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Schalkhaar houdt de regie in handen!

Op 12 april j.l. is door de Regiegroep Schalkhaar de “Inspiratiedag Schalkhaar”, met als thema: “Schalkhaar houdt de regie in
handen!” georganiseerd. Het doel van deze dag was om de
deelnemers te inspireren en de mogelijkheid geven eigen ervaringen uit te wisselen om zo te komen tot de vorming van een
coördinatieorgaan in en voor het dorp Schalkhaar. Dit orgaan
moet ervoor zorgen dat organisaties, verenigingen, groeperingen en instanties uit het dorp Schalkhaar met elkaar worden
verbonden en zo hun krachten kunnen bundelen. Dit heeft weer
als effect dat wij een bloeiend en vitaal sport- en cultuurklimaat
voor ons dorp kunnen behouden en versterken.

Doelen Regiegroep Schalkhaar
De dag begon met een opening door de voorzitter van de Regiegroep Schalkhaar die vertelde welke doelen de Regiegroep
Schalkhaar zich gesteld heeft. Het eerste doel is de uitwerking,
besluitvorming en verantwoording van de besteding van de
70.000 euro subsidiegeld die het dorp vanuit de provincie ontvangen heeft. Dit bedrag was nog het tegoed van een verplicht
deel cofinanciering van de gemeente ten aanzien van de cultuurhuissubsidie 2010 en deze wordt gelijkmatig verdeeld over
een 3 tal projecten:
Lees verder op pagina 2

Verkeersperikelen in Schalkhaar
Verkeersmaatregelen:
Schalkhaar is weer een stukje leefbaarder en veiliger geworden. De gemeente Deventer heeft de afgelopen maanden weer
een aantal verkeersmaatregelen genomen. Hieronder een opsomming;
-

-

-

Op de Kolkmansweg tussen Koningin Wilhelminalaan en
de Ganzeboomsweg zijn 2 drempels/plateau's aangebracht. De maximum snelheid is hier 30km/u.
Op de Oerdijk is ter hoogte van de Colmschaterstraatweg
een snelheidsmeter opgehangen. Deze is hier geplaatst om
automobilisten te wijzen op hun snelheid en ze er aan te
herinneren dat de maximum snelheid 30km/u is. Deze snelheidsmeter zal na enige tijd verplaatst worden naar de
westkant van de Oerdijk en zo telkens rouleren.
De rotonde bij het oude gemeentehuis is na de aanleg van
een drempel bij de Oerdijk grondig aangepakt. Zo zijn er
blokhagen aangeplant om de entree van de Oerdijk te accentueren als 30km zone. Er is ook een nieuw voetpad aangelegd vanuit de Botterije tot nabij het informatiebord en
de rotonde zelf heeft een zogenaamde prairiebeplanting
gekregen (al had die van ons wel wat hoger gemogen)

