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Informatiebulletin

Het informatiebulletin zit in een nieuw jasje

Nieuwbouw Schalkhaar
Nieuwe wijk De Wijtenhorst

Ons dorp Schalkhaar groeit. De voorbereidingen van het
nieuwe woonwijkje de Wijtenhorst bij de Colmschater-
straatweg zijn gestart. In mei is de gemeente gestart met
het gereed maken van het terrein voor woningbouw. Er wor-
den rioleringen, bouwwegen, kabels en leidingen van nuts-
bedrijven aangelegd. Ook worden de toekomstige
bouwkavels op de juiste hoogte afgewerkt. Het bouwrijp-
maken wordt in fases uitgevoerd. Dit najaar is circa 60% van
het gebied bouwrijp gemaakt.

Lees verder op pagina 2

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:
Cor-Jan van Silfhout
Hans Hilhorst
George Gols
Wim Kuijper
Henk Oosterwijk
Nico Aardoom

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

Een nieuw logo met een frisse kleur. Ook is onze website vernieuwd met meer mogelijkheden voor u om te reageren en
vragen te stellen. Kijk hiervoor op www.platformschalkhaar.nl
Er gebeurt veel in Schalkhaar. Ons bulletin informeert u hierover. Wij hopen dat u het bulletin met plezier leest en dat Het
Platform Schalkhaar een goede bijdrage blijft leveren aan de leefbaarheid van ons dorp!

De redactie

Overzicht van de nieuwe wijk de Wijtenhorst.
Bovenaan ziet u de Oerdijk, linksonder vindt u de verkeersaansluiting van de
nieuwe wijk op de Nico Bolkesteinlaan.

Impressie van het westelijk deel van de nieuwe wijk de Wijtenhorst
tussen de Colmschaterstraatweg en de Kolkmansweg.
De bestaande bebouwing is met witte blokken aangegeven.
Op de achtergrond de Nico Bolkesteinlaan en de Douwelerkolk.
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Het gaat om de noordelijke helft van het gebied Wijtenhorst
en de aansluiting op de Nico Bolkesteinlaan. In 2012 wordt
de zuidelijke helft bouwrijp gemaakt. Dit is ongeveer 35%
van het gebied. In 2013 wordt tot slot een hoekje bouwrijp
gemaakt nabij de Kolkmansweg/ Oude Rielerweg. Bij het
bouwrijpmaken wordt ook in de Colmschaterstraatweg de
riolering vervangen. Ook wordt deze weg in zijn geheel voor-
zien van straatklinkers. Voor het bouwverkeer naar de wijk is
een tijdelijke aansluiting op de Nico Bolkesteinlaan ter
hoogte van de Kolkmansweg aangelegd, zodat de Oerdijk
niet met dit verkeer wordt belast.

De woningbouw start in 2012. Bouwbedrijf Koopmans
bouwt de meeste woningen. Bij de huurwoningen is uiter-
aard ook onze lokale woningstichting de Marken betrokken.
Daarnaast geeft de gemeente 44 bouwkavels uit. Verder on-
derhandelt de gemeente met de Deventer Ontwikkel Com-
binatie over het realiseren van nog eens16 woningen.
De woningbouw in de Wijtenhorst verloopt in drie fasen. De
bouw start in het noordoosten, nabij sportcomplex De Hor-
sterhoek, vervolgens wordt er naar het zuidwesten richting
de Kolkmansweg, uitgebreid. Na oplevering van de Wijten-
horst volgt het wijkje de Douwelerleide aan de noordzijde
van de Oerdijk achter de Vosmanskamp.

Het platform Schalkhaar is tevreden over de komst van de
nieuwe woonwijken. Dit is goed voor de toekomst van
Schalkhaar en biedt meer kans op behoud van goede voor-
zieningen in ons dorp. De nieuwe wijk krijgt een ontsluiting
op de Nico Bolkesteinlaan. Die komt er dankzij de inzet van
het platform. Hierdoor blijft ondanks de groei van het dorp
de toename van de verkeersdrukte door Schalkhaar be-
perkt.
Meer informatie over de nieuwe wijk vindt u op de internet-
site www.oerhollandswonen.nl

