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Beste dorpsbewoners
Graag nodigen wij u uit op dinsdag 5 november om 19.30 uur in café-zalencentrum de Lindeboom te Schalkhaar.
Wij houden dan onze jaarlijkse Platform-vergadering waarin u wordt bijgepraat over ons werk. Uw aanwezigheid en input
stellen wij zeer op prijs. Tijdens de avond kijken wij terug op ons werk. Natuurlijk ook vooruit en horen wij graag wat u belangrijk vindt. Wij rekenen op uw komst.
Met vriendelijke groet, Uw Platform Schalkhaar

Interview met Hans Hilhorst, voorzitter Platform Schalkhaar
1) Kan je iets over jezelf vertellen, getrouwd, hoeveel kinderen, hoe
oud ben je en wat doe je voor werk?
Ik ben geboren in Soest 1958. Getrouwd met Marian en vader van
twee volwassen dochters. Na mijn diensttijd bij de luchtmacht, gewerkt bij het Nationaal Lucht en Ruimtevaart Laboratorium en
daarna in commerciële (export) functies. Voor mijn werk jaren terug
in Deventer komen wonen en op dit moment ben ik verantwoordelijk voor de Nederlandse tak van een Duitse producent van hoog
kwalitatief staal/emaillen producten voor de badkamer.
2) Hoe lang woon je in Schalkhaar?
Sinds oktober 2006 wonen wij met veel plezier in Schalkhaar.
3) Sinds wanneer en waarom ben je lid van het Platform Schalkhaar
en hoe lang ben je nu voorzitter?
Eind 2007 kwam ik in contact met het Platform Schalkhaar en in
2008 vonden de bestuursleden dat ik de vertrekkende voorzitster
moest opvolgen. Dit heb ik met overtuiging en trots aanvaard. De
doelstelling en het werk van Platform Schalkhaar spreken mij aan.
Het Platform is een groep die zich inzet voor een prettige leefomgeving, veilig en met goede voorzieningen. Door de dialoog aan te
gaan met bewoners van het dorp en bestuurders van de gemeente
proberen wij zaken te realiseren die het dorpse karakter van Schalkhaar borgen.
4) Wat is tot nu toe de minst fijne, actie die je ooit hebt moeten ondernemen met het Platform?
De minst prettige actie was nodig bij het faillissement van Stichting
het Haarhuus. Platform Schalkhaar voelde het als haar plicht om de
gemeentebestuurders te wijzen op de relatie die er bestond tussen
de verantwoordelijken voor het faillissement en de toen nog actieve
bestuurders van Sporthal Schalkhaar. Daarbij hebben wij ook de bedenkelijke rol van de gemeente bij dit faillissement aan de kaak gesteld. Veel negatieve energie. Uitsluitend verliezers en een kater van
het verlies van een dorpshuis.
5) En wat is de meest leuke actie die je ooit hebt ondernomen met
het Platform?
De meest geslaagde actie is die rondom de realisatie van de wijken
de Wijtenhorst & Douweler Leide. Na eerst lijnrecht tegenover de
gemeente te staan in een procedure bij de Raad van State, is uiteindelijk de wijk gerealiseerd met een goede ontsluiting en verkeer
afspraken. Na de voor ons gunstige uitspraak van de Raad van State
hebben wij in plaats van de winst te vieren direct de Gemeente aangeboden ons bezwaar onder voorwaarden in te trekken. Wij zijn altijd voor de nieuwbouw geweest maar tegen de ontsluiting zoals
door de gemeente halsstarrig volgehouden. De oplossing met goede
afloop geeft veel voldoening.
6) Ben je tevreden over de samenwerking met de politiek in Deventer, burgemeester, wethouders, ambtenaren etc?
Met de politiek, ambtenaren en bestuurders van onze gemeente

