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Platform Schalkhaar

De jaarlijkse bijpraatavond op dinsdag 8 april 2008 was drukbezocht. Meer dan 150 bezoekers lieten zich informeren
door onze nieuwe burgermeester Andries Heidema, Directeur van woningstichting de Marken Irene de Negro en 
natuurlijk de Voorzitter van het Platform Schalkhaar Ankie Pannekoek.

Bijpraatavond Platform druk bezocht !
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Het betoog van Ankie Pannekoek ging over zaken die
vaak al eerder in ons informatiebulletin aan de orde
zijn geweest. 
De ontwikkeling van het multifunctioneel centrum
(dorpshuis) in de Lindeboom waar gemeenschappelijke
voorzieningen worden ondergebracht.
De rol daarbij van de Taakgroep Behoud Voorzie nin -
gen Dorp en de leidende rol van de woningstichting
De Marken. 
Wat betreft de woningbouwplannen voor de Douwe -
ler Leide en de Wijtenhorst deelde Ankie een pluim uit
richting gemeente. Dit vanwege het betrekken van
bewoners van Schalkhaar bij de ontwikkeling van de
plannen.
Een kritische noot was er ten aanzien van de plannen
locatie Grouwstaete en het Mensinksdijkje. Het
Platform vraagt zich af of bouwen in de hoogte wel
past binnen een dorp. Ankie Pannekoek en Andries Heidema voor een druk bezochte zaal.

Met de aanwezigheid van de burgermeester liet Ankie zich de kans niet
ontnemen om het verkeer weer onder de aandacht te brengen en te
vragen om het verkeer en veiligheid tot een speerpunt van het college te
maken.

Andries Heidema werd door de vertrouwenscommissie bij de benoeming
tot burgermeester van Deventer omschreven als een krachtige innemende
persoon. Een man die zich gemakkelijk beweegt in groepen en voor
iedereen toegankelijk en aanspreekbaar is. Ik denk dat de Schalkhaarders
aanwezig op onze bijpraatavond dit ook hebben geconstateerd. Hij pre-
senteerde zich ontspannen, vertelde iets over zijn privé leven - heeft 4
kinderen - en was voor deze functie burgermeester van Neder-Betuwe. 

Natuurlijk werd er druk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de bur-
germeester vragen te stellen over Schalkhaarse kwesties.
Een wens voor verlichting van het fietspad langs de Oerdijk van het sport-
terrein richting Vijfhoek. 
Aandacht werd er gevraagd voor de bereikbaarheid van Schalkhaar door
de voorzitter van de ondernemersvereniging Ben Stevens.
Marijke Burgers-Eetgerink friste het geheugen van de burgermeester en
wethouders weer op ten aanzien van het voorstel voor een andere inrich-
ting van de Oosterwechelsweg . Overigens een voorstel wat al medio 2004
is ingediend.
Een andere langlopende zaak, de inrichting van de Rielerenk, werd onder
de aandacht gebracht door Floris Schermer en Jan Jeurnink. In het bulletin
hier meer over. Andries Heidema moet dit onderwerp wel aan het hart
liggen want hij is afgestudeerd aan de Wageningse universiteit met als
studierichting Landschap Planning en Ontwerp. 



In ieder geval ging de burgermeester weer naar huis
met veel stof om over na te denken. Ook kreeg hij iets
stoffelijks en wel een mooi boek Land in zee over de
bescherming van Nederland tegen het hoge water. 
Hij is namelijk ook lid van de Deltacommissie. Heeft u
dus wateroverlast dan weet u wie u moet hebben!

Na de pauze was Irene de Negro directeur van de wo-
ningstichting de Marken aan het woord. Zij vertelde
over de projecten die de woningbouwvereniging in de
dorpen in de regio aan het ontwikkelen zijn. Duidelijk
is - gezien de positie die De Marken inneemt in
Schalkhaar - dat zij een belangrijke speler is in de wo-
ningbouw.
Genoemd werden de projecten in de nieuwbouwwij-
ken de Douweler Leide en de Wijtenhorst maar ook
het pas verworven terrein aan de Oerdijk en aan het
Mensinksdijkje. Irene de Negro liet blijken dat de
noodzaak tot meer woningaanbod in het belang van
mensen die lang op een wachtlijst staan 
wordt gefrustreerd door allerlei bezwaren die tegen
projecten worden ingebracht.
Dit leidde tot een reactie uit de zaal van een direct be-
trokkene die aangaf deze reactie niet helemaal eerlijk
te vinden. Was er meer rekening gehouden met de 