George Gols

Nieuwe straatnamen in de Wijtenhorst

• Aan de Leide

• Dijkhuispad

• Doornenkamp

• Hofmeyerskamp

• Klompenmakerspad

• Kraaikenpad

Uw stem wordt gehoord
Tijdens onze jaarvergadering begin dit jaar zijn de aanwezigen uitgenodigd om op memo blaadjes hun wensen en ideeën
te zetten waar het platform actie op zou kunnen nemen.
Hiervan werd goed gebruik gemaakt en het platform wordt gevoed met wat bij u leeft.
Uw mening stellen wij op prijs. Platform Schalkhaar kan niet op alle ingegeven onderwerpen actie ondernemen of zichtbaar
resultaat halen. Daar waar dit niet kan, bespreken wij uw wensen met de partijen waarbij uw inbreng thuis hoort. Het kan
ook zijn dat wij de gemeente herinneren aan gemaakte toezeggingen. Zo proberen wij uw inbreng naar de juiste kanalen te
leiden. Wij hebben de inbreng in onderwerpen gerubriceerd en geven u inzicht in de acties.

Rielerenk / Douwelerkolk
Van een Oranjerie Huize de Kolk tot aan de bereikbaarheid
van schaatsers voor de Kolk en een verbetering van het
fiets- en wandelpad zijn wat betreft de haalbare inbreng
door ons doorgeleid aan onze werkgroep Rielerenk die dit in
hun contacten met gemeente en ziekenhuis bespreken.

Nieuwbouw De Wijtenhorst / Douwelerleide
Zorgen om het bouwverkeer worden deels opgelost door de
aansluiting met de Nico Bolkesteinlaan te maken als onder-
deel van het bouwrijp maken. Het echte bouwverkeer kan
daarover heen. In contacten met de gemeente zullen wij op
uw wens ook aandringen op het beheer van de grond zodat
dit er ordelijk bij blijft staan. Een voorrangsprocedure voor
bewoners Schalkhaar en Deventer bij de uitgifte van grond
of woningen is wettelijk niet haalbaar.

Voorzieningen
Het faillissement van “t Haarhuus heeft door doortastend
optreden van De Marken en de eigenaren van De Linde-
boom beperkt tot problemen geleid bij de verenigingen. Er
ontstaat daarnaast steeds meer duidelijkheid hoe verder te
gaan. Platform Schalkhaar heeft in deze ook haar rol geno-
men. Muziek en toneel verenigingen kunnen uitvoeringen
geven in het voormalige Haarhuus. Catering kan de bezoe-
kers voorzien van een drankje en hapje.
De leegstaande bibliotheek zou een alternatief kunnen zijn
voor verenigingen, een jeugdhonk of soos, zo werd geopperd.

Platform neemt de bestemming of tijdelijke bestemming
mee in het overleg met de gemeente. Ook wordt de be-
hoefte geuit voor een expositieruimte. Deze behoefte on-
derzoeken wij in het kader van de opvolging van St. “t
Haarhuus.

Verkeer
Verkeersintensiteit Oerdijk is een niet aflatend onderwerp en
wij zitten de gemeente achter de broek vaart te maken met
het groot onderhoud en beperkte snelheid op de Oerdijk van
50 naar 30.
De voorbereidingen zijn ver gevorderd en wij verwachten dat
de gemeente op korte termijn u hierover informeert. Mis-
schien zelfs in dit bulletin. Dan zal de gehele Oerdijk binnen
de kom op de schop gaan. Helaas kan er geen beperking
komen in de grootte van het bestemmingsvrachtverkeer.
Ook deze vraag was ingebracht.

Overige
Een vraag naar meer bankjes in het dorp als rustplek zullen
wij in ons overleg met de gemeente bespreken. De verhar-
ding Hagenvoorderdijk/Brabantsweg tegen het stuiven is
gerealiseerd. De wens voor Abri’s is bij Syntus kenbaar ge-
maakt. De reigeroverlast bij het fietspad na de kom op de
Oerdijk is met de gemeente besproken.

Hans Hilhorst
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Ontwikkeling Voorzieningen in Schalkhaar:
Toekomst De Lindeboom en 't Haarhuus

In mei j.l. heeft de stichting Gemeenschapshuis 't Haarhuus, exploitant van het dorpshuis De Lindeboom en de sporthal
't Haarhuus, het faillissement aangevraagd. Het gevolg was dat het restaurant maar ook alle zalen per direct niet meer te
gebruiken waren waardoor gebruikers die reeds reserveringen hadden geplaatst hun bijeenkomsten moesten afzeggen of
uitwijken naar een andere locatie.

