
Maar zo was het niet. Het was niet
de start van de ziekenhuisbouw en
er was niets gepubliceerd. Pas een
week later stond er in het Deventer
Dagblad dat het nu alleen ging over
archeologisch onderzoek op de
plaats waar het nieuwe Deventer
ziekenhuis is gepland. Men wil in de
tweede helft van volgend jaar echt
starten met de bouw van dat zie-
kenhuis. Weliswaar staan nog niet
alle lichten op groen, maar het zie-
kenhuis verwacht dat dat wel gaat
gebeuren. Eenmaal begonnen met
de bouw, wil men niet het risico
lopen een oude middeleeuwse

boerderij te vinden, die eerst moet
worden onderzocht. Dat leidt tot
vertraging. Vandaar nu al die activi-
teiten van de archeologen. Het
duurt een aantal maanden en
daarna: zand erover.

Het archeologisch onderzoek maakt
de komst van het nieuwe ziekenhuis
direct wel een stuk zichtbaarder. Het
gaat er echt van komen, voel je. En
de liefhebber en gebruiker van de
Rielerenk is daarmee niet blij. Want
de Rielerenk verdwijnt, of althans
wordt een stuk kleiner en dus min-
der aantrekkelijk. Natuurlijk wil je
als inwoner van stad en streek dat
er in Deventer een modern zieken-
huis voor je klaar staat als je ziek
bent, geopereerd moet worden of
alleen maar een specialistisch onder-
zoek nodig hebt. Maar moet dat
dan juist op ‘onze’ Rielerenk, vlak bij
het dorp? Kennelijk wel! In de jaren
negentig is er over de plek voor een
nieuw Deventer ziekenhuis door de
‘oude’ gemeente Deventer, na veel
overleg onder andere met de ge-
meente Diepenveen, een besluit ge-
nomen. Het is niet realistisch om een
pleidooi te voeren om daarop terug
te komen. Vanuit Schalkhaar hoor ik
ook geen geluiden die daarvoor
pleiten.

Een paar zaken moeten specifiek
vanuit Schalkhaar wel onze aan-
dacht hebben.

In de eerste plaats is er de inrichting
van het resterende deel van de
Rielerenk. In het gemeentelijke
structuurplan wordt gesproken over
een centrale groene long tussen de
oude stad en Colmschate en het be-
grip stadspark wordt gebruikt. Maar
wat kan dat dan gaan inhouden? De
komst van het nieuwe ziekenhuis is
een goede aanleiding om daarover
met elkaar in het dorp, met het zie-
kenhuis en met de gemeente in ge-
sprek te gaan.
In de tweede plaats is het nodig om
in de gaten te houden hoe het met
het autoverkeer van en naar het zie-
kenhuis gaat. Sluipverkeer door
Schalkhaar mag niet ontstaan.
Daarbij moet ook worden gekeken
naar het gevaar van parkerende zie-
kenhuismedewerkers en -bezoekers
in het dorp. Immers, te voet is het
vanaf de Laarmanskamp of vanaf ‘t
Mensink minder dan tien minuten
lopen naar de ingangen van het zie-
kenhuis. Voor sommigen is dat heel
ver, maar als je gratis kunt parkeren
in Schalkhaar? En bij het ziekenhuis
voor je auto moet betalen?
Wellicht zijn er nog andere onder-
werpen die aan de orde moeten
komen nu de realisatie van het
nieuwe ziekenhuis op de Rielerenk
dichterbij komt. Kansen en bedrei-
gingen, daarover gaat het toch al-
tijd?

Floris Schermer
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Rielerenk mèt ziekenhuis, kansen en bedreigingen
Eind juni op de Rielerenk. De argeloze
wandelaar en fietser schrikt zich rot.
Bijna alle maïs is afgemaaid en grote
graafmachines zijn bezig met het gra-
ven van brede en diepe geulen, hon-
derden meters lang. “Wat gaat hier
gebeuren? Het nieuwe ziekenhuis? Ze
doen maar. Niks gelezen in de krant.
Ineens gaan ze bouwen. Is me zeker
ontgaan,” denk je dan.
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Archeologen van de gemeente
Deventer hebben onder leiding van
drs. Norbert Eeltink deze zomer aan
de Rielerenk een proefopgraving ver-
richt. In april 2003 start het Deventer
Ziekenhuis daar namelijk met de
bouw van zijn nieuwe complex. Bij de
opgraving zijn resten gevonden van
een nederzetting uit de Bronstijd/
IJzertijd. Verder zijn restanten gevon-
den van middeleeuwse boerenhoeven
en van een verdedigingswerk.
Opmerkelijk is de vondst van stadsaf-
val in de kunstmatig opgehoogde
landbouwgrond. Dat afval is al vanaf
de middeleeuwen gestort.

