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St. CONTACTGROEP
ZWOLLE
HOLTCERHOEK

Jaarverslag Contactgroep, periode april 2006 tot en met september 2007.
Verslag opgesteld door H. Bos, d.d. 25 september 2007.
VERSLAG
Jaarvergadering Contactgroep
Op 11 april 2006 hebben we de jaarvergadering gehouden in de Ludgerusschool, die bezocht
werd door ca. 55 inwoners van Zwolle.
De bestuursleden Paul Heming, Carla Koning (Holterhoek) en Jan Klumpers (Holterhoek)
waren aftredend en niet herkiesbaar. De door het bestuur voorgedragen kandidaten Ester
Everink en Bertie Bosker werden benoemd als bestuurslid aangezien er geen
tegenkandidaten waren gesteld. Daarmee komt het aantal bestuursleden van de
Contactgroep conform de gewijzigde statuten op 5.
In de vergadering van 26 april is de taakverdeling in het bestuur als volgt verdeelt:
Voorzitter Harry Bos, Secretaris Ferdinand Banning, Penningmeester Carla Schurink, Ester
Everink en Bertie Bosker bestuurslid.
De aanwezigen zijn geinformeerd over de laatste ontwikkelingen ten aanzien van de
woningbouw op locatie Wellink, de 30-km zone in de kern, onderhoud wegen en bermen,
aanrijtijden ambulance, Diftar, plaatsnaamborden, en het convenant met de gemeente.
Tijdens de vergadering konden diverse vragen beantwoord worden. Andere onderwerpen die
aan de orde gesteld werden zijn in de bestuursvergadering van 26 april in behandeling
genomen.
Onderhoud omgeving Kruisbeeld
Harrie Blankenborg is bereid gevonden om de onderhoudstaak op zich te nemen.
Inmiddels 1,5 jaar verder menen we te mogen vaststellen dat het er weer goed verzorgd
uitziet.
Subsidie Contactgroep en convenant met de gemeente.
Op 10 april 2006 tijdens de commissievergadering heeft H. Bos namens de 6 kleine kernen
van Oost Gelre ingesproken ten aanzien van de nota Kleine Kernenbeleid. In de nota zijn de
samenwerkingsafspraken tussen gemeente en belangenorganisaties van de kernen en de
subsidie geregeld.
In de daarop volgende raadsvergadering van 27 april is de raad accoord gegaan met de
voorstellen. In juni hebben we het convenant getekend.
In de nota is verder ook het reguliere overleg met het college van B&W geregeld.
Alle kernen ontvangen jaarlijks € 1.000 ondanks dat we ervoor gepleit hebben een
differentiatie toe te passen, gerelateerd aan het aantal inwoners van een kern. Qua subisidie
zijn we er in vergelijking met gemeente Eibergen behoorlijk op achteruit gegaan. Echter voor
de Contactgroep is de subsidie in 2005 en 2006 gehandhaafd op € 2.565 en wordt de
subsidie in 2007 tot 2009 afgebouwd naar € 1.000.
De huidige inschatting is dat we met deze € 1.000 onze jaarlijkse bestuurskosten kunnen
dekken.
Stroomstoring
Eind 2005 kregen de inwoners een brief van Continuon waarin meegedeeld werd dat een
compensatievergoeding uitgekeerd zou worden voor de stroomstoring op 25 november.
Omdat deze vergoeding uitbleef heeft de Contactgroep 14 mei 2006 een brief geschreven
naar Continuon waarin aangedrongen werd op spoedige uitbetaling. Nadat we ook de
betreffende adressen en postcodes hadden opgegeven is men tot uitbetaling over gegaan.
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Plaatsnaamborden en verwijzingsborden Zwolle
In mei 2006 ontvingen we bericht van de gemeente dat er nieuwe borden besteld gingen
worden. Tijdens de kermis kreeg ondergetekende symbolisch een nieuw plaatsnaambord
overhandigd. Vlak erna zijn alle borden geplaatst.
We hadden ook een verwijzingsbord naar de Holterhoekseweg aangevraagd wat echter niet
gehonoreerd werd.
