Notulen jaarvergadering Zieuwents Belang maandag 19 maart 2018
Opening:
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.
Notulen vorige vergadering:
De notulen van vorig worden goedgekeurd.
Financieel verslag:
Ruud Hulshof legt het verslag uit.
De Kascontrole werd dit jaar gedaan door Teun Wassink en Luuk Domhof.
Geen onrechtmatigheden gevonden. Teun Wassink en Rene Spekschoor gaan volgend jaar de kascontrole doen.
Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Bennie Hummelink, Björn Domhof en Ruud Krabbenborg. Ze worden bedankt
voor hun jarenlange inzet.
Nieuwe bestuursleden: Eva te Poele en Pieter Holkenborg. We zijn nog bezig met een derde persoon.
Mededelingen:
Wonen: Bennie Hummelink
Er zijn 9 investeerders “Bondgenoten” voor het pand Welkoop. Ze willen er 6 huur appartementen realiseren voor
starters. De subsidie “Steengoed benutten” is bij de provincie gepeild en is onder voorwaarden mondeling toegezegd
(met een max van €250.000) Gemeente doet zelf de sloop en sanering.
Op het achter terrein komen 8 grondgebonden woningen, 5 op grond van Hummelink project grond en bouw, 3 op
grond gemeente.
De Boerenbond is ontsloten vanaf de Pastoor Zanderinkstraat en de achterliggende nieuwbouwwoningen zijn
bereikbaar vanaf de Dorpsstraat. Er komt een voetpad tussen de bestaande woningen aan de Haare en de
nieuwbouw, die dan ook de Haare middels pad met de Pastoor Zanderinkstraat en de Dorpsstraat verbindt.
Op 6 maart jl. is het bestemmingsplan door de Gemeenteraad goedgekeurd en dat ligt nu nog 6 weken ter inzage. De
gegevens voor aanvraag subsidie Steengoed Benutten worden verzameld. De subsidieaanvraag moet via de
Gemeente worden aangevraagd. De bondgenoten moeten i.v.m. kostenanalyse en exploitatie nog wat zaken nader
uitwerken. Ze hebben nog wat creatieve opties bedacht; daarvoor worden nog tekeningen nader uitgewerkt en
voorgelegd aan de Welstandscommissie en de Monumentencommissie. Vervolgens hebben ze dan een totaalplaatje
en moet er worden besloten “Go / No Go “. Dat besluit zal ongeveer mei/juni genomen kunnen worden. Bij een
“Go”, zal dit dan leiden tot een koopovereenkomst tussen de Gemeente en Bondgenoten.
Het subsidietraject duurt ca 3 maanden. In die periode kan dan ook de omgevingsvergunning, zeg maar de
bouwvergunning worden aangevraagd. Start restauratie en verbouwing naar hoop en verwachting
september/oktober. Streven is dan om volgend jaar voor de zomervakantie de woningen voor verhuur beschikbaar
te hebben.
Starters/huurders Bondgenoten kunnen zich melden bij Willy Hummelink en dat geldt ook voor kandidaat-kopers
die interesse hebben in 1 van de 5 projectwoningen. Starters/kopers die interesse hebben in een kavel van de
Gemeente; dat is het blok van 3 woningen, kunnen zich aanmelden bij de Gemeente Oost Gelre. Aanmelding mag
ook via ZB en dan zorgen zij voor doorverwijzing.
Voor wat betreft vervolgplannen is er vanuit het Dorpsplan Zieuwent de werkgroep “Wonen” gevormd, bestaande
uit Barend Wassink, Bennie Hoenderboom, Mariët te Focht en Bennie Hummelink. De doelstelling is om op basis
concrete vraag en woningbehoefte, ideeën en realistische plannen te bedenken en ontwikkelen.
Voor toekomstige plannen zijn de jongeren, maar ook de ouderen van groot belang.
Hun woonwensen kunnen maar moeilijk ingevuld worden, terwijl die groep juist wel voor doorstroming kan zorgen.
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Vragen: Hoe zit het met de vervuiling van de grond onder de Welkoop ?
Antw: Ze kunnen de werkelijke vervuiling pas zien wanneer ze gaan slopen.