Gelukkig had het faillissement geen effect op Schalkhaar
Life en konden een aantal gebruikers, zoals de bibliotheek,
het CBR en de sporthal gebruikers hun activiteiten voort-
zetten. Niet lang daarna kwam het verzoek aan het Platform
Schalkhaar om een actieve rol te vervullen bij het oprichten
van een nieuwe stichting zodat de gebruikers weer een aan-
spreekpunt hebben en alle bijkomende werkzaamheden
zoals het bijhouden van de reserveringen, onderhoud en
schoonmaak niet door de eigenaren zelf gedaan hoeven te
worden. Het Platform Schalkhaar besloot om de regie te
gaan voeren. Zo kon ook de sociaal-culturele trefpunt func-
tie in stand gehouden worden.

Om de juiste kaders te definiëren werd besloten om eerst
met de belanghebbenden te spreken. Om zicht te krijgen op
de kaders zijn wij, naast gesprekken met de eigenaren, in
juni ook een gesprek aangegaan met de gemeente. Reden
hiervoor is dat de gemeente in het verleden subsidies heeft
verleend en dat wij van mening zijn dat de gemeente -die
zich bij de opening van het vernieuwde pand in 2009 zeer
betrokken toonde- een morele verantwoordelijkheid heeft
om deze voorzieningen in ons dorp te behouden. Helaas le-
verde dat gesprek weinig op. De gemeente gaf aan dat zij
blij zijn met ons initiatief maar dat er, mede door de bezuini-
gingen die de gemeente doorvoert, geen ruimte is voor een
actieve bijdrage ondanks toezeggingen uit voorgaande jaren
dat de gemeente dat wel wilde overwegen.

Parallel aan dit traject hebben wij ook een aantal andere
mensen benaderd met de vraag of men mee wil denken bij
het vormen van een nieuw bestuur.
Het idee was om een taakgroep te vormen van een aantal
personen die zich reeds op een of ander manier actief in-
zetten voor de leefbaarheid van Schalkhaar.
Ook het Kernteam Dorpsontwikkelingsplan Schalkhaar
(DOP) van de Raster Groep liet weten dat zij een actieve bij-
drage wilde leveren. Omdat wij graag gebruik wilden maken
van dit aanbod en de kennis die dit kernteam reeds had op-
gebouwd, hebben wij op 11 juli de eerste bijeenkomst
gehad met de taakgroep die bestaat uit de volgende perso-
nen: Rianne Knippels, Arjan te Wierik, Gerrit Berkelder, John
van Schuilenburg, Gerard Nije Bijvank, Hans Hilhorst en Cor-
Jan van Silfhout . Tijdens deze bijeenkomst hebben wij ons
o.a. afgevraagd wat wij nog "missen" in Schalkhaar.
In Schalkhaar zijn reeds meerdere initiatieven opgezet met
even zoveel besturen. Is een nieuwe stichting wel nodig?
Om hier een antwoord op te kunnen geven is het belangrijk,
dat wij gebruik maken van de krachten en connecties die
reeds aanwezig zijn in ons dorp. Als basis wordt een door de
DOP uitgevoerde inventarisatie gebruikt. In de volgende
stap zijn wij gesprekken aangegaan met een aantal vereni-
gingen en zaalgebruikers om na te gaan welke wensen en
behoeften er nog meer spelen om zo te komen tot een over-
zicht van de belangen.

Ook hebben wij besloten om in te spreken op de Politieke
Markt Deventer die gehouden werd op 20 juli jl.
Reden was dat het faillissement van de Stichting 't Haar-
huus op de agenda stond. De gemeentefracties hadden op
23 mei hun zorgen geuit en kritische vragen gesteld aan
B&W over de gevolgen van de ondergang van Stichting 't
Haarhuus .
Uiteindelijk is op 20 juli besloten dat de wethouder hierover
in september met de raad verder zou praten. De wethouder
heeft op 14 september o.a. aangegeven dat indien "blijkt
dat er een bepaald bedrag als startsubsidie noodzakelijk is,
het college daar zeker serieus naar zal kijken" en "zodra er
vragen zijn die de verantwoordelijkheden van de gemeente
raken, de ambtenaren in opdracht van de wethouder con-
structief zullen meedenken."
De volledige verslagen van deze Politieke Markten kunt u
vinden op de website van de gemeente Deventer en op
www.platformschalkhaar.nl

Al die tijd hebben de eigenaren van het horeca gedeelte niet
stil gezeten. De deuren van De Lindeboom werden twee
weken na het faillissement weer geopend, zodat in septem-
ber de nieuwe uitbaters van het horecadeel hun opwachting
konden maken.