Bibliobus school
De bibliobus blijft vooralsnog behouden voor Zwolle. Op 7 juni 2006 mochten we aanwezig
zijn bij de feestelijke in gebruikname van de nieuwe bus.
Groepsfoto van Zwolle
Wij zijn door de Gelderlander benaderd voor het maken van een groepsfoto van Zwolle.
Op 19 juli 2006 is deze foto gemaakt en werd met enkele Zwollenaren gesproken over het
leven in Zwolle. In de uitgave van zaterdag 22 juli konden we e.e.a. nog eens nalezen.
Ondanks de hoge temperatuur van boven de 30 granden, gaven meer dan 100 inwoners
gehoor aan de uitnoding om te poseren. Mede omdat de Feestvereniging op ons verzoek
voor een sapje gezorgd had, werd het een gezellige bedoeling.
Luiercontainer bij school
Eind augustus 2006 kregen we het verzoek om bij de gemeente te informeren over het
plaatsen van een luiercontainer. Wij hebben dit verzoek ingediend, werd gehonoreerd en de
container is geplaatst.
30-km zone kern Zwolle
Er is veelvuldig contact met de gemeente omdat telkens uitstel dreigt voor wat betreft de
realisatie van de inrichting van de zone. Gelijktijdig met het plaatsen van de
plaatsnaamborden zijn ook de 30-km borden geplaatst. 14 september 2006 hebben we een
overleg gehad met de gemeente over de aanleg van een plateau voor de school die aan het
eind van het jaar ook aangelegd is. Ook de schoolleiding is betrokken bij dit overleg. De
verdere inrichting van de zone zou doorschuiven naar 2007.
Ook in 2007 is er veelvuldig contact geweest met de gemeente en zoals het er nu naar uitziet
wordt deze winter, de schatting is februari, de Meddoseweg tot aan de bocht, het plateau in
de bocht en de Banningweg onderhanden genomen. Langs de Meddoseweg komen
fietssuggestiestroken en er komen grasbetonklinkers in de berm.
Voor de Meddoseweg in de kern, de verdere inrichting van de 30-km zone, is geen budget
meer en is weer doorgeschoven.
Op ons verzoek wordt nu gecheckt of dit in het investeringsvoorstel 2008 is opgenomen. Als
dat zo is dan beslist de gemeenteraad in november over dit voorstel.
Wij zullen er intensief op aan blijven dringen dat de nieuwe inrichting zo snel mogelijk
aangelegd wordt.
Radio 5
28 september 2006 is ondergetekende geinterviewd voor het programma Ronde van
Nederland.
LOP (Landschap Ontwikkeling Plan), Gebiedscommissie, Nationaal Landschap
Namens de gezamenlijke kleine kernen had Bennie Hummelink uit Zieuwent zitting in de LOP
klankbordgroep. Het LOP is inmiddels gereed en in te zien op de gemeentelijke website.
Als vervolg hierop is op 12 april 2007 de Gebiedscommissie in het leven geroepen die weer
een agendacommissie kent waar de heer B. Hummelink namens de 6 kernen zitting in heeft.
Bertie Bosker zit namens Zwolle in de Gebiedscommissie.
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De rijksoverheid heeft het voormalige WCL gebied tot Nationaal Landschap Winterswijk
benoemd. Het gebied wordt gevormd door de gehele gemeente Winterswijk en delen van
Aalten, Oost Gelre en Berkelland. Zwolle valt daar nagenoeg geheel in. Alleen het deel ten
noorden van de Vredenseweg valt er niet onder.
Wij hebben opgevraagd welke zoekgebieden aangewezen waren voor woningbouw. Het blijkt
dat bij elk dorp is aangegeven dat er woningbouw kan plaatsvinden. Exacte locaties echter
zijn niet aangegeven.
Wij hebben verschillende vergaderingen bezocht om op de hoogte te blijven van de
ontwikkelingen en om relevante zaken voor Zwolle in te brengen.