Ze weten dat er vervuiling zit. Over 6 weken kunnen ze beginnen met slopen en saneren.
Woonzorg ‘De olde Pastorie” Angela Krabbenborg
De zorgverlener waar we mee bezig waren heeft zich in oktober teruggetrokken.
Grote teleurstelling voor ons omdat we dachten dat we er al bijna waren.
Investeerder hebben we gelukkig wel behouden. We zijn nu bezig met een andere zorgverlener.
Zij hebben een hele andere, maar wel erg positieve kijk op zorgverlening. Goede, veilige en huiselijke omgeving staat
voorop. Daarvoor is een nieuwe indeling nodig. Samen met zorgverlener, Zieuwentse huisartsen, wethouder Jos
Hoenderboom, Carrie de Vries (WMO) en Hester Smeek (gemeente OG) zijn er al hele stappen gemaakt. Over
verdere planning is nog weinig te zeggen. Maar wel dat alle partijen er vertrouwen in houden dat we de Pastorie
kunnen transformeren tot een warm en veilig huis waar hulpbehoeftige ouderen tot hun laatste levensfase kunnen
wonen.
Vragen: hoe zit het met een lift? Komt die erin?
Antwoord: Er komt een lift. Destijds dacht Maxzorg dat een stoellift voldoende was.
In het nieuwe concept komt een lift.
Glasvezel: Ruud Krabbenborg
78,2% doet mee. Dat is een record. Voordeel is dat de scholen nu ook glasvezel krijgen (bij 60%)
Zoals het er nu uitziet gaat het lukken dat iedereen voor 2018 aangesloten is.
Dit was nooit gelukt zonder de ambassadeurs die enorm hun best hebben gedaan en daarvoor bedankt worden.
Mobiel gedeeld:
Pilot gestart september 2016. In Zieuwent hadden we als enige een 100% elektrische auto. Er werd hier best goed
gebruik van gemaakt. Helaas geeft de provincie geen subsidie meer. 1 januari is de auto opgehaald.
We hebben geleerd dat mensen zich hier toch nog best redden. Hij werd veel gebruikt als tweede auto voor jonge
mensen. Minder als sociaal project voor mensen die geen rijbewijs hebben.
De laadpaal die 100% gesubsidieerd is door de gemeente zal blijven. Is eigendom van Zonnig Zieuwent. Er zit straks
een heel klein tarief aan om op te laden. We gaan de komende tijd de mobiliteitsbehoefte in kaart te brengen.
Zonnig Zieuwent:
In april installeren we op het dak van Wopa in Lichtenvoorde de panelen.
We zijn met een derde dak bezig. In eerste instantie zou dat het Marianum zijn, maar zij hebben zich terug
getrrokken. Nu heeft bouwbedrijf Wopereis hun dak ter beschikking gesteld. Dat dak is nog niet vol. U kunt u melden
bij www.zonnigzieuwent.nl
Leefbaarheidsvisie kleine kernen Oost Gelre (is te downloaden via website ZB)
Is 14 sept uitgereikt door gezamenlijk dorpsbelangen van Oost Gelre aan de wethouder kleine kernen Jos
Hoenderboom. Aanleiding was masterplan van de Lima. De scholendiscussie. Alle kleine kernen zitten met dezelfde
problemen. Uit de 9 thema’s: wonen, duurzaamheid, onderwijs, ontgroening en vergrijzing, werkgelegenheid,
toerisme en recreatie, landschap, sport en verenigingsleven en voorzieningen zijn 5 rode draden gehaald.
- Passende woonruimte voor iedereen
- Een thuis voor jong en oud met geschikte (onderwijs) voorzieningen
- Zorg(en) voor en met elkaar
- Een groene en gastvrije omgeving met ruimte voor rust en dynamiek
- Een gezonde lokale economie
De dorpen zullen meer bovendorps gaan samenwerken. (al 2 x per jaar als gezamenlijke dorpsbelangenvereniging bij
elkaar, maar nu nog meer samen) Voorbeelden hiervan zijn de jeugd die al gezamenlijke activiteiten organiseren.