“De ingang van de Oerdijk en de rotonde zijn voorzien van
nieuwe beplanting.”
Lees verder op pagina 3
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Vervolg artikel Schalkhaar houdt de regie in handen!
1. Sporthal Schalkhaar
De afgelopen periode is er een nieuw bestuur gevormd,
waarin gebruikers en anderen, die de Sporthal Schalkhaar
gaat besturen. Dit bestuur zal een investeringsvoorstel opleveren.
2. Koffiecorner in ’t Haarhuus
Voor de sportvoorziening in ’t Haarhuus wordt -mede op verzoek van de gebruikers van deze voorzieningen- samen met
hen gekeken naar de mogelijkheden voor een koffiecorner in
’t Haarhuus.
3. Dorpshuisvoorzieningen in Schalkhaar
Hiervoor is nog niets concreets opgesteld en de Inspiratiedag Schalkhaar dient als een uitgangspositie voor de richting die wij gezamenlijk op willen gaan. De bestedingen van
dit gedeelte van de subsidie zullen dan ook ten goede
komen om de voorzieningen op sociaal-cultureel gebied in
Schalkhaar verder te ontwikkelen.
Het tweede doel van de Regiegroep Schalkhaar was het organiseren van deze “Inspiratiedag Schalkhaar”.
Met voldoende draagvlak wil de Regiegroep Schalkhaar een bestuurs-kader neerzetten van waaruit verschillende dorpsinitiatieven en activiteiten worden gecoördineerd. Er worden
verbindingen gelegd met bestaande ontwikkelingen zoals Wijkaanpak, het Dorps Ontwikkelings Plan en andere actieve groepen en besturen. Dit bestuurs-kader moet er tevens voor zorgen
dat het bestaan van de Regiegroep Schalkhaar overbodig gaat
worden.
Deelnemers
Regiegroep Schalkhaar
Platform Schalkhaar
Woningstichting De Marken
SV Schalkhaar
Stichting Sportvoorziening Schalkhaar
Integraal Kindcentrum Schalkhaar
(De Nicolaasschool en obs De Sleutel)
Schalkhaar Helpt Elkaar
Stichting de Parabool
School van Frieswijk
Stichting Recreatie Deventer Buiten
KBO afdeling Schalkhaar
Senioren Sociëteit
Schalkhaar Helpt Elkaar
Muziekvereniging St. Caecilia
Wij Deventer
Carinova (Park Braband)
Stichting de Lindenhof
Sprekers
Alvorens de eigen inbreng te geven werden de deelnemers door
een 4-tal sprekers geïnformeerd en geïnspireerd over de gewenste en noodzakelijke ontwikkelingen in onze gemeenschap.
Dit begon met een presentatie door dhr. Benschop, manager
van Trendbureau Overijssel. Dit onafhankelijke bureau is een initiatief van de Provincie Overijssel dat toekomstverkenningen
maakt. Dhr. Benschop heeft een achtergrond in zowel denken
(filosofie) als doen ( gemeentes en overheden) en heeft ons geïnformeerd over algemene trends en ontwikkelingen op gebied
van vergrijzing, de invloed van ICT, de veranderende economie
(werkgelegenheid) en overheid (van “Verzorgingsstaat” naar
“Participatiesamenleving’’) .
Hierna was het dhr. Beumer, projectmanager bij de gemeente
Deventer, die ons informeerde over trends in Deventer bij wijk2

en dorpsvoorzieningen. Er is vanuit de overheid minder geld beschikbaar waardoor clustering van voorzieningen noodzakelijk
is. Om de exploitatie rond te kunnen krijgen is er meer initiatief
en draagvlak nodig vanuit de gebruikers. De gemeente staat
open voor nieuwe initiatieven op dit vlak.
Aansluitend was het woord aan mw. Smit, beleidsmedewerker
bij de gemeente Deventer. Zij informeerde over de ontwikkelingen binnen de WMO, scheiden wonen en zorg en veranderingen
binnen het sociale domein. Vanaf 2015 worden gemeentes verantwoordelijk voor veel zorg- en ondersteunende taken (de
Jeugdwet, langdurige zorg AWBZ, WMO en de Participatiewet)
die nu nog bij de centrale overheid liggen. Daarnaast zal er flink
bezuinigd worden. Het idee erachter is dat mensen langer thuis
wonen en meer zelf doen. Ook hier wordt dus een beroep gedaan op de burgerkracht. De gemeente Deventer is voornemens
Sociale Wijkteams (samengesteld uit professionele dienst- en
hulpverleners en welzijnswerkers) op te zetten die de toegang
moeten gaan bieden tot voorzieningen en tot specialistische
zorg en ondersteuning.
Als laatste spreker heeft Cor-Jan van Silfhout, voorzitter van de
Regiegroep Schalkhaar, een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in Schalkhaar in de afgelopen 5 - 10 jaar en de huidige
stand van zaken. Na het uitwisselen van oud zeer werd een
streep gezet onder het verleden en konden wij allen naar de toekomst uitkijken.
Beeldvorming
Na de lunch was het de beurt aan de deelnemers zelf. Er werden een aantal subgroepen gevormd die leidde tot een coördinatiemodel
• Cultuur &Educatie
• Sport & Spel
• Voorzieningen
• Welzijn, Zorg & Activering
Hieruit kwam de behoefte naar voren om naar leef fase een indeling te maken en zo de behoeften van nu en in de toekomst
in een uitvoeringsplan te krijgen.
Hierbij zal een beroep op de deelnemers en bewoners van
Schalkhaar worden gedaan

“Het was een bijzondere dag voor Schalkhaar” aldus Cor-Jan
van Silfhout, voorzitter van de Regiegroep Schalkhaar. “Door
deze mensen, met allemaal een netwerk in Schalkhaar, bij elkaar te brengen en te verbinden was er een mooie mix van energie en enthousiasme aanwezig. Onder begeleiding van onze
dagvoorzitter Ankie Pannekoek is het gelukt om dit te mobiliseren en een gemeenschappelijk draagvlak te creëren voor de ontwikkeling van een nieuwe organisatiestructuur. Aan ons nu de
taak om dit gezamenlijk verder uit te werken en op korte termijn
te delen met de Schalkhaarse gemeenschap. Ik hoop dat wij
hiermee een beweging in gang hebben gezet waarbij de gemeenschap ervoor gaat zorgen dat Schalkhaar de regie in handen kan en gaat houden”.