kunnen wij goed door een deur. Met de een lukt het nog beter dan
met de ander. Dit is ook een karakter kwestie. De voorgaande voorbeelden tonen aan dat de Gemeente weet dat men het Platform niet
zomaar kan passeren. Een fair uitgespeeld meningsverschil schept
waardering. Natuurlijk houden wij wensen. Deze hebben wij in een
recent onderhoud met wijkwethouder en burgemeester Heidema
besproken. Het gaat dan vooral om procedurele kwesties die de
goede verstandhouding borgen voor de toekomst. Het is goed om
als Platform van de heer Heidema te horen dat wij waardering oogsten onder ambtenaren en bestuurders en worden gezien als een
belangrijke vertegenwoordiger van Schalkhaar.
7) Vind je dat het Platform nuttig is voor Schalkhaar? Wat is nu de
laatste nuttige actie geweest van het Platform?
Het Platform heeft zijn nut voor Schalkhaar in de loop van haar bestaan bewezen. Wij realiseren ons goed dat wij niet de mening van
alle bewoners van Schalkhaar vertegenwoordigen. Wij kunnen het
niet ieder naar de zin maken. Nuttige zaken waarvoor wij ons sterk
maken zijn o.a. de verkeersveiligheid in het dorp, maar ook de voorzieningen. Het Platform heeft een belangrijke voortrekkersrol bij de
vorming van de Regiegroep vervuld. Daarnaast is het werk van de
Werkgroep Rielerenk zeer van nut voor het behoud en beheer van
het groen op de Rielerenk, een prachtig stukje natuur naast het dorp.
8) Hoe lang denk je nog voorzitter te zijn? Wat voor eigenschappen
moet de toekomstige voorzitter van het Platform eventueel bezitten?
Hoe lang ik nog voorzitter blijf, weet ik nu nog niet. Wanneer er morgen een kandidaat voorzitter zich aandient, die de belangen van het
Platform beter kan dienen, maak ik plaats. Vooralsnog is het prettig
functioneren wanneer je met goede mensen omgeven bent. Bij de
eigenschappen van een voorzitter is het van belang dat de persoon
een balans kent tussen de ene keer de boel op scherp zetten en een
andere keer polderen. Het blijft mensenwerk waarbij al onze sterke
en zwakke punten een rol spelen. Schalkhaar is rijk aan goede mensen. Daarvan profiteren wij. Zij maken het Platform en hoe er tegen
ons wordt aangekeken. Natuurlijk kunnen we altijd nieuwe leden gebruiken. Doorstroming is goed. Daarom roep ik bewoners uit de
Westenberg, De Wijtenhorst en het buitengebied op als actieve
leden bij ons te komen. Zij zijn nu nog onvoldoende vertegenwoordigd.

De acties en aandachtspunten voor 2014:
- Hoe staat het met de voorzieningen?
Heeft de Regiegroep al resultaat geboekt?
- Werkgroep Rielerenk-Douwelerkolk:
Huize de Kolk in beeld gebracht.
- Graag vernemen wij uw mening. Laat uw stem
gelden tijdens de jaarvergadering!
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Oerdijk weer op de schop
Zoals u in het vorige bulletin heeft kunnen lezen, hebben wij
met de gemeente Deventer gesproken over een aantal aanpassingen aan de Oerdijk. Helaas heeft nog niet iedereen begrepen dat je daar maximaal 30 km per uur mag rijden. De
gemeente heeft zaken nog eens goed doorgerekend en zodoende worden de volgende aanpassingen gedaan.
De aansluiting met de rotonde wordt aangepast. Deze wordt in
zijn geheel ca. 3 meter opgeschoven en er komt een drempel.
Hiermee wordt voorkomen dat men te hard de Oerdijk oprijdt.
Hiervoor zal de Oerdijk bij de rotonde een paar dagen afgesloten worden. De werkzaamheden staan gepland van 4 t/m 8 november.

Er worden wat andere kleine aanpassingen gedaan om de
zichtbaarheid van de 30 km zone en voorrangssituaties te verbeteren. Er komt ook een snelheidsbord om automobilisten bewust te maken van hun actuele snelheid.
De gemeente Deventer heeft voor alle bewoners van de Oerdijk
zes containerstickers met het 30 km bord beschikbaar gesteld.
Deze stickers kunnen op de afvalcontainers worden geplakt,
zodat men minimaal 1 keer per week goed wordt herinnerd aan
de maximum snelheid.
Met deze aanpassingen hopen wij dat het weer een stukje veiliger wordt in Schalkhaar.

Douweler Leide:
nu even niet
De gemeente Deventer heeft de ontwikkeling
van de Douweler Leide, naast de manage ten
noorden van de Oerdijk, voorlopig opgeschort.
Reden hiervoor is dat de verkoop van kavels in
De Wijtenhorst nog niet ver genoeg is gevorderd om tot verdere ontwikkeling van de Douweler Leide over te gaan. Alle plannen voor de
ontwikkeling van de Douweler Leide liggen
klaar, maar gaan dus voorlopig even de ijskast
in. Een bouwweg voor de ontsluiting van het gebied is reeds aangelegd, maar het bouwrijp
maken van het gebied wordt nog niet uitgevoerd.