Thema Netmobiel (van A naar B, samen met alle kernen) , onderwijsvisie, wonen WWWOG (werkgroep wonen
werken Oost Gelre) Er is tot nu toe nog niet zoveel mee gedaan. Er is een politiek café geweest op 23-11-2018.
De gezamenlijke dorpsbelangen zullen er alles aan doen om dit in de politiek op tafel te krijgen.
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We willen een programma manager krijgen als aanspreekpunt voor de gemeente. Dat missen alle dorpsbelangen
organisatie.
Natuur en landschap Björn Domhof
Er zijn dit jaar een aantal projecten geweest.
Nieuwe groenelementen, houtsingels en poelen.
Er ligt inmiddels 3 km houtwal.
Nieuwe ideeën: Op een aantal geschikte plekken een vogelkijkhut/-wand plaatsen.
Mocht u zelf ideeën hebben, meld u.
We zoeken naar mogelijkheden om meer informatie te delen over Zieuwentse natuur/landschap.
We willen een nestkastproject voor erfvogels (zoals steenuil, torenvalk)
Sinds 2 maanden woont er een paartje zeldzame Slechtvalken in Zieuwent. Zeer uniek.
Vraag: waar leven die beesten van?
Antw. Kauwtjes, duiven, eigenlijk alles wat ze kunnen pakken.
Uitvoering Dorpsplan
Angela Bokkers en Karin kl. Goldewijk zijn met het aanbod van de gemeente voor plaatsing van de duofiets en
rolstoelpool in Zieuwent aan de gang gegaan. De duofiets staat bij Paul Knippenborg en is daar te reserveren of via
de site www.Duofiets-zieuwent.nl. De rolstoel staat bij de Spar en is daar op te halen of vooraf te reserveren. Er zijn
altijd vrijwilligers beschikbaar die mee willen fietsen op de duofiets (met elektrische ondersteuning) Ze zijn beide
gratis te lenen. Dit alles is mogelijk gemaakt door Paul Knippenborg, de Spar, de gemeente, Angela Bokkers en Karin
klein Goldewijk en vele vrijwilligers. Er is al veel gebruik van gemaakt. Namens Zieuwent hartelijk bedankt!
Welkom in de Waareise:
In april 2017 is de werkgroep inloopvoorzieningen gestart. De werkgroep bestond uit Angela Bokkers en Karin klein
Goldewijk, Riet Hogenelst, Petra Paul, Leo Nijenhuis, Susan Wellink, Ruud Hulshof en Angela Krabbenborg. Het
Zieuwents Koffieuurtje in de Waareise is in oktober 2017 gestart. Elke maandagochtend van 10.00-12.00 uur.
Iedereen is welkom. We willen vooral niet het stempel dat we er alleen zijn voor zieken en ouderen. Het is voor alle
leeftijden. Er zijn nagenoeg elke ochtend rond de 25 bezoekers geweest. Elke week zijn er minimaal 2 vrijwilligers
(een man en een vrouw) en we organiseren activiteiten. De vrijwilligers boden alle aanwezigen op de
jaarvergadering een bonbon en een bon voor een gratis kopje koffie aan. De vrijwilligers worden benoemd en
bedankt voor de inzet.
Kabouterroute:
Er is een werkgroep bezig om een kabouterroute uit te zetten. Kim Schreurs, Nanda Stegers, Miranda Paijers, Mieke
Splinter, Joske Elsinghorst, Margret klein Holkenborg. Het doel is om het dorp leefbaar te houden en tegelijkertijd
lokale verhalen en actuele initiatieven op een speelse manier in beeld te brengen achter de deurtjes. Het is een
wandelroute met een bijbehorend boekje met verhalen en gedichtjes waardoor je een prachtige inkijk krijgt in de
dorpscultuur van Zieuwent. Er komen 40 deurtjes langs de route. De inwoners van Zieuwent worden hier
Droebelaars genoemd. Het boekje wordt gevuld met verhalen over de Droebelaars geïnspireerd op inwoners van
Zieuwent. Bewoners die een bijdrage hebben geleverd aan de leefbaarheid van Zieuwent. Rond 26 mei (de opening
van de Wadi) zal de kabouterroute worden geopend. Het boekje zal ook in het Welkomstpakket komen.
