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Jaarverslag Contactgroep Zwolle
Periode juli 2015 tot en met mei 2016
Verslag opgesteld door Ester Everink en Harry Bos. D.d. 28 mei 2016
Ledenvergadering Contactgroep
Op 8 juli 2015 werd de openbare ledenvergadering gehouden in de Ludgerusschool. De 20
toehoorders en wethouder Hoenderboom en wethouder Frank werden geïnformeerd over de
ontwikkeling rondom plan Wellink, de aanleg van een mivatoilet in de school, de aanleg van een
fietspad langs de Oude Winterswijkseweg en de mogelijke komst van glasvezel in het
buitengebied.
In het tweede gedeelte onderstreept mevr. Lageschaar van Careaz zorg het belang van de komst
van glasvezel, ook in de zorg wordt steeds meer een beroep gedaan op de internet verbinding.
Wethouder Frank zet uit een wat de door de gemeente ondernomen stappen zijn. Helaas hebben
de plannen inmiddels een jaar vertraging opgelopen, waardoor de vraagbundeling ook later zal
starten.
Franka Werner en Chris Bomers zijn beide aftredend, maar hebben aangegeven zich nogmaals
verkiesbaar te stellen. Aangezien er zich geen tegenkandidaten hebben gemeld, blijven zij
daarmee nog een bestuursperiode aan. De taken blijven als voorheen verdeeld.
Tijdens de vergadering konden diverse vragen van inwoners beantwoord worden. Andere
onderwerpen die aan de orde gesteld werden, zijn behandeld in de daaropvolgende
bestuursvergadering.
Uitbreiding in school met Minder Validen Toilet
Nadat de financiering door de gemeente, en een klein deel van de Contactgroep, gegarandeerd
was, is het project bij meerdere bouwbedrijven aanbesteed en werd het uiteindelijk gegund aan de
goedkoopste: bouwbedrijf De Driehoek. In de kerstvakantie is gestart met de aanleg van het
nieuwe mivatoilet en de vervanging van de kindertoiletten. In de weken daarna is het project verder
afgerond en inmiddels zijn alle toiletten in gebruik genomen.
Verkeersveiligheid
De aanleg van het fietspad langs de Oude Winterswijkseweg is met de komst van een andere
verantwoordelijke ambtenaar opnieuw ter hand genomen. De gemeente legt zich in eerste
instantie toe op de eerste fase van het fietspad, tot net over de brug over de Slinge, mede omdat
de benodigde € 650.000 hiervoor beschikbaar is.
De Contactgroep en de grondeigenaren zijn echter van mening dat het fietspad ook doorgetrokken
moet worden naar ’t Strootman bij de woonkern. 28 oktober heeft de gemeente een overleg
geregeld waar we dit duidelijk konden maken en gesteld werd “Geen medewerking aan fase I als
fase II niet aangelegd wordt”. De Contactgroep heeft e.e.a. in een brief aan het college uiteengezet
en onze wensen kenbaar gemaakt. In een latere fase hebben we voor fase II drie varianten
aangegeven en onze voorkeur hierin. Het verder uitwerken van fase II ligt momenteel stil omdat de
gemeente nog geen overeenstemming heeft met een grondeigenaar over de aankoopprijs van de
grond. Omdat de verloopdatum 1 juni voor de bijdrage door de provincie nu ernstig gevaar loopt
heeft de projectleider bij de gemeente nu aan het college van B&W gerapporteerd dat de aanleg
niet verder kan omdat geen overeenstemming over de grondprijs is.
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We hopen zeer dat de gemeente en grondeigenaar nog enige tijd gegund blijft om de zaken te
regelen maar als dat niet is, lopen we groot gevaar dat het fietspad niet aangelegd kan worden.
Gezien de verwachte toename van verkeer over de Meddoseweg en Oude Winterswijkseweg
lopen de fietsers daar groot gevaar en is de aanleg van het fietspad een noodzaak.