bezwaren van omwonenden dan was het niet zover
gekomen. Zo zijn de bouwhoogtes weliswaar binnen
de normen, maar altijd nog bijna 2 keer zo hoog als
de voorgaande bebouwing. Ankie gaf als suggestie
nog eens met elkaar te praten.
Aan de orde kwam ook de realisatie van het multi-
functionele centrum in de Lindeboom door de Marke
en het in stand houden van de sportzaal in het
Haarhuus. Omdat er in het Haarhuus in de toekomst
geen horecavergunning meer zal zijn vroegen
sommige sporters in de zaal zich af hoe het dan zit met
hun natje en droogje na afloop van het sporten. De
huidige gebruikers van het Haarhuus werden
verwezen naar een avond die wordt georganiseerd
juist voor deze gebruikers. 

Ook Irene de Negro ging niet met lege handen naar
huis. En Ankie die voor de laatste keer de leiding van
de avond in handen had werd ook in de bloemetjes
gezet. Uw verslaggever en ook de aanwezigen hadden
een interessante avond beleefd. En nou maar hopen
dat al die gesproken woorden en meningen tot
positieve ontwikkelingen leiden.

Niek Lelieveld
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Veel nieuwe leden in Platform Schalkhaar!
Onze oproep tot nieuwe (bestuurs-)leden is niet onopgemerkt gebleven.
Platform Schalkhaar heeft zich verrijkt met maarliefst 4 nieuwe leden!
Omdat zij namens u voor Schalkhaar opkomen, wilt u natuurlijk ook weten wie dat goede werk van de vertrekkende
leden voortzetten.
Natuurlijk bedanken we ook de vertrekkende leden, die zich vele jaren hebben ingezet voor het Dorp met diverse
successen! Ankie Pannekoek, Paul Maatman, Jan Broos: bedankt voor jullie inzet!
Ondanks de flinke nieuwe aanwas kunnen we nog best 1 of 2 leden erbij hebben. We hopen daarbij ook op aan-
staande leden van het vrouwelijke geslacht!

De nieuwe leden:

Mark Stiekema, 
Oerdijk 79a

Woont sinds een klein jaar in Schalkhaar. Daarvoor in
Deventer, Zwolle en Wolvega. Ik woon samen met
Judith. Werk als IT-consultant in Amersfoort (en de rest
van het land), en speel daarnaast nog als bassist in een
rockband.
Wat vindt Mark uniek aan Schalkhaar?
Prachtig groen dorp met een goede ligging. “Best of
both worlds”: alle voordelen van een gezellig dorp én
vlakbij een leuke stad.

Wat wil Mark voor Schalkhaar betekenen? Waarom
zitting in het Platform?
Tijdens een bijeenkomst over de Oerdijk voor het eerst
in aanraking gekomen met het Platform. Dan merk je
ook hoe allerlei ontwikkelingen in en rondom Schalk -
haar leven, en hoe belangrijk het is dat een dorp als
Schalkhaar duidelijk haar grenzen aangeeft richting
bijvoorbeeld een gemeente. Leefbaarheid in het hele
dorp staat wat mij betreft voorop. Voorzie nin gen,
winkels, verkeer en nieuwbouw zijn daarbij belang-
rijke thema’s, met niet zelden tegenstrijdige belangen.
Met je eigen straatje schoon vegen kom je er dan niet.
Samen de problemen bespreken en aan pakken, en wat
geven en nemen zijn dan essentieel. Daar wil ik graag
m’n steentje aan bijdragen.
Wat kan er worden verbeterd in Schalkhaar?
Vooral het karakter behouden wat er is. Dat wil zeker
niet zeggen dat je niets nieuws moet doen, maar de
nieuwe dingen moeten geen afbreuk doen aan het
dorp, of beter nog: iets toevoegen aan Schalkhaar. 
Korte extra personalia: bijvoorbeeld: getrouwd,
kinderen, werkzaamheden, hobby’s etc.
Ik woon samen met Judith. Werk als IT-consultant in
Amersfoort (en de rest van het land), en speel daar -
naast nog als bassist in een rockband.
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George Gols
’t Mensink 10