In het boekje komt een routekaart met 15 gedichtjes over personen en algemene verhalen. De deurtjes zijn samen
met kinderen van het Gilde gemaakt. De werkgroep heeft naar verhalen gezocht. Via interviews zijn er verhalen
gekomen. Ook op het koffieuurtje zijn verhalen opgetekend.
Plan Zegendijk
Begin oktober 2017 is Hoornstra begonnen met de herinrichting van de Zegendijk. Als onderdeel van deze
reconstructie koppelen zij het hemelwater af. Via een Wadi (oftewel een bodempassage) kan het regenwater straks
in de grond zakken. Dit voorkomt problemen met water op straat.
Zoals vorig jaar al is aangegeven hebben buurtbewoners en belanghebbenden meegedacht over de inrichting van de
Wadi op het speelveld van de school aan de Waareise. De St. Jozefschool heeft hiervoor belangeloos een gedeelte
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ter beschikking gesteld. Hiervoor dank. De wadi en het aansluitend gebied moet een ontmoetingsplek worden voor
jong en oud, voor validen en mindervaliden en moet er voor zorgen dat de speeltuin, de Waareise, het kerkepad en
het speelveld beter op elkaar aansluiten.
De inrichting van het gebied bestaat uit speeltoestellen voor mindervalide kinderen,
klimmen in een natuurlijke omgeving, een stukje natuurbeleving en als educatief onderdeel,
wordt een bijen-, vlinder- bloemen-, moes- en pluktuin aangelegd.
Op 15 april 2017 hebben wij voor de inrichting van dit gebied ca. € 25.000 aan subsidie ontvangen van de provincie
en ca €8.000 van de gemeente. De aannemer heeft samen met vrijwilligers dit gebied aangelegd.
Kim Schreurs houdt de facebooksite bij waar je alle ontwikkelingen van de reconstructie Zegendijk en aanleg wadi
kunt volgen, genaamd: samen naar buiten, jong en oud ontmoeten elkaar! Kim hartstikke bedankt hiervoor. Helaas
zijn door het weer de werkzaamheden aardig uitgelopen. Als het weer goed blijft heeft men nog drie weken nodig
om de aanleg af te ronden. Met stichting Paaspop wordt overlegd wanneer het laatste deel, zijnde de t-splitsing
Rouwhorsterdijk/Zegendijk wordt aangepakt. Dit deel verwachten ze binnen een week af te ronden.
Er is een feestelijke opening gepland op 26 mei 2018 met alle gebruikers van de Waareise. De St. Jozefschol en de
werkgroep Kabouterroute. Wij nodigen u namens hen allen alvast van harte uit. U krijgt te zijner tijd een
uitnodiging.
Wegwerkzaamheden
Sinds september 2017 is Sandra bezig om duidelijkheid te krijgen wanneer de planning en reconstructie of te wel
facelift van de Dorpsstraat vanaf het kerkplein tot aan de Steege op de planning staat. De Dorpsstraat heeft de 3de
prioriteit bij de gemeente en staat op de nominatie om in 2021 te worden aangepakt. Het gat in de Dorpsstraat bij
de Steege is helaas geen aanleiding om dit naar voren te halen. Wij blijven de ontwikkelingen in de gaten te houden,
en proberen dit natuurlijk naar voren te krijgen.
Naast deze investering vindt er in 2018 regulier onderhoud plaats aan De Haare, de Kevelderstraat en de
Schoppenweg. Deze wegen worden voorzien van een nieuwe asfalt laag.
Verder hebben we namens de buurt van de Oude Ruurloseweg bij de gemeente onze zorg uitgesproken over de
verkeerssituatie op de Oude Ruurloseweg. De voorrangsituatie is zonder overleg aangepast. Verkeer van rechts heeft
nu voorrang. Het was een voorrangsweg. De gemeente heeft laten weten dat de gelijkwaardigheid hier op zijn plaats
is in verband met het aantal verkeersbewegingen. De gemeente erkent dat hierover onvoldoende met de omgeving
en aanwonenden is gecommuniceerd. Zij stellen daarom voor om in oktober 2018 een evaluatie te houden, waarbij
inwoners en buurtbewoners en Marienvelds belang en Zieuwents Belang worden betrokken.