Vlaggenmast op ’t Strootman
In december 2006 kreeg de Feestvereniging te horen dat hun verzoek voor een vlaggenmast
niet werd gehonoreerd door de gemeente. Er is overleg geweest met de Feestvereniging en
wij hebben ons bereid verklaard de mast half mee te betalen. Mede omdat met de aanschaf
en plaatsing ca. € 500 gemoeid gaat, hebben we in overleg besloten vooralsnog niet tot
plaatsing over te gaan.
Nieuwjaarsreceptie
Op 4 januari hebben we de nieuwjaarsreceptie van Oost Gelre bezocht.
Onderhoud bermsloten
1 februari hebben de inwoners in het buitengebied een brief van de gemeente ontvangen dat
het onderhoud drastisch is gewijzigd. In de natte gebieden worden de sloten jaarlijks geruimd
maar in de droge gebieden slechts 1 keer in de 5 à 10 jaar. Hoewel dit een onderwerp was
dat vooraf met de belangengroepen besproken had moeten worden werden wij ook met
voornoemde brief geinformeerd. Dus al een gelopen race. We hebben ons ongenoegen
hierover geuit tijdens het overleg met het college van B&W.
Strooibak bij school
In januari 2007, tijdens de jaarvergadering van de Feestvereniging werd ons het verzoek
aangereikt of het mogelijk was een strooibak bij school te plaatsen voor de
gladheidsbestrijding. De gemeente was van mening dat zij hier niet voor hoefden te zorgen.
Na wat informatie over mogelijkheden opgezocht te hebben en na overleg met school is niet
tot aanschaf van middelen overgegaan. Het meest praktische leek ons dat er voor gezorgd
wordt dat op school zout beschikbaar is en dat men met een emmer handmatig strooit.
Overleg met het college van B&W van Oost Gelre
Op 4 april 2007 kwam een gemeente delegatie Zwolle bezoeken. Het voltallig college, hoofd
afd. Welzijn de heer A. Brouwer en onze contactambtenaar mevr. D. Büttner waren aanwezig.
Op ’t Stootman hebben we gesproken over het maaibeleid van de gemeente en de
vlaggenmast, vervolgens hebben we gekeken bij het niet verharde deel van de Oude
Klaverdijk en bij Wellink vanwege de woningbouw. Wandelend langs de Meddoseweg hebben
we ook gesproken over de inrichting van de 30-km zone en de te steile oprit van het plateau
bij school, aan Meddose zijde. Verder hebben we gesproken over onderhoud wegen en
bermen, gemeentelijk beleid ten aanzien van 60-km zones, ons standpunt over de aanleg van
het smalspoor en het overheidsbeleid met betrekking tot regelingen als Nationaal Landschap,
Habitat, Natura 2000. Ten aanzien van dit laatste hebben we aangegeven dat er te veel
regelingen in dit gebied neer gelegd worden die ten nadele kunnen zijn van agrariers en de
ontwikkeling van dorpen. Ook hebben we gesproken over een aantal onderwerpen namens
de gezamenlijke 6 kleine kernen. Zo is afgesproken dat er alleen een overleg tussen de
gezamenlijke kleine kernen en het college van B&W plaats vindt indien daar behoefte aan is
door één van de partijen.
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Betreffende sluitingstijden kantines hebben we meegedeeld niet in de discussie betrokken te
willen worden omdat er in een dorp verschillende belangen zijn tussen enerzijds de
sportverenigingen en anderzijds de horecagelegenheden.
Verder is nog gesproken over het onderhoud van bermsloten en het tot stand komen van
gemeentelijke stukken.
Smalspoorlijntje Groenlo, Marveld, Zwolle
Oktober 2006 lazen we in de krant dat in het artikel over het vestingstad beleid van Groenlo
ook het smalspoorlijntje van Marveld naar de Leemputten werd genoemd. Het was een aantal
jaren stil geweest omdat niet voldoende financiering gevonden kon worden voor de realisatie.