Vervolg artikel Verkeersperikelen in Schalkhaar
Verkeerstelling:
Binnenkort zal er weer een verkeerstelling plaatsvinden om zo
de verkeersstromen in Schalkhaar in kaart te brengen. De nadruk ligt hierbij op het verkeer rondom de wijk 'De Wijtenhorst'
en de Oerdijk. Ook wordt er bekeken hoe groot het aandeel
automobilisten is, dat de wegen in Schalkhaar uitsluitend als
doorgaande route gebruikt.
Verkeer en Dorpsvisie:
Het Platform Schalkhaar heeft tijdens de eerste 'Raadstafel'
(een gesprek met de raadsleden en de opvolger van de Politieke markt) haar zorgen geuit over het onderdeel 'verkeer' in
het concept van de Dorpsvisie. Deze visie sprak van een 'balans' qua verkeersdruk en veiligheid. Ook werd met een tekstueel hoogstandje omschreven dat de gemeente het niet zo
erg lijkt te vinden dat men in Schalkhaar structureel te snel rijdt.
Wij vinden de tekst en inhoud in deze visie niet acceptabel en
hebben benadrukt dat de verkeersdruk en veiligheid in Schalk-

haar nog steeds niet op het gewenste niveau is. Zeker in combinatie met het vele fietsverkeer zijn de Oerdijk en Koningin
Wilhelminalaan nog lang niet veilig genoeg en zal er naar maatregelen gezocht moeten blijven worden. De veiligheid van het
langzame verkeer in Schalkhaar (fietsers en voetgangers) hebben wat ons betreft prioriteit. Ook hebben wij de raadsleden er
aan herinnerd dat de afspraken, gemaakt in het Convenant in
2010, nog steeds niet helemaal zijn nagekomen. Gelukkig vonden wij een luisterend oor van de nieuwe raadsleden en zal de
dorpsvisie in mei opnieuw (en hopelijk in gewijzigde vorm) op
de raadsagenda verschijnen.
Oproep:
Heeft u voorbeelden van onveilige verkeerssituaties of zou u
dingen graag anders zien? Laat het ons en bij voorkeur ook de
gemeente Deventer weten. Dan weten wij wat er speelt en kunnen we hier aandacht aan besteden.
info@platformschalkhaar.nl

SchalkhaarLife! 2014, het feest dat je niet wilt missen
De voorbereidingen voor Schalkhaar Life! 2014 zijn alweer in
volle gang. De grote tent op het plein bij de Lindeboom staat
ook dit jaar weer centraal bij de vele activiteiten. Diverse verenigingen en een zeer groot aantal vrijwilligers zijn druk bezig
om in het weekend van 23 tot en met 25 mei een gevarieerd
programma te kunnen presenteren. Het feestweekend zal bol
staan van activiteiten voor jong en oud.

Vrijdag 23 mei
In de feesttent begint 's middags om 14.00 uur het programma
voor de senioren met gastoptredens van Ronnie Tober en verhalenverteller Jos Paardekooper.
De kleinschalige maar o zo gezellige kermis gaat om 16.00 uur
open en is het gehele weekend te bezoeken. Vervolgens vindt
rond ca. 18.00 uur de officiële opening plaats met o.a. de jaarlijkse ballonnenwedstrijd en wordt voor de eerste maal het
SchalkhaarLifelied ten gehore gebracht. De traditionele optocht 'Alles wat rolt' en de estafette voor groep 3 tot en met 8
ontbreken natuurlijk niet. Ook de sponsoren komen aan bod,
voor hen is er een sponsoruurtje in de tent. De vrijdag sluit af
met de Diensten- en Productenveiling voor het Goede Doel.
De avond wordt muzikaal opgeluisterd door de band Willie en
de Billies.