Bouwweg bij de Douwler Leide

Nieuwe bewoners……
Op 5 september j.l. zijn de laatste 4 van de 13 nieuwbouwwoningen aan de Alferdinkweg opgeleverd en de nieuwe bewoners zijn bezig met het inrichten en aanleggen van hun tuinen.
Iedereen is druk en al snel hoor ik dat er nieuwe bewoners zijn,
die helemaal uit het westen komen. Op nummer 35 is een stel
gekomen dat helemaal uit Den Bommel (onder Rotterdam) hier
naartoe is verhuisd. Na een hartelijk ontvangst door Renata de
Jong en Marcel Nanninga ,ondanks dat ze nog volop in de verhuisperikelen zitten, wordt mij al snel duidelijk wat hun motivatie is geweest om in Schalkhaar te gaan wonen. Hoewel beiden
nog in Rotterdam hun baan ( Renate als boekhoudster en Marcel in de haven) hebben, was de stap om in Schalkhaar te gaan
wonen, snel gemaakt.
Het karakteristieke dorp Schalkhaar spreekt hen aan, verder
zijn er veel faciliteiten qua winkels en het Deventer ziekenhuis
is in de buurt. Ook woonde er al familie in het oosten van het
land, dus de keuze om naar deze kant van het land te verhuizen was snel gemaakt.
Renata vertelde dat in hun vorige woonplaats de dichtstbijzijnde winkel 8 km verderop lag! Hier hebben zij binnen een
kleine straal vele faciliteiten gekregen en ook de rust en landelijke uitstraling van Schalkhaar vinden zij een geweldig iets.
Zij hebben dan ook een mooie plek uitgekozen en beiden zijn
erg enthousiast.
Het Platform Schalkhaar wenst hen hartelijk welkom en veel
woonplezier.
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R I E L E R E N K en D O U W E L E R K O L K.
Wat moet Schalkhaar er mee?
Dat was de titel van een artikeltje in het Informatiebulletin uit mei 2011, dus ruim twee jaar geleden. En er is alle
reden om deze vraag opnieuw te stellen , want er moet
nog veel gebeuren!.
Wat in de afgelopen jaren niet is veranderd, dat is de betrokkenheid vanuit ons dorp op het hele gebied . Het wordt
toch door heel veel dorpsgenoten nog steeds gezien als
“onze” Rielerenk en “onze” Douwelerkolk. Dat gevoel is er al
heel lang en kwam bijvoorbeeld ook tot uiting toen eind jaren
negentig de Bolkesteinlaan door het gemeentebestuur van
de gemeente Deventer werd gepland en gerealiseerd. En
ook de planning en de bouw van het Deventer Ziekenhuis,
midden op de Enk, werd door het dorp zeker niet met gejuich ontvangen.
Vanuit die betrokkenheid ontstond in 2008 als onderdeel van
het Platform Schalkhaar een Werkgroep Rielerenk-Douwelerkolk Het nieuwe ziekenhuis was toen bijna klaar en er
werden plekken gezocht voor een volkstuincomplex langs
de Oude Rielerweg en voor een zendmast aan de Kolkmansweg en voor uitbreiding van de gemeentewerf . En wat
was de beste plek voor een tunneltje onder het spoor door
naar de Rivierenwijk? En een ”zorgboulevard” langs de Bolkesteinlaan vanaf Brinkgreven tot aan het nieuwe ziekenhuis, zou dat niet wat zijn? “Nu is het wel genoeg” dachten
toen heel veel mensen in het dorp. Wat blijft er over van
“onze” Rielerenk en van “onze” Douwelerkolk?
Er was toen al veel langer ook bij de gemeente gezegd, als
het ziekenhuis klaar is, moet er voor het resterende gebied
van de Rielerenk en de Douwelerkolk een goed plan komen
voor de inrichting en het beheer van het gebied buiten het
directe ziekenhuisterrein. Dat idee werd in 2008 concreet
toen de gemeente besloot om een hoofdlijnenplan, een
Masterplan in het gemeentelijke jargon, op te stellen. En bij
die klus werden omwonenden en andere belanghebbenden
intensief betrokken. Onze Werkgroep heeft meegedaan en
er het gevoel aan over gehouden dat het ook “ons” Masterplan was dat uiteindelijk in 2010 door de gemeenteraad
werd vastgesteld .
In dat Masterplan zijn de belangen van de mensen, passanten, wandelaars, fietsers, recreanten, zo goed mogelijk
afgewogen tegen die van andere gebruikers om het zo maar
eens te noemen: vogels, vissen, insecten, bomen en struiken, akkers en weilanden. Veel aandacht voor natuurontwikkeling en het behouden van het agrarisch landschap. Het
gaat om betrekkelijk bescheiden veranderingen ten opzichte
van de huidige situatie, maar het is goed dat dat ook officieel door de gemeente is uitgesproken en vastgelegd. Dat
geeft eventuele toekomstige aanslagen veel minder kans
van slagen. En de gezondheidsboulevard en de volkstuinen
komen er niet, althans niet op de Rielerenk!
Ik kom terug op de zin in het begin van dit artikeltje, wat
moet er nog gebeuren?. Het is ruim drie jaar geleden dat het
Masterplan is vastgesteld! Dat plan behoeft geen nieuwe
aanpassing, maar nog niet alle afzonderlijke projecten zijn
gerealiseerd en het systematisch beheren van het hele gebied staat nog in de kinderschoenen. In deze tijden is geld
daarbij vaak het knelpunt.