Ook is er om praktische redenen een nieuwe stichting op-
gericht. De bestuursfuncties van deze " Stichting in oprich-
ting" worden tijdelijk ingevuld door bestuursleden van het
Platform Schalkhaar. Als de nieuwe stichting een definitieve
status (incl. bestuursleden, doelstellingen, statuten en fi-
nanciële administratie) krijgt zal het Platform Schalkhaar af-
stand nemen van haar tijdelijke taken binnen deze stichting.

Momenteel is de taakgroep bezig om de gesprekken af te
ronden zodat wij een voorstel kunnen maken over de toe-
komst en de invulling van de nieuw te vormen stichting.

Indien u ook graag uw input wilt geven omtrent een goede
invulling van ons gemeenschapshuis horen wij dit graag; u
kunt reageren via onze website <http://www.platform-
schalkhaar.nl/> of via info@platformschalkhaar.nl

Cor-Jan van Silfhout



Verkeersmaatregelen en onderhoud in Schalkhaar
Onderhoud Koningin Wilhelminalaan
Op maandag 7 november zijn de werkzaamheden aan de
Koningin Wilhelminalaan gestart. De Gemeente Deventer zal
het onderhoud van deze straat in 2 of 3 fases aanpakken.
Eerst wordt het deel van de rotonde tot aan de het Men-
sinksdijkje aangepakt. De tweede fase is vanaf het Men-
sinksdijkje tot aan de Ganzeboomsweg. Indien het budget
dit toelaat, wordt vervolgens in de derde fase, het deel vanaf
de Ganzeboomsweg tot voorbij de kruising met de Kolk-
mansweg opnieuw geasfalteerd. De afronding van de werk-
zaamheden op de Koningin Wilhelminalaan is sterk
afhankelijk van de weerssituatie in de komende winter.
Verbetering kruisingen:
Om de verkeersveiligheid te verbeteren worden tijdens de
werkzaamheden de middenbermen van de chicane bij de
kruising Mensinksdijkje verlengd en wordt de oversteeksi-
tuatie bij de kruising de Ganzeboomsweg verbeterd. Ook
wordt de zebra aan het begin van de straat dichter bij de ro-
tonde geplaatst.

30km zone Oerdijk.
De werkzaamheden aan de Oerdijk zullen naar verwachting
het komend voorjaar plaatsvinden. Het Platform Schalkhaar
is helaas nog steeds van mening dat er onvoldoende maat-
regelen worden genomen om er ook een échte 30km zone
van te maken. Wij hebben regelmatig goed overleg met ver-
keerskundigen van de Gemeente Deventer maar er blijkt on-
voldoende geld gereserveerd voor een goede inrichting.
Zelfs bij de gedeeltes waar onderhoud wordt gepleegd is
geen ruimte voor verbetering van de inrichting. Te smalle
parkeerplaatsen worden bijvoorbeeld gewoon weer terug
gelegd zonder enige aanpassing. Wij zullen ons nog steeds
blijven inzetten om met de Gemeente Deventer mogelijkhe-
den te vinden om extra geld vrij te maken. Het doel is na-
tuurlijk voor iedereen hetzelfde: een goede en veilige
inrichting van de Oerdijk.
Wordt vervolgd.

Wim Kuijper

Gift van opgeheven Vrijwillige Hulpdienst Schalkhaar
De Vrijwillige Hulpdienst Schalkhaar is per 31 december 2010 opgeheven.
We vinden het als Platform Schalkhaar erg jammer dat er nu een einde komt aan de Vrijwillige Hulpdienst Schalkhaar. Naar
onze mening blijft er behoefte aan een organisatievorm om vraag en aanbod naar vrijwilligerswerk goed te regelen met name
voor de doelgroep van senioren. Dit is onlangs ook weer gebleken uit de inventarisatie die in het kader van de wijkaanpak
is gemaakt voor het Dorpsontwikkelingsplan Schalkhaar.
Het bestuur van de Vrijwillige Hulpdienst Schalkhaar heeft besloten een deel van de resterende gelden van de vereniging
te schenken aan een aantal sociale doelen in Schalkhaar. Hierbij is ook het Platform Schalkhaar blij verrast met een be-
drag van € 1500,- . We aanvaarden het geld in dankbaarheid, maar beseffen dat dit ook de morele verplichting met zich
meebrengt om het geld zo goed mogelijk te besteden in het belang van het dorp Schalkhaar. We zullen ons serieus bera-
den over een goede bestemming van de gift.