Zaterdag 24 mei
Een ware happening is het opstellen en de bezichtiging van de
oldtimers op het kerkplein. Vanaf 11.30 kunt u een kijkje gaan
nemen. De oldtimertourrit voor mensen met een verstandelijke
beperking vangt om 13.00 aan.
Voor de jeugd van 3 tot 15 jaar valt er vanaf 12.30 van alles te
beleven van Game & Adventure, Jeugdcircus Caroly tot en met
haren vlechten en een workshop Zumba.
Stichting Dorpsarchief Schalkhaar organiseert ook dit jaar weer
een tentoonstelling met oude maar ook nieuwe foto's van ons
dorp. Daarnaast is er in de kerk ook een expositie van de Schilder en Tekenclub. De tentoonstellingen zijn het gehele weekend gratis te bezoeken.
De zaterdagavond in de mooi versierde tent staat al jarenlang
bekend als een gezellige en sfeervolle happening. Het podium
is eerst voor de jeugd. Zij laten hun kunsten zien tijdens het
Open podium. Vanaf 21.00 neemt Sesam Sensation Band het
stokje over en is het swingen geblazen. In De Lindeboom
treedt eveneens vanaf 21.00 uur More Life op. Kortom, niet
komen is een gemiste kans.
Zondag 25 mei
De organisatie stelt haar poorten open vanaf 11.00 uur voor
het opstellen van de kleedjesmarkt aan de Smidsweg. De
kleedjesmarkt en de braderie met straattheater gaan om 12.00
van start. Hopelijk wordt het geheel overgoten door een blakende zon.
In de feesttent kunt u vanaf 13.00 genieten van diverse optredens van: de Jazzdans (jongste groepen) en het Gospelkoor
Loraine Gospel Singers. In het Haarhuus treden de tieners en
de selectie van de jazz op. Kijken hoor!
Vanaf 16.00 vloeit het middagprogramma over in het avondprogramma onder de noemer van Mega Swing Party met optredens van de band 3 Totaal en party DJ Marcel. Rond de
klok van 21.00 vindt de overhandiging van de cheque Dienstenveiling aan het Goede Doel plaats. Het licht van de 14e
editie van SchalkhaarLife! dooft om 23.00 uur.
Wil je je opgeven voor één van de activiteiten of aanvullende informatie over het programma ga naar:
www.schalkhaarlife.nl. Je kunt SchalkhaarLife!
ook volgen via Facebook of Twitter.
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MEDEDELINGEN PLATFORM
Platform Schalkhaar nu ook actief op Facebook

Meedoen met het platform Schalkhaar

Sinds kort is Platform Schalkhaar ook op Facebook actief.
Door vriend te worden van Platform Schalkhaar blijft u op
de hoogte van de zaken waar het Platform zich voor inzet.
U krijgt de mogelijkheid uw mening te delen met het Platform en dorpsgenoten. Anderzijds willen wij ook via deze
weg voor u bereikbaar zijn voor opmerkingen en vragen over
dorpszaken waar uw zorg of interesse naar uit gaat.

Wilt u iets extra’s doen voor Schalkhaar? Bij het platform
Schalkhaar en de werkgroep Rielerenk is plaats voor mensen die willen opkomen voor de belangen van ons dorp
en/of een bijdrage willen leveren aan verbeteringsprojecten.
Ieder kan dat op zijn eigen manier doen. Het kost u ongeveer 10 avonden per jaar. Wilt u meedoen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

´Schalkhaar helpt elkaar´ is nodig!
Om de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar te houden,
voert het kabinet de komende jaren hervormingen. Het kabinet wil de huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ) vanaf 2015 ingrijpend hervormen. Doel is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Zo nodig met ondersteuning van de gemeente (via de WMO) of zorg via de
zorgverzekering.
Door beter in te spelen op hun persoonlijke situatie en te kijken naar wat ze zelf nog kunnen doen, kunnen mensen over
hun eigen leven blijven beslissen. Zo kan ook de zorg betaalbaar blijven. Het uitgangspunt is dat mensen de zorg krijgen die nodig is. Wel wordt er meer naar de individuele
situatie gekeken.
Er zal een groter beroep worden gedaan op het netwerk van
de mensen. Wat kunnen familie, vrienden en buren? Waarbij hebben mensen echt professionele hulp nodig? Zijn er
mogelijk vrijwilligers inzetbaar?
Hierbij komt Vrijwilligers initiatief 'Schalkhaar helpt elkaar'
(SHE) om de hoek kijken. Sinds januari 2013 hebben een
dertigtal GoedeBuren zich aangemeld. Zij willen graag wat
voor hun dorpsgenoten doen. Een lamp ophangen, een
boodschap doen, hond uitlaten, samen eten, mee gaan naar
een concert, hulp met de computer, plantjes kopen voor de
tuin, doorverwijzen naar andere instanties, of gewoon een
kop koffie drinken. Het kan allemaal. Maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Het hulpaanbod van vrijwilligers is er genoeg maar het aantal hulpvragen is laag.