Groene Kathedraal: Jos Kolkman
In Zieuwent wordt een dezer dagen de groene kathedraal van de Achterhoek gepland. De kerk van Zieuwent, de
kathedraal van de Achterhoek, wordt middels 84 Italiaanse zuilpopulieren 1 op 1 neer gezet op de grond van Jan
Nijenhuis. Dit naar voorbeeld van een kunstwerk in de buurt van Almere. Daar is in de jaren 80 door kunstenaar
Marinus Boezem als landschapskunst de Kathedraal van Reims op ware grootte nagebootst door aanplant van
zuilpopulieren.
Vanuit het dorpsplan kwam naar voren; kan er niet weer eens een kunstroute georganiseerd worden?
Een clubje met daarin Maddy Hulshof, Mieke Stortelder Jos Kolkman, hebben zich daar over gebogen.
Of de kunstroute er komt, staat nog te bezien. Wat we in ieder geval wel gaan doen is:
Langs en in de buurt van de huidige wandelroutes willen we op een natuurlijke manier menselijk ingrijpen waardoor
het landschap een extra laag van verbeelding krijgt. Zo staat geschreven in de statuten van de inmiddels opgerichte
stichting: Distelkring. Het idee van de groene kathedraal van de Achterhoek past precies in dit plaatje.
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De kathedraal komt op grond van Jan Nijenhuis, die al bezig was om een klompenpad te
realiseren over zijn eigen grond. Een mooie combinatie. Jan was zeer enthousiast over het
idee en zo ook de gemeente. We hebben geen vergunning nodig en de rekeningen mogen
naar de gemeente. We zijn de familie Nijenhuis erg dankbaar voor het beschikbaar
stellen van de grond voor dit project! Het zal volgroeid, een fantastische beleving worden.
84 Zuilpopulieren van 25 tot 30 meter hoog, in de vorm van de kathedraal van de Achterhoek.
En als je daar dan doorheen loopt, kun je je weg vervolgen op het klompenpad.
2,5 km door en langs weiland, akkerland, singels en bosjes en poelen met daarin de boomkikker en de knoflookpad…
De route wordt straks middels klompen aangegeven. Het wordt een mooie wandeling door de natuur…
Jan heeft het de naam het Kienbanepad gegeven, want dat is de naam van het gebied; Kienbane
De Groene Kathedraal van de Achterhoek is het eerste project van Distelkring en er wordt al nagedacht over een
volgend project. De Kathedraal wordt dit voorjaar officieel geopend.
Van A tot Z.
U weet dat na een interview in het NRC met Eberhard van der Laan, toenmalig burgemeester van Amsterdam, het
idee is ontstaan om een lange afstand wandelpad te ontwikkelen van Amsterdam naar Zieuwent
Afgelopen jaar zijn er een aantal ontmoetingen en overleggen geweest.
Er is b.v. afgelopen herfst een delegatie vanuit Amsterdam naar Oost Gelre gekomen.
De gemeente gebruikt het initiatief van A tot Z graag om te komen tot een stedenband met Amsterdam op
verschillende vlakken zoals werkgelegenheid, cultuur, recreatie.
De delegatie heeft in deze een aantal plekken bezocht en als laatste kwamen de Amsterdammers naar Zieuwent om
het over het wandelpad te hebben. Dat was een uitermate positief gesprek.
Diana Janssen van gemeente Amsterdam, Henk Geerenstein en Harold Zijderveld van Wandelnet uit Amersfoort, 3
ambtenaren van Oost Gelre en 4 mensen van de werkgroep uit Zieuwent hebben 13 maart jl, bij elkaar gezeten.
Uiteindelijk willen we het pad onderbrengen bij Wandelnet, want zij hebben de organisatie, de kennis en de
vrijwilligers. Er wordt nu gezocht naar startkapitaal en daarvoor kijken we als eerste naar Amsterdam en Oost Gelre
en mogelijk nog naar andere partijen.
Het hele pad zal zo ongeveer een 100.000 euro gaan kosten. Gedeeld door de 21 gemeenten waar we doorkomen
moet dat toch te doen zijn.
Het zijn de personele kosten Wandelnet, organisatiekosten, de paaltjes, er komt een boekje van enz.