In de afgelopen weken heeft een team
archeologen van Archeologie en
Monumentenzorg van de gemeente
een proefonderzoek verricht op de
Rielerenk. Het vermoeden bestond dat
op het terrein resten uit het verleden
te vinden zouden zijn. In totaal zijn in
het gebied vier vindplaatsen uit ver-
schillende periodes gevonden.

Oeroude nederzetting
Aan de Nico Bolkesteinlaan, de verbin-
dingsweg tussen Deventer en het
stadsdeel De Vijfhoek, zijn resten van
een nederzetting uit de Bronstijd of
IJzertijd gevonden (1700 v Chr. – 0). In
het gele zand tekenden zich tal van
verkleuringen af, die duiden op de
aanwezigheid van gebouwen. In deze
verkleuringen is allerlei aardewerk ge-
vonden.

Boerenhoeven
Aan het Mensinksdijkje, nu het fiets-
pad van de Rielerkolk naar Schalkhaar,
zijn de resten van bijgebouwen en een

middeleeuwse boerenhoeve aange-
troffen.
Vermoedelijk gaat het om een verre
voorloper van ‘Erve Mensink’ dat hier
vanaf de middeleeuwen heeft gele-
gen.
Aan de Oude Rielerweg is het middel-
eeuwse ‘Erf Baltink’ gevonden.
Hoewel de grote boerderij nog niet is
gevonden, zijn wel opslagplaatsen
voor graan en resten van hooibergen
ontdekt. Mogelijk werd het complex
al voor de veertiende eeuw bewoond.

Verdedigingswerk
Ten westen van de Oude Rielerweg
zijn waarschijnlijk overblijfselen van
een landweer gevonden. Een land-
weer is een eenvoudig verdedigings-
werk dat bestaat uit een stevige palis-
sade, vaak vergezeld van een droge
greppel of brede gracht. Op dit stuk
terrein zijn brede sloten en de afdruk
van een dergelijke palissade aange-
troffen. Resten uit de vroege Middel-
eeuwen en de Romeinse tijd ont-
breken vooralsnog.

Stadsdrek
Opmerkelijk is
dat in het esdek,
de kunstmatig
opgehoogde
landbouwgrond
op de oude
woongrond,
zeer veel stads-
drek is gevon-
den. Dit stadsaf-
val bestond niet
uit massief
bouwpuin of
een vuilstort,
maar uit het

veegsel van de Deventer straten uit de
middeleeuwen en de moderne tijd. In
het gebied zijn zo allerlei zaken ge-
vonden die mensen in Deventer op
straat verloren. Hieronder bevond zich
speelgoed, knopen, gespen en vooral
heel veel muntgeld. De vroegste mun-
ten die op het terrein zijn gevonden
komen uit de Romeinse Tijd; de laat-
ste munt is een Nederlandse gulden
uit 1972. De meeste van de 250 gevon-
den munten zijn laatmiddeleeuws.
Hieronder bevonden zich met name
koperen munten, maar ook enkele zil-
veren. Gouden munten zijn in het ver-
leden op de Rielerenk wel gevonden,
bij dit onderzoek zijn ze echter niet
aangetroffen.

Vervolgonderzoek
De vindplaatsen worden vermoedelijk
vóór april 2003 verder onderzocht. Het
vervolgonderzoek is voor de start van
de bouw van het Deventer Ziekenhuis
gereed.

Oude erven en stadsdrek op de Rielerenk

Sinds de samenvoeging van de ge-
meenten Deventer en Diepenveen is
er discussie over het loket Burger-
zaken in het voormalige gemeente-
huis aan de Koningin Wilhelminalaan.
Nadat aanvankelijk was toegezegd
dat er een loket zou blijven in Schalk-
haar, kwam de gemeente ineens met
het plan dit op te heffen. Vanwege
een storm van protest zijn zij op dit
idee teruggekomen. Het feit dat er
weinig gebruik wordt gemaakt van
het loket heeft niet zozeer te maken
met het feit dat men net zo makkelijk
naar Deventer gaat voor een paspoort
of een geboortebewijs, maar meer
met de wijze van openstelling en de

diensten die worden aangeboden.
Daarom is er vanuit het Dorpen-
platform een groepje bewoners gefor-
meerd, dat met de gemeente in ge-
sprek is gegaan over het functioneren
van het loket. Het groepje bestaat op
dit moment voornamelijk uit inwoners

van het dorp Lettele. Deze mensen
willen echter graag dat er ook inwo-
ners van de andere dorpen komen
meepraten.

