgd
- Er wordt een redactieteam opgezet
- Samenwerkingsverband met OVS en andere verenigingen
- Agenda functionaliteit
- Doorlinken naar andere ‘Schalkhaar’ websites
- Schalkhaar marktplaats
- Gezamenlijke nieuws brief
- ‘Nieuws’ pagina

Oproep tot meedoen!
Taakgroep “Verenigingen werken samen” Schalkhaar.
In Schalkhaar kunnen alle verenigingen, instellingen en actieve
groepen en clubs de uitdaging aangaan om met elkaar een actieve weg in te slaan. Het dorp zal zelf voor elkaar, voor jong en
oud, activiteiten organiseren, waardoor het voor iedereen goed
wonen is in Schalkhaar, nu en over 10 jaar.
Om hiermee een begin te maken is o.m. de taakgroep “Verenigingen werken samen” bezig een fantastische dag te organiseren, waarop alle verenigingen kunnen laten zien, hoe betrokken
ze bij de inwoners van Schalkhaar zijn. Op deze dag kunnen de
verenigingsbesturen en leiders van actieve groepen op een
mooie manier bij elkaar “aan tafel”, om over hun rol in ons dorp
te praten en elkaar te leren kennen. Door de onderlinge band te
versterken en de band met de inwoners aan te halen moet een
inspirerend vervolg gegeven worden aan een actief en bruisend
dorpsleven.
Aan alle verenigingen, actieve clubs en groepen, maar ook instellingen en activiteitenorganisaties op allerlei gebied de vraag
om mee te doen. De taakgroep wil echt 100% van de groepen
en instellingen bereiken om deelname zo groot mogelijk te doen
zijn.
Bent u nog niet benaderd, meldt u dan aan door uw e-mailadres
en naam contactpersoon te sturen naar nije.bijvank@concepts.nl.
Hierbij ook een oproep aan alle inwoners van het dorp:
Noteer 1 juli vast in uw agenda en kom naar de dorpskern!
U kunt het volgende verwachten (tijdwijzigingen voorbehouden):
11.00 u. brunch voor besturen om met elkaar te eten en te
delen.
13.00 u. zeer opmerkelijke en opzienbarende opening
13.30 u. start van een route verenigingen en actieve groepen.
U wordt daar nog zeer uitgebreid over geïnformeerd.
16.00 u. optredens, presentaties
17.00 u. afsluiting
We weten dat ’s avonds om 19.45 uur de finale EK voetbal
begint. Wie weet wordt het een oranje dag.

Tot slot
Voor dit overkoepelend orgaan zijn nog geen leden aangesteld.
Zij moeten opstaan uit de verenigingen, actieve groepen en clubs
die Schalkhaar rijk is. Ook moet nog nader in kaart worden gebracht of er (juridische of praktische) redenen zijn om een dergelijk orgaan in een stichting onder te brengen.
Door het optuigen van een dergelijk orgaan verwachten wij dat
Schalkhaar én haar Kulturhus in de toekomst nog meer gaan
bruisen. Hierdoor blijft het dorp levendig en bestaat er voor haar
inwoners een mogelijkheid om een actieve invulling te geven aan
de leefbaarheid van Schalkhaar zonder dat men het idee heeft
dat men het allemaal ‘alleen’ moet doen. De taakgroep die de
verkenning heeft uitgevoerd is in december 2011 ontbonden.
Indien u ook graag uw input wilt geven omtrent een goede invulling van ons gemeenschapshuis of actief wilt worden binnen
het overkoepelend orgaan zoals in dit stuk is beschreven horen
wij dit graag; u kunt reageren via info@platformschalkhaar.nl.
Cor-Jan van Silfhout

1 juli 2012 is in ieder geval een dag waarop iedere inwoner, jong
en oud, op een leuke manier in contact komt met de ‘clubs’, die
zich op die dag op een leuke manier presenteren. Dat is voor alle
inwoners een kans om te zien hoe actief Schalkhaar wel is.
Schalkhaar is een dorp dat meer te bieden heeft dan menigeen
weet! De mensen zullen verrast zijn. De uitdaging voor de clubs
is om zoveel mogelijk inwoners uit het dorp aan zich te binden.
Dus clubs, verenigingen en actieve groepen: doe mee. Meld je
aan bij nije.bijvank@concepts.nl. U heeft geen grote tijdsinvestering nodig.
Deze dag wordt mogelijk gemaakt door wijkaanpak en subsidie
provincie in het kader van het Dorpontwikkelingsplan. Saxion
studenten hebben hun hulp al toegezegd. Bijdragen worden nog
gevraagd van het coöperatiefonds Rabobank en het Oranjefonds. Wellicht zijn er nog meer bronnen.
Cor-Jan van Silfhout