We hebben deelgenomen aan de projectgroepvergadering van 7 februari 2007. Deze was
bijeengeroepen omdat er gunstige ontwikkelingen waren voor wat betreft de
subsidiemogelijkheden en omdat nu vast stond dat de ecologische zone langs de Steenbeek
aangelegd zou worden.
Om het smalspoor door de ecologische zone van de Steenbeek te leggen is in het
haalbaarheidsonderzoek in 2003 en 2004 niet aan de orde geweest omdat het niet zeker was
dat deze er zou komen.
Voordat we verdere medewerking wilden verlenen aan het project hebben we bedongen dat
als eerste met de aanliggenden van de Steenbeek gesproken zou worden. Dat heeft ook
plaatsgevonden maar we ondervonden zoveel weerstand tegen de aanleg door de zone, dat
de Contactgroep in de projectvergadering van 7 maart heeft laten weten dat gezien de
weerstand we geen verdere medewerking wilden verlenen en sterker nog, we tegen de
aanleg waren.
Aangezien het waterschap als eis gesteld had dat de aanliggenden accoord moesten gaan
met de aanleg van het smalspoor, hetgeen dus duidelijk niet het geval was, is geconcludeerd
dat de aanleg van het smalspoor door de zone langs de Steenbeek niet gerealiseerd kon
worden.
Op 4 april tijdens het bezoek van burgemeester en wethouders hebben we ook naar het
college toe ons nieuwste standpunt duidelijk gemaakt.
Op 12 april 2007 hebben we een brief van de Contactgroep bezorgd in het zoekgebied
smalspoor en de inwoners daar geinformeerd over de ontwikkelingen en ons standpunt.
Verharden deel Oude Klaverdijk
Mede vanwege de aankomende woningbouw en de inrichting van de 30 km zone was het
bestuur van mening dat het stukje Oude Klaverdijk van inrit woonerf tot aan de Banningweg
ook verhard diende te worden. Het verkeer komende van Meddo met bestemming bedrijven
aan de oost zijde van Zwolle hoeft dan niet voor school langs en over de Banningweg.
Vervolgens vonden wij het wenselijk dat er een aaneengesloten verharding rondom de kern
Zwolle ligt.
Op 6 maart hadden we een eerste verzoek ingediend bij de gemeente dat waarschijnlijk door
misverstanden niet gehonoreerd werd. Tijdens het bezoek van B&W aan Zwolle zijn we ter
plekke wezen kijken en heeft men ons verzocht opnieuw het verzoek in te dienen, wat op 12
april heeft plaatsgevonden. Inmiddels heeft het college van B&W hier positief op gereageerd
en meegedeeld werd dat de aanleg opgevoerd is voor de investeringsbegroting 2008 waar de
gemeenteraad in november over zal besluiten.
Grasmaaien op ‘t Strootman
Hoewel we meenden een toezegging te hebben van de gemeente dat al naar gelang
behoefte, het gras in opdracht van de gemeente gemaaid zou worden verliep dat begin dit
jaar erg moeizaam. Door o.a. communicatieproblemen tussen gemeente en uitvoerder
Hameland is er in mei nauwelijks gemaaid met als gevolg dat het gras er hoog groeide.
Samen met de Feestvereniging zijn er diverse emails gezonden en telefoontjes gepleegd. De
laatste maanden verloopt het maaiern weer redelijk en we registreren nu wanneer er gemaaid
wordt.
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Coöperatiefonds Rabobank
In nauw overleg met de ouderraad van school hebben we in mei 2007 een financiële bijdrage
gevraagd voor een speeltoestel en een geluidsinstallatie. Helaas hoorden we dit jaar niet bij
de genomineerden. Volgend jaar beter?
Rijksweg 15 / N18
Bij de nulplusvariant loopt een variant kort langs de Laarberg door het Zwollesche Veld.
Op 17 september hebben we ons tijdens een inspraakavond, georganiseerd door de
gemeente, uitgesproken voor een nieuwe 100-km weg ten zuidwesten van Groenlo.
Hierbij duidelijk vermeld dat dit de visie is van het bestuur van de Contactgroep en dat we niet
namens de inwoners konden spreken omdat we hun niet specifiek geraadpleegd hadden.