Nico Aardoom

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

�
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Masterplan Brinkgreven
De gemeente Deventer heeft voor het Brinkgreventerrein een Masterplan en een Beeldkwaliteitplan opgesteld.  Het Mas-
terplan beschrijft op hoofdlijnen hoe zorgaanbieder Dimence het terrein kan ontwikkelen. Het terrein is onderdeel van het
Gezondheidspark. In het Masterplan is aandacht voor de balans tussen het behoud van de groene omgeving en de uit-
breidingswens van Dimence om aan de groeiende behoefte aan zorg te voldoen. Het college van B&W heeft de uitgangs-
punten goedgekeurd.

Iedereen kan tot en met 13 november 2011 over deze plannen zijn mening geven. Daarna wordt het eventueel aangepaste
Masterplan en Beeldkwaliteitplan voor definitieve besluitvorming aan B&W en de gemeenteraad voorgelegd. In 2012 legt
de gemeente de hoofdlijnen vast in het bestemmingsplan

Het platform heeft zich uiteraard ook verdiept in de plannen. Daarbij is vooral van belang of de bewoners van Schalkhaar
nadelige gevolgen van de plannen zullen ondervinden. Ook hebben we erop gelet of de eerder gemaakte afspraken voor
de ontwikkeling van de Rielerenk en de Douwelerkolk goed in het masterplan Brinkgreven zijn verwerkt.

Het Masterplan telt 60 pagina’s tekst, te veel dus om in dit bulletin weer te geven. We halen er enkele belangrijke punten
uit die voor Schalkhaar van belang zijn.

�� De Rielerenk tussen Brinkgreven en het ziekenhuis blijft onbebouwd, dit om de belangrijke zichtlijnen te hand-
haven.

�� Er komt wel nieuwbouw, maar dan binnen de groene contouren van het terrein van Brinkgreven en dan vooral
aan de kant van de Bolkesteinlaan en Dunantlaan. De nieuwbouw heeft uitsluitend betrekking op het thema Ge-
zondheidspark. De hoogte van de gebouwen varieert van 10 tot 16 meter en blijft dus lager dan de boomcon-
touren.

�� Het Gezondheidspark wordt ontsloten vanaf de Nico Bolkesteinlaan. Bij deze hoofdentree kan het hoofdkantoor
van Dimence komen. Hier mag volgens het masterplan een hoogte-accent in de bebouwing komen van 24 meter.
Die komt dan dus boven de bomen uit.

�� Aan de zijde van Schalkhaar komt een zone waar het relatief rustig, laag en groen blijft. Dit mede in het belang
van de cliënten van Dimence.

�� Het terrein houdt ondanks de nieuwe bebouwing een parkachtig karakter. De mooie grote bomen blijven, vanaf
de Rielerenk ‘schemert’  de bebouwing door de bosrand.

Inzage.
U kunt de plannen tijdens de openingstijden inzien bij Publiekszaken, Leeuwenbrug 81, het Gemeentelijk informatiecen-
trum in de Openbare Bibliotheek, Brink 70 en de Openbare Bibliotheek Schalkhaar, Lindeboomsweg 1-3a.

Meer informatie vindt op de internetsite: www.deventer.nl/bestuur/plannen/masterplan-brinkgreven

George Gols

Wie is Platform Schalkhaar?
Het Platform Schalkhaar heeft tot doel de leefbaarheid van het dorp Schalkhaar te behouden en te vergroten. 
Voorzieningen zoals o.a. scholen, dorpshuis, winkels en bibliotheek zijn de basis voor een levendig dorp. Maar ook inrich-
ting nieuwbouwwijken, verkeer en veiligheid en de groene omgeving van het dorp zijn aandachtspunten. Kortom, alle zaken
die het leef- en woonplezier beïnvloeden. Het Platform Schalkhaar behartigt de belangen van alle inwoners. 
Het spreekt bijna vanzelf dat deze belangen niet altijd gelijk zijn en soms zelfs tegenstrijdig. In die gevallen is het platform
meer de procesbegeleider, die stuurt en coördineert. We jagen aan als dit nodig is. Dan zorgen we dat zaken op de 
politieke agenda komen. Wij zien erop toe dat de mensen in Schalkhaar goed geïnformeerd worden over de zaken die voor
het dorp van belang zijn en dat alle belanghebbenden worden betrokken in de besluitvorming. Individuele belangen 
behartigen we niet, dat kan niet. We komen op voor het algemene belang en trekken op met de inwoners. 
Bovenal zijn we een centraal aanspreekpunt: voor politiek en gemeenteambtenaren en dorpsbewoners.