Breedband internet
De afgelopen periode is veel vergaderd en er zijn weer nieuwe ontwikkelingen.
Het ziet er naar uit dat elke vorm van financiële steun door provincie of gemeente juridisch niet
kan. Nu private partijen actief zijn met aanleg van glasvezel in het buitengebied, trekt de provincie
zich dan ook terug uit het Breedbandproject in de acht Achterhoekse gemeenten.
De werkgroep Breedband Internet van de kleine kernen in Oost Gelre hebben echter al een eerste
overleg gehad met CIF (Communication Infrastructure Fund) die al in verschillende provincies en
gemeenten bezig zijn met de aanleg van glasvezelkabel. Ook is er al een overleg met de
gemeente geweest.
CIF vraagt per aansluiting een maandbijdrage van € 9,95 en minimaal de helft van de inwoners
dienen mee te doen. Met die maandbijdragen wordt de aanleg gefinancierd.
Op 18 mei 2016 was er een regionaal bestuurlijk overleg over de glasvezel. De wethouders van de
Achterhoekse gemeenten en Doesburg, Zutphen en Lochem waren daar aanwezig. Ook het CIF
was van de partij. Men wil nu echt stappen zetten en duidelijkheid krijgen over de aanleg van de
glasvezel. Er lijkt nu echt schot in de zaak te zitten. Berkelland en Winterswijk zijn nu bezig met de
vraagbundeling. De rest van de Achterhoek zal in rap tempo volgen. Oost Gelre ligt daarin gunstig,
wij zijn direct na Winterswijk aan de beurt.
Woningbouw plan Wellink
In september 2015 kregen we te horen dat er nieuwe ontwikkelingen zijn rondom de verkoop van
plan Wellink. De gemeente heeft onder voorwaarden in november 2015 mede onder druk van de
Contactgroep (en het spandoek Wie ruimt de rotzooi op?) € 125.000 beschikbaar gesteld aan de
koper. Dat is de helft van het geschatte bedrag voor de bodemsanering. Het perceel zou toen
aangekocht zijn door Arnold Bosman Vastgoed. Dat bleek later niet zo te zijn maar in februari 2016
is het perceel doorverkocht aan Rouwmaat Vastgoed die het woningbouwplan nu wil uitvoeren. Zij
hebben te kennen gegeven het oorspronkelijke plan met 13 woningen, zoals het er ligt bij Scheers
en Roes Makelaars, aan te houden. Inmiddels is er al veel puin en rommel opgeruimd. Rouwmaat
heeft inmiddels ook al een goedgekeurd bodemsaneringsplan van de provincie en zal medio juni
2016 beginnen met de sanering die dan ca. 4 weken later gereed zal zijn. Hierdoor zal het bouwrijp
wel na de zomervakantie plaats gaan vinden. In ieder geval wordt er nu zeer voortvarend gewerkt
aan het plan en er hebben zich ook al enkele geïnteresseerden gemeld.
Welstandsbeleid en Ruimtelijke atlas
Wat bij de gemeente begon als het opstellen van nieuw welstandsbeleid resulteerde uiteindelijk in
een totaalvisie op Oost Gelre. In de ruimtelijke atlas Oost Gelre komen allerlei thema’s aan de
orde. Van het thema zorg tot toerisme en van werkgelegenheid tot verkeer. En ook welstand. Alles
gebaseerd op de huidige trends en ontwikkelingen. In het document is ook aandacht voor de kleine
kernen binnen de gemeente. Wij hebben in een reactie op de ruimtelijke visie aan de gemeente
laten weten dat we het een gedegen document vinden. Een belangrijk aandachtspunt wat ons
betreft is dat de algemene belangen van de gemeente, die veel koerst op recreatie en toerisme
kunnen botsen met de plaatselijke belangen, zoals de leefbaarheid of de belangen van
(agrarische) ondernemers.