De vraagverlegenheid is een bekend verschijnsel. De drempel is hoog om hulp te vragen. We vinden van onszelf dat we
zo zelfstandig mogelijk moeten zijn. Dit werpt dus extra
drempels op bij het uiten van een hulpvraag. Daarbij speelt
ook de wederkerigheid: je vraagt niet meer dan je geeft. Ook
dit werkt drempelverhogend.
Om de drempel zo laag mogelijk te houden hebben wij zes
bekende gezichten uit Schalkhaar als ambassadeurs voor
SHE. Elke bewoner, jong en oud, uit Schalkhaar kan bellen
naar één van deze ambassadeurs met een hulpvraag. Als
mensen het toch lastig vinden om ons te bellen dan kunnen
ook familieleden of vrienden ons op de hoogte stellen. Wij
koppelen dan een GoedeBuur aan de hulpvrager. De ambassadeur zal een terugkoppeling doen, hoe de hulpvraag is
verlopen.
Bekendheid over SHE is ook belangrijk .We zullen inwoners
informeren over onze mogelijkheden en ervaringen van hulpvragers. Op de website Schalkhaar.nu zijn wij te vinden.
Hierbij een oproep aan iedereen in Schalkhaar; Breng
‘Schalkhaar helpt elkaar’ onder de aandacht !
Immers, vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken.
schalkhaarhelptelkaar@schalkhaar.nu
Joska & Ina Donders, 622579
Atty Fisher, 631870
Marieke Kok-Hess, 06-83594554
Geert & Riky Obdeijn, 631298

Feestelijke opening spoortunnel Rivierenwijk
Donderdag 24 april is de spoortunnel officieel geopend door
wethouder Swart. Dit gebeurde feestelijk met een straattheater en genodigden waaronder veel inwoners uit de wijk.
De tunnel is een lang gekoesterde wens van de bewoners
van de Rivierenwijk.
De spoortunnel is toegankelijk voor voetgangers en fietsers
en is een verbinding tussen het Deventer Ziekenhuis, sportpark Rielerenk, het natuurgebied Douwelerkolk, Schalkhaar
en vice versa. In de tunnel en op de geluidschermen van het
spoorviaduct is kunst van Deventer kunstenaar Stefan Verbroek te bewonderen. Dit met elementen uit de wijk en de
mensen die er wonen.
De nieuwe spoortunnel is een echte aanwinst voor de bewoners uit de Rivierenwijk en Schalkhaar.
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WERKGROEP RIELERENK - DOUWELERKOLK IN BEELD
Rielerenk en Douwelerkolk, mensen nodig

ZANDWETERING in 2014

Betrokkenheid
Sinds in 2008 het nieuwe Deventer Ziekenhuis op de Rielerenk
in gebruik is genomen, is vanuit Schalkhaar de belangstelling en
de betrokkenheid op het hele gebied tussen Raalterweg en
Overijssels Kanaal alleen maar toegenomen.
Natuurlijk omdat Schalkhaarders soms in dat ziekenhuis moeten zijn op een doktersspreekuur of als bezoeker, of een paar
dagen in een ziekenhuisbed, en dan heel direct ervaren hoe prettig het is dat zo’n ziekenhuis ligt tussen weilanden en akkers
met heggen en bomen, midden in de groene ruimte.
Maar natuurlijk ook meer betrokkenheid omdat de gemeente in
2008 is begonnen met het opstellen van het Masterplan Rielerenk-Douwelerkolk. In de zomer van 2010 is dat plan door de
gemeenteraad vastgesteld. Er wordt in grote lijnen en met veel
argumenten uiteengezet hoe het gebied zich zou moeten ontwikkelen. Aandacht voor de mensen, passanten, fietsers, wandelaars, maar ook voor natuurontwikkeling en het behoud van
het agrarisch landschap. In het Informatiebulletin van oktober
2013 heb ik daarvan een korte samenvatting gegeven en een
aantal projecten genoemd waaraan nog moet worden gewerkt.
Dat Masterplan is destijds opgesteld met veel inbreng van omwonenden en andere belanghebbenden en dat heeft zeker bijgedragen aan het gevoel dat het ‘ons’ plan is over ‘onze’
Rielerenk’ en ‘onze’ Douwelerkolk.