Men denkt hierbij met name ook bij-
voorbeeld aan vertegenwoordigers
van ouderenorganisaties.
Daarnaast wordt er op 15 oktober een
avond gehouden voor iedereen die
hiervoor belangstelling heeft om een-
malig te komen meepraten over de
wensen ten aanzien van het loket bur-
gerzaken.

Belangstelling? Neem dan contact op
met Maria Aarnink, tel. 0570 624290.

Gezocht, meedenker!

Wie wil een aantal keren
samen met bewoners uit
andere dorpen met de ge-
meente in gesprek over het
loket burgerzaken?
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Er zijn veel vragen te stellen over de
toekomstige ontwikkelingen in ons
dorp. Op een goed bezochte ge-
spreksavond in april in ‘t Haarhuus
zijn de onderwerpen zoals ze hier-
boven staan al frank en vrij bij de
kop gepakt. Maar dat was toch ook
in een wat vrijblijvende sfeer, omdat
het gemeentebestuur, voor dit soort
onderwerpen een belangrijke ge-
sprekspartner, er toen nog niet bij
kon zijn. Maar binnenkort wordt dat
anders. Verwacht mag worden dat
in de loop van oktober de gemeente
komt met een schets van de ruimte-
lijke ontwikkeling van Schalkhaar in
de komende tien jaar. Dan gaat het

dus over woningbouw, maar ook
over de wegenstructuur, over het
buitengebied direct om het dorp,
over recreatie, etc. Op basis van een
visie op de hoofdlijnen van de ruim-
telijke ontwikkeling van het dorp als
geheel, zullen in een volgende fase
bestemmingsplannen kunnen wor-
den gemaakt. Daarmee zal 2003 wel
heengaan. Pas daarna kan er wor-
den gebouwd.

Op het moment waarop wij dit
schrijven is ons nog niet bekend op
welke manier en wanneer de ge-
meente precies met ‘het hele dorp’
in gesprek wil komen. Daarover

hoort u dus nog. Maar dàt het ge-
beurt is zo zeker als een (nieuw) huis
(in Schalkhaar)! Daarom herhalen
wij nog maar eens de oproep die
ook in het vorige Informatiebulletin
stond: spreek met ‘iedereen’ over
hoe het zou moeten gaan in
Schalkhaar en informeer het
Platform erover!
En heel practisch: willen vooral die-
genen zich opgeven, die de ko-
mende maanden wat extra’s willen
doen? Dat kan zijn een bepaald on-
derwerp inhoudelijk nader uitdie-
pen, ergens achteraan gaan, een ge-
sprek organiseren, een verslag
maken, gegevens verzamelen, etc.
Neem de toekomst van het dorp in
eigen handen!

Floris Schermer

Schalkhaar, de komende tien jaar
Driehonderd woningen erbij? En waar dan? En hoe? Rijtjes? Drie lagen?
Wonen aan het water? Kopen of huren? Bouwen voor Schalkhaarders of
voor iedereen? En de volkstuinen dan? En al die auto’s over de Oerdijk? En
het dorpse karakter handhaven?

Net na de oprichting van de BSO
door de Stichting Raster in ‘t
Haarhuus kreeg ik te horen dat er
moeilijkheden waren over het con-
tract tussen Raster in ‘t Haarhuus. ‘t
Haarhuus was net geprivatiseerd en
er ontstond onenigheid over de
huurprijs. Raster zou - in samenwer-
king met de ouders - proberen een
andere ruimte te vinden in
Schalkhaar. In april 2002 was deze
ruimte niet gevonden. De BSO zou
ophouden te bestaan. De gezellige
groep in ‘t Haarhuus zou verdeeld
worden over drie andere BSO’s in de
Vijfhoek.
Dit riep allerlei problemen op
omdat:
- de kinderen niet meer naar een ac-
tiviteit of sport konden - na school-
tijd - omdat het busje alleen om
15.15 uur vertrekt. Afspraakjes in
Schalkhaar met een vriendje of
vriendinnetje, tijdens de BSO-uren,
moesten worden vergeten.
- ze naar een andere BSO moesten

met andere kinderen in een totaal
andere omgeving, zelfs in een wijk
die ze nauwelijks kennen.
- de reistijd ten koste gaat van
speeltijd (voordat iedereen naar
allerlei plaatsen gebracht is het zo
een half uur of drie kwartier later)
Kortom onacceptabel voor kinde-
ren, die een veilige en vertrouwde
omgeving nodig hebben.