Kerkpaden, fietsroutes
Mede omdat ook in ons Dorpsplan wensen staan ten aanzien van paden heeft C. Schurink
diverse keren een overleg gehad met Meddo. Eerste overleg was op 11 oktober 2006.
Doel was om plaatselijke paden aan elkaar te koppelen zodat men via deze paden door de
regio kan fietsen. De aanleg van nieuwe paden in Zwolle is momenteel niet aan de orde,
maar samen met Ria Reijrink, Andre Bomers en Bennie Smeenk worden nu een aantal
fietsroutes uitgezet waarbij gewezen wordt op de bezienswaardigheden.
Bermonderhoud
Ook in 2006 en 2007 bereikten ons klachten over uitgereden bermen in Zwolle. Betrof
voornamelijk Meddoseweg, Holterhoekseweg en Oude Winterswijkseweg. Op de
Holterhoekseweg en op de Oude Winterswijkseweg heeft de conditie van de wegen en
bermen al tot ongelukken geleid. De bermen van een deel van de Oude Winterswijkseweg en
van de Oosterholtweg zijn opgeknapt. Verder kunnen we weinig tot geen onderhoud aan
bermen waarnemen, wat voor ons aanleiding is om ongeveer elke maand contact met de
gemeente te hebben om telkens weer ergens onderhoud te laten plaatsvinden.
Het blijft een actueel onderwerp.
Woningbouw locatie Wellink
Lang is ongewis gebleven of de woningbouw op inbreidingslocatie Wellink doorgang kon
vinden. We hebben regelmatig geïnformeerd bij Wellink en de gemeente of er nieuwe
ontwikkelingen waren.
April 2007 kwam groen licht. Wellink heeft besloten om te verhuizen naar het regionale
industrieterrein de Laarberg wat in 2008 zal plaatsvinden. Dit jaar nog wordt begonnen met de
nieuwbouw.
Tijdhof-Hobema, bouwbedrijf en projectontwikkeling, zal het woningbouwplan verder in
uitvoering nemen. Zij hebben de inwoners van de kern en mensen die gereageerd hebben op
onze woningbouwenquetes een brief gezonden waar ze aan konden geven of ze
geïnterresseerd waren en zo ja voor welke woning soort.
Qua indeling is het ontwerp, destijds in opdracht van gemeente Eibergen opgesteld, de
leidraad voor het nieuwe inrichtingsplan.
We hebben inmiddels een eerste contact gehad met het bouwbedrijf waarin werd
meegedeeld dat men momenteel bezig is met het ontwerp van het plan en het ontwerpen van
de woningen. Daarna zal de bouwvergunning aangevraagd worden bij de gemeente.
De inschatting is dat eind december de plannen gereed zijn en vlak daarna zal in
samenwerking met de Contactgroep een informatiebijeenkomst georganiseerd worden.
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Actualiseren Dorpsplan en Ruimtelijke Visie
Het huidige dorpsplan is van september 2000 en onze Ruimtelijke Visie is van maart 2002.
Beide plannen zijn opgesteld voor het werkgebied van de Contactgroep toendertijd, voor
Zwolle en een deel van de Holterhoek. Door de gemeentelijke herindeling is de Holterhoek
afgevallen en is een deel van Lievelde toegevoegd aan ons werkgebied.
Om voor ons Zwolle 2 plannen te hebben vinden we te veel van het goede mede omdat op
ruimtelijk gebied al zo veel is als het streekplan, reconstructieplan,
landschapsontwikkelingsplan en bestemmingsplannen.
We willen de beide plannen samenvoegen tot een plan en aanpassen aan de wensen en visie
voor de komende 10 jaar.
In april hebben we contact gezocht met de VKK over hoe ons dorpsplan te actualiseren. Een
projectdocument en een begroting zijn al opgesteld. Tijdens de jaarvergadering op 2 october
2007 worden de inwoners geïnformeerd over de werkwijze bij het actualiseren.