Platform Schalkhaar bestaat uit:
Hans Hilhorst - Voorzitter 
Nico Aardoom - Penningmeester 
George Gols - Secretaris 
Els Visser 
Cor-Jan van Silfhout 
Mark Stiekema 
Wim Kuijper 
Patricia Bijlsma 



Het werk aan de Wandelpaden in Schalkhaar gaat door!
In het mei nummer van dit blad werd al aangekondigd dat
het derde Ommetje, voorlopig het Wechelerveld Ommetje
genaamd, in september zou worden aangelegd. De eerste
twee Ommetjes werden op 29 mei in het kader van de dag
van het Park, door wethouder de Jager geopend. Ze sprak
grote waardering uit voor de werkzaamheden van de Taak-
groep en de Groene Knoop. Ze beloofde daarbij ook zich in
te zetten voor de verbetering van natuurwaarde en biodi-
versiteit in het gebied Rielerenk/ Douwelerkolk.
Recreatieschap Salland — een samenwerkingsverband tus-
sen de gemeenten Deventer, Olst, Wijhe en Raalte — is
bezig met het idee een Sallands netwerk van wandelpaden
te ontwerpen volgens een concept dat in Twente al groot-
schalig is uitgevoerd.
De routepalen voor het Wechelerveld Ommetje zijn allemaal
geplaatst.

De route wordt met oranje pijlen aangegeven. De route loopt
door het, bij velen misschien onbekende, Beatrix en Claus
bosje. Dit werd in 1992 aangelegd ter gelegenheid van hun
25 jarig huwelijk. Bij de Lindeboom wordt een informatie-
bord geplaatst. Er komt ook een brochure die, evenals de
eerste twee Ommetjes, bij de Lindeboom en de bibliotheek
komt te liggen. De opening zal dit jaar nog plaats vinden.
Inmiddels zijn de eerste 2 Ommetjes bijna een half jaar “in
bedrijf”. De commentaren zijn zeer positief. Enkele palen
hebben we moeten vernieuwen omdat er een paar door
grasmaaiers waren beschadigd. Een gedeelte van de Dou-
welerkolk route was i.v.m bouwwerkzaamheden niet te be-
lopen. Er is een omleiding gemaakt.
Mocht er in de toekomst bewegwijzering onduidelijk zijn of
zijn verdwenen dan kunt u Geert Obdeijn bellen, 0570
631298. Hij geeft dit dan door aan de Groene Knoop.   

Henk Oosterwijk, Coördinator Wandelpaden Schalkhaar”Hard aan het werk” Foto: © David de Wit 2011

”Na gedane arbeid is het goed rusten”
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DORPSONTWIKKELINGSPLAN SCHALKHAAR
Het dorpsontwikkelingsplan(DOP), waar al vanaf begin 2011 aan wordt gewerkt door een
aantal bewoners uit Schalkhaar, nadert zijn voltooiing. In het voorjaar zijn de subthema’s
benoemd die bij kunnen dragen aan het hoofdthema: “Wat is er nodig om ook in 2020 in een
‘dorps Schalkhaar’ te kunnen wonen”? 

Tijdens de dorpsmiddag op 2 april hebben een groot aantal
mensen uit Schalkhaar zich verdiept in de thema’s en aan-
gegeven waar zij zich voor willen inzetten. 
Op 14 juni was het college van B&W in Schalkhaar op be-
zoek. Het college kreeg een presentatie van de onderwer-
pen die aan bod komen in het dorpsontwikkelingsplan. 
Na de zomer zijn de taakgroepen aan de slag gegaan om
de thema’s uit te werken tot concrete plannen.
In november komen alle plannen bij elkaar en wordt ook het
budget verdeeld dat de gemeente beschikbaar heeft gesteld
voor het DOP. 
In 2012 gaan de taakgroepen de plannen uitvoeren 

De vijf thema’s zijn:
• De jeugd heeft de toekomst
• Schalkhaar ontmoet elkaar
• Hoe informeren en communiceren we met elkaar?
• Goed en gezellig oud worden in Schalkhaar
• Verenigingen werken samen

Het DOP is een activiteit in het kader van de Deventer Wijk-
aanpak. Het project wordt begeleid door Raster en de ge-
meente Deventer. Het platform Schalkhaar is ook betrokken
bij het opstellen van het dorpsontwikkelingsplan.

Meer informatie over het DOP kunt u vinden op de site
www.schalkhaar.nu

George Gols