Woont nu 4½ jaar in Schalkhaar. Daarvoor 14 jaar in
Groot Douwel gewoond. Getrouwd, 2 kinderen. Werkt
als servicemanager bij Woonzorg Nederland, een lan-
delijke woningcorporatie die zich met name richt op
senioren en zorgvragers.
Wat vindt George uniek aan Schalkhaar?
Ik heb een fijn huis met een grote tuin en een groen
uitzicht. En als ik een klein stukje loop kom ik op de
mooie Rielerenk. Dus lekker landelijk, maar tegelijk
ook dicht bij de stad. In 10 minuten ben ik op de fiets
in het centrum.
Wat wil George voor Schalkhaar betekenen? Waarom
zitting in het Platform?
In de loop van de tijd komen er veranderingen in ieder
dorp of stad. Er wordt gebouwd en soms gesloopt, ini-
tiatieven komen en gaan. Het is een uitdaging om te
zorgen dat die veranderingen ook als een verbetering
worden ervaren. Dat kan door inwoners erbij te
betrekken en goed na te denken wat voor Schalkhaar
wezenlijk is. Het platform Schalkhaar biedt daarvoor
een goede basis.
Wat kan er worden verbeterd in Schalkhaar?
Ik ben er tevreden over Schalkhaar zoals het nu is. Het
is belangrijk dat het op de Rielerenk ’s nachts donker
blijft en dat bijvoorbeeld de Hagenvoorderdijk een
zandweg blijft.

Hans Hilhorst
Vosmanskamp 1

Sinds september 2006 woon ik samen met mijn vrouw
en twee dochters in Schalkhaar. Komend uit Deventer
hebben wij bewust gekozen voor Schalkhaar en
voelden ons direct thuis. Een prachtig dorp vlak bij een
stad met vele faciliteiten was de doorslag ons hier te
vestigen. Hoe langer je er woont hoe meer je beseft
dat een dergelijke plek uniek is en behouden moet
blijven. Niet weglopen voor of op voorhand afkeur
geven aan de ontwikkeling van de gemeente
Deventer, maar het in goede banen proberen te leiden

van zaken die het dorp als geheel aangaan. Bij de be-
stuurlijke beslissers de belangen van Schalkhaar onop-
houdelijk onder de aandacht brengen en met hen naar
de beste oplossingen zoeken waarbij de belangen van
de gemeenschap van Schalkhaar centraal staan. Een
taak die door de vertrekkende leden van het Platform
met veel inzet en enthousiasme sinds de oprichting
succesvol is uitgevoerd. Met mijn inzet wil ik voortbor-
duren op de weg die mijn voorgangers hebben inge-
slagen. Schalkhaar verdient de inzet van haar
bewoners voor haar bewoners, een leefbaar dorp met
een landelijk karakter waar goede voorzieningen zijn
voor jong en oud, daar wil ik mij voor inzetten. Dit doe
ik naast mijn management functie bij het energieke
commerciële bedrijf RM&CØ sanitair bv in Deventer.
Hoewel er op vele successen kan worden terug
gekeken is er in Schalkhaar nog voldoende werk aan
de winkel. Vele bedreigingen en kansen liggen voor
ons nieuwe team klaar. Met versterking van nog
enkele vrouwen (kom op dames!) kunnen wij met uw
steun deze uitdaging aan.

Cor-Jan van Silfhout
De Ganzeboom 222

Woont nu 7,5 jaar in Schalkhaar. Ik woon samen met
Hieke en wij hebben 2 dochters, Danique en Liselot.
Ik ben werkzaam in de ICT dienstverlening als ERP
Consultant. In mijn vrije tijd probeer ik mijn conditie
op pijl te houden met fitness en hardlopen. Ik ben een
liefhebber van muziek én van reizen om andere
culturen te leren kennen.
Wat vindt Cor-Jan uniek aan Schalkhaar? 
Het dorpse karakter, centrale ligging, groen
Wat wil je voor Schalkhaar betekenen? 
Het behouden van dit alles. Anticiperen in verkeer- en
bouwbeleid. Het Platform fungeert als een serieuze
gesprekspartner voor de gemeente. Hierdoor kan het
Platform de belangen van de inwoners van Schalkhaar
hoog inzetten! Ook is het voor mij een uitdaging om
iets dergelijks te gaan doen en ben ik nieuwsgierig
naar het grotere geheel. En niet te vergeten het
plezier om samen met enthousiaste mensen hier aan
te werken.
Wat kan er worden verbeterd in Schalkhaar? 
Het verkeersbeleid.