Brieven en telefoontjes naar de bur-
gemeester, onze wijkambtenaar en
de opbouwwerker om te bemidde-
len leverden niets op. Voor het me-
ningsverschil dat tussen ‘t Haarhuus
en Raster ontstaan was over de
huurprijs had de gemeente geen op-
lossing. De betrokkenen moesten dit
zelf maar oplossen. Ondertussen
werd er nog een poging onderno-
men tussen beide partijen om te on-
derhandelen over de prijs. Dit le-
verde niets op. Voor de grote vakan-
tie moest ik binnen een week kiezen
voor een locatie in de Vijfhoek.

Verwarring rond de buitenschoolse opvang
U hebt er uitgebreid over kunnen lezen in het Deventer Dagblad: de verwikkelingen rond de Buitenschoolse
Opvang in Schalkhaar. Deze Buitenschoolse Opvang is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Zij kunnen
daar na schooltijd opgevangen worden door deskundige medewerkers. In 2001 werd een dergelijke voorziening
voor het eerst geopend in Schalkhaar in ‘t Haarhuus. Een welkome uitbreiding van de dorpse voorzieningen.
Maar de wijze waarop deze voorziening in het nieuws kwam roept veel vraagtekens op. Wij hebben daarom één
van de betrokken ouders gevraagd hier haar verhaal te doen. Zij was ook degene die tot twee maal toe via een
open brief aandacht vroeg voor de problemen.
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De tentoonstelling in ‘t Haarhuus
eind mei j.l. heeft aangetoond dat
nogal wat inwoners in ons dorp
actief zijn als hobbyist of ama-
teur-kunstenaar. Door het jaar
heen zijn het echter toch maar
schaarse momenten dat het dorp
echt tot leven komt.

Bij de kennismaking met de
nieuwe eigenaars van Party-
centrum ‘de Lindeboom’, Ep en
Patricia Caverlé, kwam dit ook
ter sprake. Naast hun eigen, ver-
rassende plannen met deze ho-
recagelegenheid stelden ze voor
een deel van het terrein beschik-
baar te willen stellen voor een
algemeen maatschappelijk doel.
Na enig nadenken over de mo-
gelijkheden ontstond bij ons
beiden al gauw de gedachte aan
een park voor kleine dieren,
zoals b.v. geiten, schapen, sier-
kippen, sierduiven, konijnen...

Gezien de aanwezigheid van
een soortgelijk park op het ter-
rein van Brinkgreven werd con-
tact gezocht met directie en cul-
tuurtechnische dienst aldaar,
teneinde de mogelijkheden

nader te onderzoeken. Ook
werd het plan voorgelegd aan
het bestuur van Platform
Schalkhaar en aan wijkambte-
naar José van Bruggen.
Aangezien het initiatief door ie-
dereen enthousiast werd be-
groet zijn de plannen verder
ontwikkeld.

C

oncreet staan we nu voor de vol-
gende opgaven:
1. Registratie van het park en

stichting
2. De financiering
3. Inrichten van het terrein
4. De dieren
5. Medische verzorging der
dieren

6. Onderhoud en verzorging
van park en dieren.

Vanuit enkele bronnen werden
reeds flinke financiële toezeg-
gingen gedaan. Daarnaast zal
de bevolking om een kleine do-
natie worden gevraagd, zodat
op dit punt continuïteit gewaar-
borgd is. Uit de gesprekken met
deskundigen is echter wel dui-
delijk naar voren gekomen dat,
om het plan te doen slagen, de

Op naar een sfeervoller Schalkhaar!

Na de vakantie kregen nieuwe brie-
ven en telefoontjes naar de ge-
meente en de burgemeester einde-
lijk gehoor. De (nieuwe) wethouder
Jos Fleskes trok zich het lot van de
kinderen aan. De sluiting werd een
maand uitgesteld. Een onderhande-
ling opgezet.
Begin september werd ik weer uit-
genodigd voor een informatieavond
bij Raster. Eindelijk goed nieuws??
Groot was mijn verbazing toen ik
hoorde dat een andere organisatie
(Kids R Inn) de boel wil overnemen
per 1 oktober. Het bestuur van ‘t

Haarhuus wist al langer dat deze or-
ganisatie iets wilde op zetten in
Deventer en kon met hen tot over-
eenstemming komen. De rol van de
wethouder en Raster was uitge-
speeld. Alle moeite en verwarring
voor niets. Ik mag nu binnen een
week beslissen of ik in zee wil gaan
bij de - voor ons onbekende -
nieuwe aanbieder of dat we bij
Raster blijven.