Projecten die nog wachten, soms op het maken van een
plan, soms alleen op het realiseren daarvan zijn:
1. Een struinpad en natte zone direct ten zuiden van de bebouwing van het dorp.
2. Het zichtbaar maken van het voormalige buitengoed De
Kolk.
3. Een beheersplan voor het gebied van de Douwelerkolk,
natuurontwikkeling.
4. Verbetering van de inrichting van de boomgaard aan de
Kolkmansweg.
5. Verbetering van de ecologische verbindingszone langs
het Kanaal naar de Zandwetering.
6. Beheersvisie en beheersplan voor het hele gebied met 1
beheerder.
Voor de Werkgroep is het vaak een kwestie van aandacht
vragen, in de gaten houden, praten en overleggen. Maar
soms gaan de handen echt uit de mouwen: bij de aanleg
van bloemrijke akkerranden, het beheer van de boomgaard
of het opstellen van een beheerplan voor de Douwelerkolk.
En tot slot: een echte oversteek voor voetgangers en fietsers van de Bolkesteinlaan met de kruising van de Kolkmansweg is deze zomer door de gemeente gerealiseerd.
Ook dat was een project uit het Masterplan.!
Onze conclusie: volhouden en doorgaan!
Floris Schermer

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:
Wim Kuijper, Patricia Bijlsma, Mark Stiekema,
Hans Hilhorst, Floris Schermer
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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Oude doorgang op de tocht?
Het zal u niet ontgaan zijn dat het oude gemeentehuis van
Diepenveen aan de Koningin Wilhelminalaan al enige tijd te
koop staat. Het is aan de toekomstige eigenaar om van deze
locatie een mooie en passende bestemming te maken.
Velen maken gebruik van de doorgang die links van het gebouw loopt van de Koningin Wilhelminalaan naar Park Braband. Volgens onze Schalkhaardeskundige Tonny Mulder is
deze doorgang al vele jaren publiekelijk in gebruik.

gel/villapark Braband, waarvan veel gebruik werd gemaakt.
Het eerder genoemde pad (links) van het gemeentehuis was
min of meer een sluiproute als je vanaf het Mensink naar de
tennisbaan wilde.
Bij de verkoop van het oude gemeentehuis zou deze oude
doorgang ook kunnen verdwijnen. Het is onderdeel van het
te verkopen perceel. Wij zouden het erg jammer vinden wanneer deze oude doorgang verdwijnt en Park Braband een stuk
minder goed bereikbaar wordt voor voetgangers en fietsers.
Wij zullen bij de gemeente Deventer navragen welke mogelijkheden er zijn om deze doorgang in ere te houden.

Tonny wist ons het volgende te vertellen:
Vroeger was er een achteruitgang bij het gemeentehuis (de
voormalige villa Van der Lande) die uitkwam op de Parksingel.
Zo kon je vanaf de Koningin Wilhelminalaan
(destijds Spanjaardsdijk) over het terrein van
het gemeentehuis naar het villapark Braband.
Bij de nieuwbouw rondom het gemeentehuis
in 1988 werd op het perceel van het gemeentehuis een nieuw pad aangelegd tussen de
nieuwbouw en de woning aan de Koningin Wilhelminalaan 9, zodat de eerder aangelegde
parkeerplaats aan de Parksingel bereikbaar
bleef.
Hierdoor ontstond er een andere doorgang van
de Koningin Wilhelminalaan naar het villapark
Braband.
Het brede pad tussen de tuin (rechts) van het
gemeentehuis en Huize Park Braband is
komen te vervallen na de nieuwbouw van
Huize Park Braband. Het is nu tuin geworden.
Dit was vroeger dé belangrijke verbinding tussen de Koningin Wilhelminalaan en Parksin-

Vooraanzicht van de doorgang Wilhelminalaan-Park Braband

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

$
Ja, ik word donateur van het Platform Schalkhaar!
Naam

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

Adres

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

Postcode

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

Bankrekening

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

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

(minimaal € 15) van mijn

bankrekening af te schrijven.

n 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