Wilt u dit bulletin ook per e-mail ontvangen? 
Dan kunt u zich aanmelden op 
platformschalkhaar@home.nl
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Douwelerkolk en Rielerenk, 
pareltjes van Schalkhaar
Tijdens de bijpraat-/informatieavond van het platform van 8 april j.l. kregen Floris Schermer en Jan Jeurnink de 
gelegenheid om hun woordje te doen over het gebied Douwelerkolk en Rielerenk. Zij deden een oproep naar alle
aanwezigen om op dinsdag 22 april samen te komen in het Haarhuus. Aldaar zou dan samen gesproken worden over
de inrichting van het gebied Douwelerkolk/Rielerenk.

Op de 22e april hadden ongeveer 30 mensen het ini-
tiatief genomen om naar het Haarhuus te komen.
Floris Schermer opende de vergadering. Vervolgens
kreeg Jan Jeurnink de gelegenheid om via een power-
point-presentatie iets te vertellen over geschiedenis en
waarde van het landschap. Eveneens schonk hij
aandacht aan bestaande plannen, nota’s en visies. Hij
eindigde zijn presentatie aldus: “Douwelerkolk en
Rielerenk, het zijn pareltjes van Schalkhaar; wees er
heel zuinig op”.

Als derde in de rij kreeg Dhr. Heutinck, beleidsmede-
werker van de gemeente Deventer, het woord. Dhr.
Heutinck bracht naar voren dat de gemeente Deventer
een Masterplan wil opstellen betreffende het gebied
Douwelerkolk en Rielerenk. Hij liet blijken dat hij dit
gebied graag als groene long wil blijven beschouwen
en ook onderschreef hij het unieke karakter van
gebied Douwelerkolk/Rielerenk.
V.w.b. de inrichting van het gebied nodigde hij alle be-
trokkenen uit om “aan de voorkant” mee te denken
over de inrichting van dit gebied. Hij stelde voor om
een klankbordgroep op te richten, die zou moeten
bestaan uit alle betrokkenen bij dit gebied. (dus niet
alleen mensen uit Schalkhaar, maar ook mensen vanuit
Deventer wijken en eveneens andere betrokkenen).
Een ieder mag dan zijn wensen op tafel leggen.

Natuurlijk werd er ook veel tijd uitgetrokken om
meningen/ideeën te beluisteren van alle aanwezigen.
Door de voorzitter werd deze inbreng onderverdeeld
in kansen en bedreigingen van het gebied. 
Onder de categorie “kansen” werd o.a. ingebracht:

- behoud Rielerenk met het open karakter van het
landschap

- houd gebied Douwelerkolk in stand: uniek na-
tuurgebied.

- Zet een Schalkhaars ommetje uit in het gebied.
- Plaats info-borden over historie Rielerenk.

De categorie “bedreigingen” werd ruim gevuld.
Aanwezige Schalkhaarders benadrukten het volgende:

- Volkstuinen en zendmasten zouden leiden tot
verdere verrommeling van het landschap.

- Verkeer (sluiproute) door de Oude Rielerweg
verstoort de rust van het gebied.

- Uitbreiding van Brinkgreven op de Rielerenk is
een verdere aantasting van dit unieke landschap

- Bebouwing van de Rielerenk tegenover het oude
gemeentehuis (in bezit van Akzo-Nobel) is een
slechte zaak.

Overigens kwamen er op deze avond nog veel meer
creatieve ideeën naar voren. Al deze ideeën zullen
door de werkgroep Douwelerkolk/Rielerenk worden
besproken en eventueel worden meegenomen naar de
gemeente Deventer.

In de werkgroep heeft een achttal Schalkhaarders
zitting genomen: Dhr. Lelieveld, Dhr. Mulder, Dhr. Van
Essen, Dhr. Sablerolle, Mevr. Oosterwijk, Dhr.
Hanekamp, Dhr. Schermer en Dhr. Jeurnink. De
werkgroep zal alle ideeën wegen en ze voorleggen
aan Dhr. Heutinck van de gemeente Deventer om mee
te nemen in een zgn. Masterplan voor Douwelerkolk
en Rielerenk.

In de herfst 2008 zal de werkgroep opnieuw een avond
organiseren voor de Schalkhaarse bevolking om dan
de stand van zaken weer te geven. Tegen het eind van
de avond gaf Dhr. Sablerolle nog een prachtige
metafoor: Een gezonde menselijke long is roze. Bij
vlekken wordt de situatie precair. Zorg dat het gebied
Douwelerkolk/Rielerenk een groene long blijft.
Vlekken maken de situatie zorglijk.