De afgelopen maanden ben ik heen
en weer geslingerd tussen gevoelens
van boosheid, hoop, teleurstelling
en machteloosheid. Je voelt je in de

steek gelaten door de gemeente, die
eerst niet mee wilde participeren, de
verantwoordelijken van Raster,
omdat ze niet voor elkaar kregen
wat ze in 2001 beloofden en de
mensen van ‘t Haarhuus, omdat ze
informatie achter hielden en niet tot
overeenstemming wilden komen
met Raster.
Ik weet het niet meer......
Maar wel dat dit het meest slechte
voorbeeld is van een goede samen-
werking tussen gemeente en orga-
nisaties die gemeenschappelijke be-
langen hebben voor inwoners (en
kinderen) van Schalkhaar. Want daar

Daarom van ons de vraag:
ben jij de man, vrouw, jongen of meisje die ‘iets met dieren heeft’ en bereid is om daar bij toerbeurt, in gezellig

teamverband, wat tijd voor uit te trekken?

Laat dit dan weten aan het stichtingsbestuur i.o. via telefoonnummer 638134.

Help mee Schalkhaar weer een stukje sfeervoller te maken.

belangrijkste voorwaarde is:
het dagelijkse (circa 1 uur) verzorgen van
park en dieren.
Realisatie hangt nu dus alleen nog af van het
vinden van vrijwilligers die dat willen doen.

Herman ter Veer
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Werkgroep Landschapsonderhoud
Inmiddels is deze groep vrijwilligers
weer begonnen met werkzaamheden
ten gunste van een stukje verfraaiing
van het landschap, o.a. rond
Schalkhaar.

In september en oktober hebben
boomgaarden en poelen onze aan-
dacht en zorg. Wat een boomgaard
betreft doen we maaiwerk, houden
de boomspiegels van jonge bomen
schoon en plukken natuurlijk rijpe
appels. Roode Ster, Queen, Zigeune-
rin, Groninger Kroon, Notaris en de
Brederode-peer zijn een paar namen
van Oudhollandse rassen waarover
we de beschikking hebben.
Opvallend is dit jaar de slechte groei
en dientengevolge de misoogst van
de Reinette, de moesappel bij uit-
stek.
Op zondag 22 september zijn we
aanwezig bij het “Oogstfeest” van
het Milieucentrum aan de Maat-
mansweg. We leiden belangstellen-
den rond in de boomgaard aldaar en
zullen samen eenvoudige snoei-
werkzaamheden aan de fruitbomen

verrichten en uitleg geven over het
waarom. Ook zal er een deskundige
van de Pomologische Vereniging
aanwezig zijn, die aan de hand van
meegebrachte appels, peren, prui-
men u kan vertellen, welke soort
het is en hoe ze heten. Verder hopen
we Oudhollandse appels en peren te
koop te kunnen aanbieden.
Een andere activiteit in deze maan-
den is het schonen van poelen. Een
gezonde poel heeft in de zomer een
grote aanwas gekend van water-
planten.
Om deze onge-
breidelde groei
in toom te hou-
den, wordt er
een gedeelte
verwijderd. Dit
schonen doen
we met behulp
van slootha-
ken. Een twin-
tigtal poelen
wordt door ons
bezocht en ter
plekke wordt

een plan van aanpak vastgesteld.
Direct daarna volgt de uit voering.

Onze werkochtenden zijn op woens-
dag en donderdag.

Wie interesse heeft om zelf mee te
werken of wie ten aanzien van ge-
noemde activiteiten in de regionale
landschapselementen informatie wil
hebben kan altijd
terecht bij Cor Hanekamp, tel.
621659.

Nadat het centrum van Schalkhaar in
een nieuw jasje was gestoken bleken
er problemen te zijn ontstaan die om
een oplossing vroegen. In die tijd is de
taakgroep Herinrichting in het leven
geroepen om in overleg met de ge-
meente de knelpunten op te lossen.
Veel van deze punten zijn inmiddels
gerealiseerd. Twee zaken zijn toenter-
tijd blijven liggen, maar zijn recent
weer actueel geworden. Het betreft
de asfaltering van de Oerdijk en de
aanleg van het plein bij de kerk.