Er wordt ook een uitvoeringsprogramma gekoppeld aan de ruimtelijke visie. Wij hebben benadrukt
dat we daarin graag benoemd zien dat er met voorrang aan woningbouw op het terrein Wellink
gewerkt wordt.
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Vrijwilligersgroep onderhoud
Van de gemeente hebben we een speciaal voor Zwolle gemaakte plattegrond gekregen die we in
het informatiebord op ’t Strootman geplakt hebben. Verder is er is volop onderhoud gepleegd
rondom het kruisbeeld en aan de paden in de Leemputten. De gedeclareerde kosten zijn vergoed
door Staatsbosbeheer. We hebben Staatsbosbeheer gevraagd of het pad van CR Haak & Hoek
naar het Zwilbroekse Veen opgehoogd kan worden omdat het deze winter bijna onbegaanbaar
was. Horen we nog.
Soms wordt onderhoud gepleegd op ’t Strootman en wordt soms bij wegsplitsingen gemaaid en
gesnoeid omdat het uitzicht er onvoldoende is.
AED
Afgelopen april is de aangemelde vrijwilligers wederom een herhalingstraining Reanimatie met
AED aangeboden, om zo goed geoefend te blijven. Het project Hartveilig Wonen wordt voor de
zomer afgerond, de gemeente Oost Gelre heeft inmiddels het doel behaald: een dekkend netwerk
met AED’s en genoeg inzetbare vrijwilligers.
Ouderensoos
De ouderensoos wordt momenteel erg goed bezocht en wordt volledig gedraaid door de
vrijwilligers. In februari mochten zij een gift van € 1.000 in ontvangst nemen van Probroed en Sloot.
Ze overwegen dit te gebruiken voor de aanschaf van een spel maar mogelijk ook gaan ze er een
busreis van organiseren.
Vanuit het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek is het project Steenrijk georganiseerd door Harry
ten Brinke. Dit is een unieke samenwerking tussen de school, de oudersoos en museum de
Scheper in Eibergen over de Leemputten. Op vrijdag 3 juni 2016 is de afsluiting van dit project op
school met de expositie van gemaakte kunstwerken en het tentoonstellen van oude foto’s van de
leemputten.
Het gebruik van het aangeschafte meubilair of de opslag ervan geeft wel eens discussie op school,
maar daar wordt binnenkort een overleg voor geregeld.
Door het in gebruik nemen van het Mivatoilet kunnen nu ook rolstoelafhankelijke bezoekers
gebruik maken van de soos.
WMO overleg
Er werd diverse malen met een afvaardiging van de diverse kleine kernen overlegd over de
lopende zaken t.g.v. de veranderingen in de wet Maatschappelijke Ondersteuning. We zijn hier
minder actief, omdat er voor Zwolle momenteel geen actiepunten zijn. We ontvangen wel de
verslagen en blijven op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
Overleg Kleine Kernen
Hebben we bijgewoond op 23 september 2015 en 9 maart 2016. Agendapunten zijn onderwerpen
die alle kernen aan (kunnen) gaan, zoals glasvezelkabel, N18, WMO, de krimp, woningbouw,
omgang met gemeente enz. Zo hebben we een gezamenlijke brief geschreven naar gemeente
over de woonvisie waarbij gepleit is voor meer betaalbare huurwoningen in kleine kernen.
Dit jaar is op op 25 mei een extra overleg geregeld over de onderwijsvisie van de gemeente en de
dreigende sluiting van basisscholen in kleine kernen. Ook hier zal een gezamenlijke brief uitgaan
naar gemeente.
Voor dit laatste overleg hebben we de kennis van Cindy Rots ingeschakeld die hier met Henrie
Assinck naar toe is geweest. Dit onderwerp krijgt zeker nog zijn vervolg en o.a. op 16 juni a.s.
wanneer schoolbestuur Lima met de gezamenlijke dorpsbelangenorganisaties overlegt.
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Overleg gemeente en wethouder kleine kernen
9 oktober 2015 hadden we ons jaarlijks overleg met wethouder Hoenderboom.