Vereniging Kleine Kernen Gelderland
18 mei 2006 de bijeenkomst Opstellen Dorpsplannen bezocht. Ook het actualiseren van
dorpsplannen is hier aan de orde geweest. Verder hebben we diverse uitnodigingen gehad
voor de ledenvergadering en themabijeenkomsten. Vanwege andere prioriteiten of om reden
dat het thema voor Zwolle niet aan de orde is, hebben we deze bijeenkomsten niet bezocht.
Er is al veel contact en overleg geweest met betrekking tot ons dorpsplan.
Dorpsplan Mariënvelde
Op 13 juni 2007 hebben we de presentatie van het Dorpsplan van Mariënvelde bijgewoond.
Een inwoner van Zieuwent gaf gevat commentaar en een leuke reactie op het plan.
Overleg met andere belangenverenigingen uit Oost Gelre.
Op 23 november 2006 en 23 april 2007 hebben we een gezamenlijk overleg gehad.
Gemeenschappelijke en besproken onderwerpen zijn: convenant met gemeente en subsidie,
A 18, LOP (Landschap Ontwikkeling Plan) Gebiedscommissie, Nationaal Landschap, status
dorpsplannen, onderhoud bermsloten, overleg met raadsfracties, vindbaarheid brandkranen
in het buitengebied, sluitingstijden sportkantines en het voorzitterschap van de gezamenlijke
kernen.
Op 27 juni is er een overleg georganiseerd tussen enkele leden van de raadsfracties en
enkele bestuursleden van de belangengroepen. Zwolle heeft de woningbouw en de 30-km
zone aan de orde gesteld. Voor 2007 is nog geen nieuw overleg vastgesteld. Waarschijnlijk
gaat dat dit najaar plaatsvinden.
Bestuursvergaderingen 2006 en 2007
Na de vorige jaarvergadering hebben we vergaderingen gehad op 26 april, 20 juni, 19
september en 28 november 2006.
In 2007 hebben we vergaderd op 30 januari, 27 maart, 19 juni en 30 augustus.
Naast hiervoor genoemde onderwerpen hadden we op de agenda: Onderhoud
informatiebord, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Belijning Oude Winterswijkseweg,
snoeien bomen / doorrijhoogte, Reijerinkspad, onderhoud bermbeplanting Meddoseweg,
Steunpunt Vrijwilligerswerk Oost Gelre, Rayonindeling van ons nieuwe werkgebied, ontvangst
TV-Gelderland, enquete speelruimte gemeente, Kerstboom, -verlichting in de kernen,
vlaggenmast op ’t Strootman, route en behandeling gemeentelijke stukken van de commissieen raadsvergaderingen, vindbaarheid brandkranen in het buitengebied en de subsidiestroom
voor de seniorengym.
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Beleid 2006 / 2007.
Naast algemene belangenbehartiging waren de speerpunten van ons beleid:
 Convenant en subsidie regelen met de gemeente
 Realisatie Woningbouw, locatie Wellink
 Aanleg 30-km zone in Zwolle in 2006
 Maken van een website voor onze Contactgroep
 Onderhoud bermen en wegen
 Actualiseren dorpsplan
Alle genoemde punten zijn aan de orde geweest.
Convenant en subsidie zijn geregeld.
Ten aanzien van de woningbouw lijkt er niets meer in de weg te staan.
De 30-km zone is aangeduid echter de inrichting van de zone laat nog even op zich wachten.
De website zal in 2007 nog gemaakt worden, we zijn met de voorbereidingen bezig.
Onze aandacht zal gevestigd blijven op het onderhoud van wegen en bermen.
Zoals vermeld in het verslag zijn de voorbereidende maatregelen voor het actualiseren van
het dorpsplan genomen.

Beleid / Actiepunten voor 2007 / 2008.
In het komend jaar zullen we ons naast algeme belangenbehartiging bezig gaan houden met:
 Woningbouw, locatie Wellink
 Inrichting 30-km zone in Zwolle
 Maken van een website voor onze Contactgroep
 Onderhoud bermen en wegen
 Actualiseren dorpsplan
**********************************************************************************************************
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