De asfaltering van de Oerdijk was
een wens die nog altijd leefde
omdat omwonenden veel schade en
hinder ondervonden van de klinker-
weg. De taakgroep heeft indertijd
gekozen voor het herstellen van de
inrichting van het centrum zonder
de asfaltering van de Oerdijk.
Dankzij de strijd die Henk Beltman
heeft gevoerd moet de gemeente nu
toch ook overgaan tot het herstel
van de Oerdijk.
De taakgroep heeft in een gesprek

met de wethouder vragen gesteld
over de o.a. asfaltering en het kerk-
plein. De wethouder heeft in dit ge-
sprek onomwonden gesteld dat de
asfaltering van de Oerdijk geen re-
latie heeft met de eventuele aanleg
van het industrieterrein Linderveld.
Het lijkt me goed vertrouwen te
hebben in iemands woord maar
eveneens kritisch te blijven.

Omdat het werk van de taakgroep
Herinrichting er feitelijk op zit ont-
staat er een kans voor nieuwe men-
sen om mee te praten over de inrich-
ting. In concreto betekent dit dat we
op zoek zijn naar mensen die willen
meepraten over:
De realisatie van de asfaltering van
de Oerdijk. Dat dit nodig is blijkt uit
het idee van de gemeente om sim-
pelweg de middelste rijbaan te ver-
wijderen en daar asfalt in te storten.
Om te voorkomen dat er een race-
of zwaar transportbaan zal ontstaan
lijkt het ons goed te kijken naar
meer dan alleen asfalt. Praat mee

dus!
Het kerkplein heeft in de loop van
de tijd verschillende vormen gekend
waaruit mag blijken dat er verschil-
lende belangen een rol spelen. Wie
wil zich inzetten voor iets dat voor
Schalkhaar gezichtsbepalend zal
zijn?
Het verslag van het gesprek met de
wethouder is ter inzage bij onderge-
tekende. Opgave voor de groep
Asfaltering Oerdijk of Kerkplein kan
bij het Platform of via ondergete-
kende.

Niet onvermeld mag blijven dat de
Taakgroep Thea Oosterwijk zeer
dankbaar is voor haar inzet de afge-
lopen jaren. Zij heeft iedereen
steeds achter de broek aangezeten
waarbij de slecht communicerende
gemeente Deventer haar de nodige
hoofdbrekens heeft gekost!

Frank van Wijk
Telefoon 606335

Asfaltering Oerdijk en het Kerkplein
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Op 27 juni jongsleden hebben bewo-
ners en functionarissen uit de wijk-
aanpak samen deel genomen aan een
Buurtwandeling door Schalkhaar.
Deze Rondgang was door Raster wel-
zijnsgroep, in samenwerking met het
Platform Schalkhaar, georganiseerd.
De wandeling heeft als doel, het
samen kijken naar ideeën van bewo-
ners om de woonomgeving en de
leefbaarheid in Schalkhaar te verbete-
ren.

Er werd gestart bij het ‘Haarhuus’,
waarna we via de Kolkmansweg,
Fokkingshof, Vosmanskamp en de
Bakkerskamp naar de Oerdijk liepen.
Vervolgens liepen we via het winkel-
gebied naar de Kampweg en het
Mensinksdijkje. Als laatste gedeelte
van de wandeling stonden de
Pastoorsdijk, het Pastoorsbosje en de
Ganzeboomsweg op de route.
Tijdens de wandeling konden bewo-
ners hun opmerkingen aan de orde
laten komen, om vervolgens samen
met de andere aanwezigen naar een
oplossing te zoeken. Bewoners
waren zelf verantwoordelijk voor de
afhandeling van hun onderwerp.
Uit de rondgang zijn een aantal ac-
ties naar voren gekomen, waar be-
woners en functionarissen mee aan
de slag gaan.

1. Werkzaamheden aan hekwerk en
greppel in de Kolkmansweg.

2. Het repareren van stoeptegels en
parkeerplaatsen in de Vosmans-
kamp en Bakkerskamp.

3. De status parkeerterrein bij de

tandartspraktijk aan de Kolk-
mansweg. Het parkeerterrein is
voor de helft particulier terrein,
zodat het plaatsen van de P-bor-
den legaal is.

4. De onoverzichtelijke situatie
vanaf het parkeerterrein de
Kolkmansweg. De mogelijkheden
om de uitrit bij het plateau, dat
moet komen bij de oversteek
Kolkmansweg en het Pastoors-
bosje, te betrekken zullen nader
worden bekeken. Dit wil dus nog
niet zeggen dat die uitritconstruc-
tie er komt.