Één van de zaken die dit jaar ons in Schalkhaar zal raken, is de
aanpak van de Zandwetering door Waterschap Groot Salland.
Daarbij is er nauwe samenwerking met de gemeente Deventer..
Het gaat nu om het gedeelte van de Zandwetering tussen Raalterweg en het Overijssels Kanaal via de kruising met de Spanjaardsdijk. Dat traject raakt letterlijk het dorp: woningen aan het
Koeland grenzen aan de Wetering.

Werkgroep
Met ‘ons’ bedoel ik dan de Schalkhaarders , maar zeker ook de
Werkgroep Rielerenk-Douwelerkolk, die valt onder het Platform
Schalkhaar. De Werkgroep, begonnen in 2008 met 8 mensen,
heeft zich dus eerst bezig gehouden met de totstandkoming van
het Masterplan en heeft daarna de ontwikkeling intensief gevolgd. Dat betekent: vergaderen en organiseren, duwen en trekken, praten met het DZ, met Brinkgreven, met gemeentelijke
politici, met gemeenteambtenaren. Je staat er soms van te kijken hoeveel telefoontjes/sms-berichten/ ’even overleggen met’/
nodig zijn om iets goed voor elkaar te krijgen! Het echte uitvoerende werk met de handen is geen hoofdtaak, maar soms nodig
en dan ook weer erg prettig. Dan is het zaai- en onderhoudswerk van bloemrijke akkerranden of timmer- en schilderwerk van
het nieuwe hek bij huize De Kolk, of beheers werk in de boomgaard. Dat laatste is trouwens vooral het pakkie-an van de
Groene Knoop.
Zoals gezegd is de Werkgroep in 2008 begonnen en er zijn tot nu
toe weinig personele wisselingen geweest. Maar nu hebben enkele mensen gezegd te willen vertrekken en zijn er dus de komende maanden nieuwe werkgroepleden nodig. De Werkgroep
zoekt mensen met passie voor het gebied, kennis van natuur en
landschap, die zaken kunnen organiseren, dingen regelen, zorgen dat ze voor elkaar komen. En wie niet ‘aangeschoten’ wil
worden door de Werkgroep, kan natuurlijk ook zichzelf aanmelden!
Komende 5 jaar.
Zoals gezegd is het Masterplan Rielerenk-Douwelerkolk al weer
aardig op weg naar een eerste lustrum. Het gevoel is dat het
plan nog steeds een hele goede basis is om het gebied aantrekkelijker te maken. Maar toch heeft de Werkgroep het initiatief genomen om half juni een mini-conferentie te organiseren
waarvoor gemeente, Brinkgreven, Deventer Ziekenhuis en vertegenwoordigers van omliggende buurten worden uitgenodigd.
Het doel is om kort terug te kijken: wat is goed gegaan en wat is
niet gelukt de afgelopen vijf jaar. Maar belangrijker is dat ook
over de doelen voor de komende vijf jaar wordt gesproken. Dat
kan gaan over hele zichtbare zaken, bijvoorbeeld geen maïsakkers meer of minder koeien. Ook kunnen aan de orde komen
meer organisatorische maatregelen, bijvoorbeeld de samenwerking tussen betrokken partijen.
De Werkgroep is nu druk met de voorbereiding van de bijeenkomst en kijkt met spanning uit naar de resultaten. En die worden natuurlijk openbaar gemaakt!