De gemeenten die tot nu toe zijn benaderd en geïnformeerd met de plannen zijn allemaal zeer enthousiast.
De route is in grote lijnen vastgesteld door onze werkgroep, maar we gaan met iedere gemeente nog om tafel om te
zien waar het nog mooier kan. Bovendien heeft Wandelnet bepaalde kaders waaraan voldaan moet worden.
De voorlopige route is 220 kilometer en die hebben we opgedeeld in 13 stukken
Dit heeft o.a. te maken met openbaar vervoer, het kunnen overnachten enz.
Het kan nog wel een paar jaar duren voor het klaar is, maar dat hij er komt, dat is wat ons betreft zeker.
Welkomstdoos:
Annekée Cuppers doet namens de werkgroep het woord. Zij is 2 jaar geleden begonnen als correspondent van de
Elna. Toen mocht ze een artikel schrijven over het Dorpsplan. Er werd toen gevraagd naar vrijwilligers. Els
Spoorendonk, Rob Reijman, Paul Knippenborg, Antoon Bokkers en Annekée Cuppers hebben toen een werkgroep
Welkomstdoos gevormd. Wat moet er in een welkomstpakket?
Verenigingen, ondernemers, instellingen kans geven om zicht te presenteren.
Er zitten A4tjes in met informatie en een attentie van de ondernemers voor de nieuwe inwoners.
Inmiddels zijn de eerste pakketten uitgereikt. Fam. Weelink (op de Brander) heeft het eerste pakket in ontvangst
mogen nemen. Het grootste probleem is het vinden van de nieuwe inwoners. Gemeenten mogen dat niet doorgeven
i.v.m. privacy. Buurtverenigingen gevraagd, maar dat loopt nog niet zo soepel. Heb je nieuwe buren, dan mag je dit
melden bij Paul Knippenborg. Ook voor jonge mensen die op zichtzelf gaan wonen.
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Wanneer het al Zieuwentse jongeren zijn dan krijgen zij niet meer de hele map met informatie, maar wel de bonnen
en attenties van de ondernemers.
Annekée doet ook een oproep aan ondernemers om zich nog te melden om ook in het
pakket opgenomen te worden.
De voorzitter geeft de werkgroep een groot compliment.
De Welkomstdoos was al lang een wens van Zieuwents Belang en is nu realiteit geworden.
Rondvraag:
Vraag: Wanneer komt er een renovatie van de woningen van Pro Wonen aan de Harreveldseweg?
Antw. Is bij ons niet bekend. Zou pilot project worden. Met bewoners om tafel gezeten, maar dat is spaak gelopen.
Pro Wonen gaat wel wat doen, maar niet zoveel als we zouden willen. Het is nu verder tussen de bewoners en Pro
Wonen.
Vraag: Achter Bennie Hoenderboom zijn ze bezig. Komt er een doorsteek naar de Spar?
Antw. Bennie zit in de zaal en zegt dat het grond is van de gemeente, maar dat er niets komt.
Vraag: De welkomstdoos, vanaf wanneer mag je die krijgen?
Antw: Vanaf 1 januari 2018. We geven ze niet met terugwerkende kracht. Alle informatie is wel op de site van
Zieuwents Belang te lezen.
Vraag: Tussen de oude Timp en Waareise staan 2 lantaarnpalen midden op de stoep. Voor wandelaars niet goed.
Antw: We hebben begrepen dat deze palen nog verplaatst worden.
Vraag: De buurtbus wordt veel gebruikt. Jongeren vragen naar een wachthokje?
Antw: Er is iets lopende, een idee om de halte daar weg te halen en hem hier bij Het Witte Paard te zetten.
Er staan nl. ook altijd veel fietsen op de stoep bij de huidige halte.
Vraag: De fietstunnel, zit daar schot in?
Antw: Björn is naar de klankbordavond geweest van Oost Gelre. De fietstunnel zal komen, maar er moeten links en
rechts nog wat verkeersoplossingen geregeld worden. Gerard Molleman komt net van de vergadering af en heeft
gehoord dat de uitvoering waarschijnlijk 2020 wordt.
Sluiting
Jos dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 22.11 uur.
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