5. Oerdijk – Vosmanskamp: er komt
een gevaarsbord met onderbord
“overstekende fietsers”.

6. Komend jaar zal in dit gebied ge-
keken worden waar een aantal
oversteekpunten voor rollators/
kinderwagens gerealiseerd kun-
nen worden.

7. Een aantal punten rondom de
Oerdijk vervallen door de ko-
mende herstructurering.

8. Bewoners van het Mensinksdijkje
willen graag dat er een veilige
oversteek voor hun kinderen over
de Oerdijk wordt gecreëerd.

9. De Pastoorsdijk is een eenrich-
tingsweg voor verkeer komende
uit de Timmermansweg. Veel ver-
keer, komende uit de Timmer-
mansweg, houdt zich hier niet
aan. Het bord -eenrichtingsweg- is
inmiddels aangepast en de situ-
atie is nu voor de bestuurders
weer duidelijk.

De deelnemers hebben de wande-
ling als een positieve avond ervaren.
Raster organiseert naar aanleiding
van nieuwe punten volgend jaar
weer een Rondgang.

Valentijn Hijink

Verslag van de Rondgang in Schalkhaar

Een succesje uit een van de vorige Rondgangen van de
wijkaanpak. In juli ontvingen wij het volgende persbericht:
Verkeersbesluit van 2 juli 2002, SDB/stad-ve/2002.11497:
- het instellen van een stopverbod gedurende schooltijden aan beidezijden van de rijbaan op de verbindingsweg

tussen de Ganzeboomsweg en het Schreurshof in Schalkhaar door het plaatsen van twee verkeersborden con-
form model E2 (verbod stil te staan) van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
met een onderbord conform model 0506 (maandag tot en met vrijdag van 8-15.30 uur) van Bijlage III van het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 aan het begin van de verbindingsweg tussen de
Ganzeboomsweg en het Schreurshof in Schalkhaar.

De verkeersbesluiten liggen voor iedereen ter inzage ……..etc. etc

Dit verkeersbesluit is er gekomen nadat tijdens de tweede rondgang opmerkingen waren gemaakt over de
verkeerssituatie op de Ganzeboomsweg, U ziet, deelnemen aan een Rondgang kan een succesvolle manier
zijn om oplossingen te zoeken voor problemen in uw straat.



JA IK DOE MEE !

IK WORD DONATEUR VAN PLATFORM SCHALKHAAR

LEVER DEZE STROOK IN BIJ DRUKKERIJ EVERS

OF BIJ EEN VAN DE LEDEN VAN HET PLATFORM.

Het jaar 2002 is een bijzonder jaar
voor het OC want het bestaat dit
jaar 10 jaar. In 1992 is het opvang-
centrum geopend om asielzoekers
uit Bosnië op te vangen. Na verloop
van tijd kwamen er ook asielzoekers
uit andere landen en werelddelen
naar Schalkhaar om daar een veilig
heenkomen te zoeken en te vinden.
Inmiddels kijkt men in Schalkhaar
niet meer op van een vreemde taal,
exotische kleding en alle huidskleu-
ren die je je maar kunt bedenken.
Eigenlijk is het best interessant.
Praten met elkaar blijft echter inge-
wikkeld. Toch is er een taal die ie-
dereen begrijpt: muziek, dans en
kunst.

Op zaterdag 21 september is er een
Open Dag gehouden. Deze dag had
dit jaar als thema “Kunst, Dans en
Muziek als Universele Taal”. Al enige

jaren ondersteunt de Rotary (cen-
trum) Deventer een muziekproject
op het OC. De Rotary heeft muziek-
instrumenten geschonken en weke-
lijks werd onder begeleiding van een
leraar van het Centrum voor Muziek,
Dans en Kunsteducatie Deventer ge-
musiceerd met bewoners van het
OC. Soms ook samen met
Nederlandse musici. In samenwer-
king met de Rotary en het Centrum
voor Muziek, Dans en Kunsteducatie
is voor de Open Dag een doorlopend
programma georganiseerd waar
Nederlandse en buitenlandse musici
en kunstenaars zich aan de bezoe-
kers presenteerden en amuseerden.
Er waren voorstellingen en concer-
ten; dansuitvoeringen, lezingen en
exposities.