Zoals velen zich nog zullen herinneren was vorig jaar de kruising
van de Zandwetering met het Overijssels Kanaal met diverse
bruggen aan de orde. Daarover is heel veel te doen geweest.
Daaruit is in elk geval de les getrokken dat het nodig is iedereen
zeer tijdig te betrekken bij het plannenmaken door waterschap
en gemeente. En dat het nodig is om heel goed de communicatie tussen bewoners en de overheid in de gaten te houden.
Nu is dus de Zandwetering vanaf Raalterweg tot het Kanaal aan
de beurt. Op dit moment zijn gemeente en waterschap in eigen
huis bezig met na te denken over wat er moet gebeuren en wat
er wel of niet mogelijk is. De planning is nu dat na de zomervakantie 2014 het gesprek start met ons in Schalkhaar, maar ook
met allerlei andere organisaties en belanghebbenden. Gesprek,
dat betekent dus voor overheid èn burgers: ideeën opperen,
voor- en nadelen benoemen, luisteren, vragen stellen, antwoord
geven!
En waarover zal het dan kunnen gaan, met de nadruk op kunnen? Basis is weer het in 2005 vastgestelde Masterplan Zandwetering. Dus kronkels in de stroom? Een bredere bedding en
overstromingsmogelijkheden om water in het gebied vast te
houden? Voor wandelaars en fietsers nieuwe mogelijkheden
langs de Wetering maar ook naar het Wechelerveld? Ecopassages bij Raalterweg en Spanjaardsdijk?
Genoeg gespreksstof! En genoeg tijd om dat gesprek goed voor
te bereiden! We spreken elkaar!

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:
Platform Schalkhaar, Werkgroep Rielerenk/Douwelerkolk
Schalkhaar helpt elkaar, Schalkhaar Life
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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Buitengoed De Kolk, wie kent zijn geschiedenis?
“Wie de geschiedenis van zijn omgeving niet kent, weet niet
waar hij woont.” Het zal menigeen niet vreemd in de oren klinken dat deze uitspraak afkomstig is van Tonny Mulder, de geschiedkundige van Schalkhaar. Tonny Mulder en Jan Jeurnink
hebben als energieke leden van de werkgroep “Rielerenk/Douwelerkolk” samen het idee opgepakt om de geschiedenis van
Buitengoed De Kolk te doen herleven. De geschiedenis van dit
buitengoed, dat voorheen ten westen van de Douwelerkolk gelegen was, is al begonnen in 1759 toen een prachtig herenhuis, Huize De Kolk, werd gebouwd door kolonel der cavalerie
Albertus Greven. Later is de villa verkocht aan de familie Wijtenhorst. In 1949 is alles overgenomen door de gemeente Deventer, die het enigszins vervallen herenhuis helaas in 1966
heeft laten slopen.

Huize De Kolk in de dertiger jaren

Hoewel het buitengoed als park nog vele wandelaars trekt,
kunnen ze niet meer genieten van Huize De Kolk, maar zijn geschiedenis gaat nu, anno 2014, weer herleven! Op 13 juni a.s.
wordt een feestelijk tintje gegeven aan de opening van de in
ere herstelde toegangspoort gegeven. Een tweetal info-borden geeft de geschiedenis van Buitengoed De Kolk weer. Gelukkig bestonden er nog foto’s van de toegangspoort, zodat
een nauwgezette kopie gemaakt kon worden. Tonny Mulder
heeft de werktekeningen gemaakt en met groot ambachtelijk
vakmanschap heeft aannemer Haafkes/Veldwachter de poort
vervaardigd en geplaatst op de fundamenten van voorheen.

De toegangspoort
uit een lang verleden.

Werkgroep Rielerenk/Douwelerkolk had dit natuurlijk nooit
kunnen bekostigen, wanneer ze niet de financiële hulp had
gehad van de provincie Overijssel, Stichting Wesselings-Van
Breemen, de Rabobank, de gemeente Deventer en Haafkes/Veldwachter.

De in ere
herstelde
toegangspoort,
anno 2014.

Inwoners van Schalkhaar, die graag de opening van de toegangspoort + infoborden willen bijwonen, worden
van harte uitgenodigd op vrijdag 13 juni om 17.30 uur aan de Douwelerkolkweg. (alleen per fiets bereikbaar).
Zij zullen zich dan weer een beetje meer bewust worden van de historische omgeving waarin ze wonen.

Platform Schalkhaar bestaat uit:
Hans Hilhorst - Voorzitter
Nico Aardoom - Penningmeester
George Gols - Secretaris

Els Visser
Gerben Nijhuis
Anouk Kolkman

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