27 januari 2016 en 11 mei 2016 zijn extra vergaderingen met de wethouder belegd naar aanleiding
van recente ontwikkelingen en over de leefbaarheid in kleine kernen en hoe de gemeente hier in
bij kan dragen.
9 september 2015 zijn we bij de bijeenkomst geweest Politiek Café Wonen. Is o.a. gebruikt voor de
gemeentelijke woonvisie.
24 september 2015 zijn we naar de bijeenkomst geweest Innovatief Meedenken om gemeente
financieel gezond te houden.
Verder zijn we naar het overleg geweest over onderhoud van wegbermen en is er overleg geweest
over te kappen bomen.
10 en 11 mei 2016 zijn we naar de commissie vergadering geweest waar de Onderwijsvisie op de
agenda stond. Hierin werd gesuggereerd dat in 2023 nog één school in de kleine kernen zou zijn.
Alle anderen zouden tussentijds moeten sluiten. Dit stootte op een zo groot verzet dat de
vergadering naar de Oude Calixtuskerk is verplaatst en op 11 mei voortgezet moest worden. Er
waren diverse insprekers van Mariënvelde, Lievelde en Vragender en het heeft er uiteindelijk toe
geleid dat de Onderwijsvisie is ingetrokken en overwogen wordt deze samen met een
leefbaarheidsbeschouwing te gaan behandelen. De kleine kernen zijn namelijk van mening dat de
scholen in kleine kernen zo lang als mogelijk gehandhaafd moeten blijven waarbij natuurlijk wel
voorop staat dat de kwaliteit van het geboden onderwijs wel goed moet zijn. Het is overigens het
schoolbestuur dat beslist over het sluiten van scholen. Zwolle valt onder Delta en wij hebben als
voordeel dat de school ook als multi functionele ruimte fungeert en daardoor mogelijk minder snel
gesloten zal worden. Voor de eerst komende jaren speelt sluiting van scholen nog niet maar het is
natuurlijk wel goed om na te denken over hoe het verder moet als het leerlingen aantal laag wordt
en onder de gemeentelijke norm van 75 daalt.
De gemeente heeft vertegenwoordigers gevraagd van de Kleine Kernen voor de Klankbordgroep
Vluchtelingen Opvang. Henrie Assinck maakt deel uit van deze klankbordgroep.
Overleg DBO’s – gemeenteraad
Is geweest 26 november 2015. Op verzoek is de vorm gewijzigd. In het verleden kon elk dorp
enkele onderwerpen inbrengen en laten bespreken. Inmiddels werken we met thema’s. Voor dit
overleg waren dat Gemeentelijke regelgeving bij aanbestedingen, Huurwoningen (woonvisie)
WMO en de aanlag van Glasvezelkabel.
Overleg Vereniging Kleine Kernen Gelderland
Per 1 januari 2016 is de vereniging gefuseerd met de Federatie Dorpshuizen. Was nodig om in
aanmerking te blijven komen van provinciale subsidie. De naam is nu Vereniging Dorpshuizen en
Kleine Kernen Gelderland.
Op 3 oktober 2015 zijn we naar de Inspiratiedag geweest in Overasselt waar diverse onderwerpen
voor kleine kernen aan de orde waren.
Jaarlijks organiseert de vereniging een zo genaamd Plattelands Parlement, waar provinciale en / of
landelijke politici aanwezig zijn om over kleine kernen onderwerpen te spreken. We zijn vorig jaar
benaderd door de VKK of wij tijdens het Landelijk Plattelands Parlement, dat gehouden werd op 14
november 2015 in Zutphen, een korte presentatie / inleiding wilden houden over de geschiedenis
van bouwplan Wellink bij het onderwerp Verpaupering van Plattelands Gebouwen. Dit mede naar
aanleiding van de foto bij bouwplan Wellink “Wie ruimt de rotzooi op?”. H. Bos heeft deze inleiding
gehouden en later heeft de Volkskrant hier nog een artikel aan gewijd omdat dit onderwerp
Verpaupering agrarische gebouwen in Den Haag aan de orde gesteld is, met als doel dat hier
regel- en/of wetgeving voor gemaakt wordt en verpaupering voorkomen wordt.