Een aantal kunstenaars, musici en
journalisten komen al een paar

dagen voor de Open Dag naar het
OC. Zij blijven logeren en leven een
paar dagen net zoals de bewoners
van het OC en leggen contacten met
de bewoners. Zij laten zich tijdens
die dagen inspireren om alleen of
samen met anderen op 21 septem-
ber daarvan het resultaat te laten
zien en horen. De journalisten
maken verslag van het project en
gaan hun bevindingen publiceren.
TV Oost maakt een documentaire
die zal worden uitgezonden bij TV
Oost. Net als de bewoners van het
OC zijn ook de logees van verschil-
lende oorsprong. Kunstenaars uit
Deventer en omstreken en uit
Rusland. Verslaggevers uit Overijssel
en cameramensen uit Kameroen en
Georgië. Een bont gezelschap. We
zijn benieuwd naar de resultaten.

Frederika Rademaker

Bureau
H+N+S
maakt
masterplan
Zandwetering

De gemeente Deventer en het
Waterschap Groot Salland hebben
bureau H+N+S Landschapsarchi-
tecten uit Utrecht opdracht gegeven
een plan te maken voor het inrich-
ten van de Zandwetering.
De Ontwikkelingsvisie Zandwetering
(Het Verhaal van het Water, mei
2000), waarin toekomstbeelden
worden geschetst, vormt het uit-
gangspunt voor de landschapsarchi-
tecten. Er zal inhoud gegeven wor-
den aan de daarin beschreven con-
cepten. Daarnaast wordt aan de
mensen uit het gebied zelf, via inter-

actieve workshops, gevraagd wat
hun ideeën zijn voor de toekomstige
Zandwetering. Deze informatie
neemt het bureau mee bij het
maken van de plannen. Samen gaat
dit leiden tot het Masterplan
Zandwetering. Het project Zand-
wetering is een samenwerkingsver-
band tussen de gemeente en het wa-
terschap. Beide zien in de ontwikke-
ling van de Zandwetering een meer-
waarde voor de stad en het landelijk
gebied. Bureau H+N+S zal nog dit
najaar starten met de planvorming.



Ja, ik word donateur van Platform Schalkhaar en geef hierbij toestemming tot wederopzeg-
ging de jaarlijkse bijdrage (€ 15,-) van mijn bankrekening af te schrijven.

Naam :..................................................................................................................................................... Handtekening:

Adres :.....................................................................................................................................................

Postcode :.....................................................................................................................................................

Bankrekening :............................................................................................................. Datum :..................................................................................

Ik maak zelf het bedrag van € 15,- over op bankrek.nr. 13.64.14.591 t.n.v Platform Schalkhaar. (Wel het strookje inleve-

ren).

�

Schalkhaarse belangen: wie staat ervoor?
Regelmatig duiken er onderwerpen in of buiten het dorp op
waarvan het Platform Schalkhaar zegt ‘daarnaar zou eens ge-
keken moeten worden!’ Soms kan dat dan door de
Platformleden of door bestaande Taakgroepen gedaan worden,
maar soms is er echt nieuwe menskracht nodig. Zo zoeken wij
op dit moment dorpsgenoten die zich bezig gaan houden met:
• het meerjarige Milieubeleidsplan, waarmee de gemeente re-
cent is gestart;

• de groenvoorzieningen in het dorp, vooral met Park Braband;
• het nieuwe ziekenhuis op de Rielerenk: welk effect heeft dat
op het dorp en op de rest van de Enk?

• de ontwikkeling van de Zandwetering; de gemeente is kort
geleden gestart met nieuwe plannen voor een ingrijpende
verandering;

Wie vindt het leuk om vanuit de eigen interesse in een onder-
werp het Schalkhaarse belang te bevorderen? Je staat er niet al-
leen voor! Neem contact op met ondergetekende of met één
van de andere leden van het Platform

Floris Schermer,
Tel. 621290

Platform Schalkhaar
Janny Denekamp Bakkerskamp 29 632276

Carel Heerius Lindeboomsweg 3 652657

Wim Huis in ’t Veld Kolkmansweg 46 622282

Erna Jansen Spanjaardsdijk 64 607514

Nel Schasfoort Het Hooiland 19 633387

Floris Schermer, voorz. Oerdijk 1b 621290

Richard Schrijver Pastoorsdijk 20 621909

Inge Sipman Smidsweg 1a 631334

Wim Veneboer Bakkerskamp 45 624046

De vergaderingen van het
Platform zijn openbaar
Agenda en notulen zijn ter inzage in de bibliotheek

De eerstvolgende vergadering

is op

4 november 2002
We vergaderen altijd in ‘t Haarhuus,
Aanvang 20.00 uur.
U bent van harte welkom
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gaat het tenslotte om.

Astrid van den Ende
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