Jan Jeurnink 

Een 
prachtig stukje
Schalkhaar



Begin mei was het er ineens: 
het Schalkhaars ommetje over de Rieler -
enk, een mooi paadje langs het nieuwe zie-
kenhuis zodat er een prachtige wandel-
route is ontstaan via ’t Mensinksdijkje naar
de Oude Rielerweg. Als je wilt kun je zelfs
doorlopen en na een oversteek over de
Bolkesteinlaan doorlopen naar de Douwe -
ler kolk. Of doorlopen naar het terrein van
Brinkgreven. Het Deventer Ziekenhuis
heeft zich keurig aan de toezegging ge -
houden om hier een wandelpad te maken
voor de inwoners van Schalkhaar. Ook staat
de jonge scheuten van de nieuwe Mei -
doornhaag er al. Over een paar jaar biedt
deze weer beschutting aan de vogels. Er
staan zelfs een paar bankjes op de plek
waar het pad uitkomt op de Oude
Rielerweg. Op de  ochtend dat we deze
foto’s maakten is er verder niemand.
Ga zelf maar eens kijken !!!!

George Gols
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Het Schalkhaars ommetje!

Ligging van het Schalkhaars ommetje

Nieuwe bankjes voor een moment van rust.
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Ja, ik word donateur van het Platform Schalkhaar!

Naam :..............................................................................................................................................................................................................

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

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

Bankrekening :............................................................................................................. 

■■ Ik geef hierbij toestemming tot wederopzegging de jaarlijkse bijdrage à € (minimaal € 15) van mijn 
■ bankrekening af te schrijven.
■■  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

De vergaderingen van het Platform zijn openbaar van 19:30 uur tot 20:15 uur.

De eerstvolgende vergadering is op

13 augustus 2008
Alle Platform-vergaderingen worden gehouden in het Haarhuus.
U bent van harte welkom.

Platform Schalkhaar bestaat uit:
Wim Kuijper - Interim Voorzitter Cor-Jan van Silfhout
Nico Aardoom - Penningmeester Hans Hilhorst
Niek Lelieveld - Secretaris Mark Stiekema
Rianne Knippels George Gols

Wilt u dit bulletin ook per e-mail ontvangen? 
Dan kunt u zich aanmelden op platformschalkhaar@home.nl

✄

Zoals u waarschijnlijk bekend is, zal de gemeente
Deventer de loketactiviteiten en trouwlocatie op
termijn niet meer handhaven in het monumentale
pand aan de Koningin Wilhelminalaan. Wij kunnen u
melden dat het pand en bijbehorend perceel binnen-
kort in de verkoop gaat. 
Vele Schalkhaarders hebben herinneringen aan dit
prachtige pand. Zo is er een jaar na de beëindiging van
de tweede Wereldoorlog in de hal van het voormalige
Gemeentehuis van Diepenveen een plaquette 
ge plaatst die herinnert aan de 51 omgekomen solda -
ten van het Britse Gemenebest tijdens de tweede we-
reldoorlog. In de periode van 5 t/m 11 april 1945 slaag -
den de Canadese troepen van de regimenten 'the
Winipeg Rifles', 'Canadian Scottish' en 'the Regina
Rifles' er uiteindelijk in de Duitse bezetter uit Schalk -
haar en de omliggende gebieden te verdrijven. Deze
Canadese bevrijders bleven na de bevrijding nog een
half jaar in de Westenbergkazerne in Schalkhaar
gelegerd. 
Voor de Gemeente Deventer en het Platform Schalk -
haar redenen om in overleg te gaan over de toekomst
van deze plaquette die tijdens de kantooruren van het
gemeentehuis toegankelijk was voor het publiek. 

Wij vragen u naar uw reactie of informatie die deze
plaquette bij u oproept. Deze informatie kan ons
helpen dit bijzondere erfstuk een passende plaats in
onze gemeenschap te blijven geven. Al uw andere
reacties t.a.v. het Gemeentehuis kunt u natuurlijk ook
naar ons sturen.
Stuur uw reacties naar platformschalkhaar@home.nl
of Secretariaat Platform Schalkhaar, Het Koeland 16,
7433 HC Schalkhaar.

Wie weet er 
een nieuwe bestemming 
voor dit monument?

Nieuwe bestemming Gemeentehuis Diepenveen Schalkhaar?
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