COLOFON
Dit informatiebulletin is een uitgave van het
Platform Schalkhaar
Eindredactie: Els Visser
Vormgeving: Monique Meijer
Drukwerk: Drukkerij Evers
Verspreiding: vrijwilligers
Aan dit nummer werkten mee:
George Gols, Cor-Jan van Silfhout, Wim Kuijper
Wilt u reageren op dit
Informatiebulletin?
Neem dan contact op met:
Els Visser, De Botterije 29, 7433 CA Schalkhaar, 0570-614533
e-mail: info@platformschalkhaar.nl
Kijk ook op: www.platformschalkhaar.nl
Geen bulletin ontvangen?
Bel Janny Denekamp, 0570-632276
Kopij voor het volgende nummer
Sturen naar info@platformschalkhaar.nl
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Verkeersmaatregelen in Schalkhaar (vervolg)
- De Oerdijk is na de Paasdagen aan de beurt. Op een paar onzekerheden na, wordt bijna de gehele Oerdijk aangepakt. Van
west naar oost worden de volgende aanpassingen gedaan. De
rotonde met de Botterije en Koningin Wilhelminalaan wordt opnieuw geasfalteerd. Ook de aansluiting van de Oerdijk op de
rotonde wordt verbeterd en versmald. Hierdoor moet het duidelijk worden dat men een 30 km zone binnenrijdt. Vervolgens
worden alle kruisingen gelijkwaardig en waar dat mogelijk is
wordt de weg versmald en de trottoirs en parkeerplaatsen verbreed. Hierdoor is er minder ruimte op de straat en hebben
weggebruikers uit zijstraten die van rechts komen voorrang. Op
de kruising met de Kolkmansweg worden de klinkers vervangen door asfalt om de geluids- en trillingsoverlast te verminderen. Er worden overigens geen nieuwe drempels of plateau's
aangelegd op de gehele Oerdijk. Bij de bebouwde-kom-grens
ten oosten van Schalkhaar komt een kleine versmalling die er
over een poosje voor moet zorgen dat fietsers veilig op de Oerdijk worden geleid. Dit laatste zal gebeuren als de nieuwbouw
aan de Oerdijk ter hoogte van de sportvelden gereed is.

De werkzaamheden aan de Oerdijk worden in 3 fasen uitgevoerd (ivm omleidingen en bereikbaarheid) en zijn medio juni
afgerond.
Het Platform Schalkhaar heeft intensief contact gehad met de
gemeente om de belangen van weggebruikers en aanwonenden zo goed mogelijk te vertalen in aanpassingen. Daarbij is
natuurlijk de gemeente Deventer gebonden geweest aan
krappe budgetten en als wegbeheerder verantwoordelijk voor
de aanpassingen. Wij hebben wel met de gemeente afgesproken om de aanpassingen te evalueren. Daarbij vinden wij het
heel belangrijk dat u van zich laat horen zodat wij de Schalkhaarse belangen zo goed mogelijk kunnen blijven vertegenwoordigen. Mocht u opmerkingen hebben dan kunt u deze
sturen naar info@platformschalkhaar.nl
Wim Kuijper

Platform Schalkhaar
bestaat uit:
Hans Hilhorst - Voorzitter
Nico Aardoom - Penningmeester
George Gols - Secretaris
Els Visser
Cor-Jan van Silfhout
Mark Stiekema
Wim Kuijper
Patricia Bijlsma



De omgeving van de nieuwbouw aan het Mensinksdijkje wordt steeds fraaier.

Ja, ik word donateur van het Platform Schalkhaar!
Naam

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

Adres

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

Postcode

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

Bankrekening

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

I Ik geef hierbij toestemming tot wederopzegging de jaarlijkse bijdrage à €

(minimaal € 15) van mijn

bankrekening af te schrijven.

I 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