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Communicatie
In het afgelopen jaar is besloten een facebookpagina aan te maken, waarop de volgers
gemakkelijk en snel geïnformeerd kunnen worden over de lopende zaken en waar we ons mee
bezig houden. Op het moment hebben we 150 volgers. Vaak worden berichten ook gedeeld
waarmee we kort op of voor een gebeurtenis veel mensen kunnen bereiken en informeren.
De website laten we bestaan omdat deze gebruikt kan worden voor informatie, contactgegevens
en als naslagwerk. Bewoners kunnen de jaarverslagen en notulen inzien en er kunnen diverse
links gevonden worden voor extra informatie over diverse onderwerpen.
Verder zijn er voor de bestuursleden tablets aangeschaft en hebben we ons geabonneerd op de
“Non-profit versie Office 365”. Dit biedt ook de mogelijkheid voor de Contactgroep, maar ook voor
Zwols Ni’js en het fotoarchief, om bestanden, foto’s enz. in de Cloud op te slaan en dan zo dat
meerdere personen hier bij kunnen en er de beschikking over hebben.
Bieb op School
De schoolkinderen maken volop gebruik van de bieb. Met enige regelmaat wordt de collectie
aangevuld met nieuwe boeken. Ook volwassenen kunnen boeken reserveren via de site van
bibliotheek oost achterhoek en deze daarna afhalen bij de bieb op school. Hier wordt nog maar
nauwelijks gebruik van gemaakt.
Landelijke Opschoondag bermen
Op zaterdag 12 maart werd samen met de Feestverenging en de jagers 230 kg zwerfafval
opgeruimd. Benodigde materialen werden verstrekt door Rova. De Feestvereniging had zich
opgegeven voor de NL doet-dag die gebruikt werd om klinkers van terrein Wellink op pallets te
stapelen. Tussen de werkzaamheden door kregen de 35 aanwezigen een stamppotbuffet
aangeboden, wat ze zich goed lieten smaken. Mede door de grote opkomst was deze dag een
succes. Volgend jaar hopen we ook de schoolkinderen bij de schoonmaakactie te kunnen
betrekken. Onze intentie is dit jaarlijks met de Feestvereniging en de jagers te blijven organiseren.
Bestuursvergadering 2015 – 2016
Na de openbare bestuursvergadering hebben we in 2015 bestuursvergaderingen gehad op 22
september en 7 december. In 2016 op 15 februari, 18 april en 27 mei.
Behalve eerder genoemde punten kwamen ook nog aan de orde: Welstandsbeleid, enquête
gemeente bomenkapbeleid, Open dag Koeientuin Kraanswijk, Samobiel (meerijden via reservering
op website), beleidsstuk openbare verlichting, Rova container voor André Huurneman voor het
door hem verzameld zwerfaval, bijeenkomst Kerkepaden Achterhoek in Lievelde, verwijdering
bekerkast op school, nieuwjaarsreceptie gemeente in Lichtenvoorde waar “Jans en Teun” een
mooie inleiding hebben gegeven, 250 jaar Euregio Grensstreek, website Samen in Oost Gelre en
Leader Café (Europese subsidie) bij Beneman in Vragender.
Beleid en speerpunten van afgelopen periode.
Aan alle punten is hard gewerkt en er zijn noemenswaardige vorderingen gemaakt. Ze zijn echter
ook nog niet afgerond en blijven om die reden actueel.
Beleid, speerpunten voor 2016-2017:
1. Doortrekken fietspad van Groenlo naar Zwolle
2. Breedband internet in buitengebied
3. Leefbaarheid; basisschool zo lang mogelijk open houden
4. Woningbouw Nieuw Wellink
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