Notulen jaarvergadering Zieuwents Belang maandag 20 maart 2017
Opening:
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.
Notulen vorige vergadering:
De notulen van vorig jaar waren te lezen op de site van Zieuwents Belang en er liggen een aantal
kopieën op de tafels. Er zijn geen opmerkingen.
Financieel verslag:
Door omstandigheden is het dit jaar niet gelukt om alle gegevens op tijd binnen te krijgen.
Wanneer het financieel verslag klaar is en gecontroleerd is door de kascommissie, waar de afspraak al voor gemaakt
is, komt het samen met de notulen op de site. De Kascontrole wordt dit jaar gedaan door Richard Spexgoor en Luuk
Domhof
Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar zijn: Margret kl. Holkenborg, Ruud Hulshof en Ruud Krabbenborg.
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld.
Mededelingen:
Wonen: Bennie Hummelink
Er blijft een toenemende vraag naar woningen. Er zijn dit jaar veel woningen in Zieuwent verkocht. Het aanbod is
verminderd van ca 60 naar 20 woningen. Er is vooral vraag naar betaalbare koop- en huurwoningen. Met name voor
starters en senioren.
Veel starters willen huren, (nog) niet kopen. Inventarisatie levert telkens een lijst van 12-16 huurders op en slechts
enkele kopers. Dit komt door de Leencapaciteit, geen vaste baan, onzekerheid toekomst of relatie.
Jongeren vertrekken naar elders waar er wel woonruimte te huur is. Dit geldt ook voor senioren die nu te groot
wonen en dan elders moeten zoeken. We willen ze hier houden. Pro Wonen voegt géén huurwoningen meer toe.
In het Dorpsplan ligt de prioriteit bij jongeren/starters, maar is er ook aandacht voor ouderen, eventueel met een
zorgbehoefte. We zijn bezig met het opzetten van een werkgroep om de vraag in kaart te brengen. We moeten de
vraag continue actueel houden en updaten. Pro Wonen heeft gezegd geen huurwoningen meer te verkopen in
Zieuwent.
Aan de Dijkstraat in Lichtenvoorde zijn er plannen voor 20, 23 en 74 wooneenheden
Zieuwents Belang heeft samen met de overige kleine kernen een statement proberen te maken en is met een plan
voor 2 woningen gekomen. Tot 2025 mogen er maar 350 woningen bij in Oost Gelre en zet je er al zoveel weg in
Lichtenvoorde dan komen de kleine kernen straks in het gedrang.
22 februari jl. hebben we een aantal statenleden op bezoek gehad in Zieuwent in het kader van de bovendorpse
leefbaarheidsvisie. Als voorbeeldproject werd de transformatie van de Boerenbond naar appartementen gebruikt.
Er is genoeg aandacht voor geweest op tv Gelderland en in de krant.
Zieuwents Belang is voornemens de Coöperatie Bondgenoten op te richten, naar voorbeeld van Zonnig Zieuwent UA.
De Coöperatie koopt het pand van de gemeente (gesaneerd, schuren gesloopt). De leden van de coöperatie brengen
kapitaal in. Deelname kost €1000 per certificaat. We hebben op dit moment een toezegging voor ca. €300.000. De
Coöperatie is tevens opdrachtgever van de verbouwing. (Je kunt je ook nog aanmelden als investeerde voor
bondgenoten. Meld je dan bij ons. )
We hopen daarnaast op een subsidie van de provincie in het kader van Steengoed Benutten. Zij werken echter met
een percentage voor benodigd rendement (BAR) van 5,0% terwijl wij met een BAR van 5,9% werken. Dit omdat we
een klein dorp zijn met meer kans op leegstand en een monumentaal pand met meer onderhoud.
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We hopen dat de provincie een uitzondering op de regel gaat maken. Mede door het bezoek aan ons hebben we
hoop dat ze het als mooi voorbeeldproject zien. Voordat we verder kunnen moeten we dus eerst zekerheid van de
provincie hebben.
Kosten en opbrengsten:
Begroting aankoop en verbouwing
- € 900.000,- incl. btw (indicatie architect vd Heijden 12-2015)
- Geschatte opbrengsten: 6 appartementen € 36.000,- / jaar (€ 500,- per maand)
- Maximale investering bij BAR van 5,9 % ca. € 610.000,- (bij 5% € 720.000,-)
- Tekort ca. € 290.000,Er moet nu eerst overleg plaatsvinden mbt toezegging Provincie subsidie steengoed benutten (rendement/regels).
In April/mei zal dan evt. het bestemmingsplan ter inzage kunnen liggen.
Daarna kan de verkoop van de bouwpercelen starten. Renovatie/verbouwing (onder voorbehoud) in juli/aug
ZB zal dan in overleg gaan met de investeerders en nieuwe proberen te werven.
Vervolgens kan de aanmelding en selectie van huurders plaatsvinden.
De plannen, ideeën en opties waar we momenteel aan werken:
- Plan Bongers Welkoop 12-14 woningen
- Plan Pastorie/Maxhuis 9 wooneenheden
- Transformeren/slopen, renoveren en herbestemmen (nieuwe ideeën met de werkgroep)
- Aanpassing woningen ouderen ivm langer thuis wonen
- Mantelzorgwoningen en inwoning/verhuur aan jongeren
- Tijdelijke woningen; woonunits/smarthouses (moet wel binnen de bebouwde kom zijn)
Het voorontwerp Bestemmingsplan Kern Zieuwent heeft ter inzage gelegen. Er waren diverse aanpassingen
uitgevoerd zonder dat mensen ingeseind waren. Wij hebben een aantal inwoners hierop gewezen. We hebben een
brief richting gemeente gestuurd waarin wij erop hebben gewezen dat er bij voorgenomen wijziging eigenaren wel
actief benaderd moeten worden. En dat er meer flexibiliteit moet komen in de bestemmingsplannen.
Het ontwerp komt binnenkort ter inzage (tussen nu en 6 tot 8 weken)
Vraag: Voor het plan Welkoop komen jullie 3 ton tekort?
Antw: Op basis van ons rendement wel. De provincie hanteert een landelijke norm. Hier in een dorp heb je meer
leegstand en mutaties en een monument vergt meer onderhoud. Vandaar dat wij met 5,9 % werken.
In grotere kernen is 5% reëel, hier niet. Hier meer risico en kosten factoren.
We hopen door het bezoek van de statenleden dat ze gaan afwijken van de norm. We maken nu een pas op de
plaats. We moeten zeker weten dat het rendement gehaald kan worden voor de investeerders.
We kunnen separaat van het Welkooppand al wel met de kavels achter de Welkoop beginnen.
Plan Zegendijk
De gemeente Oost Gelre heeft ZB april 2016 benaderd over 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.
ZB heeft de gemeente verzocht om de bewoners vanaf het beginstadium bij het ontwerpproces te betrekken. Dit
hebben zij gedaan door de buurt en belanghebbenden uit te nodigen voor een informatieavond. Tijdens deze avond
hebben ze de plannen uitgelegd en de bewoners gevraagd om mee te denken over het straatbeeld en een locatie
voor de wadi.
Maar liefst 17 bewoners en/of belanghebbenden meldden zich aan om mee te denken. De werkgroep bestaat uit
afvaardiging van de aanwonenden en de gebruikers
- Stichting Speelvoorziening Zieuwent (speeltuin)
- Peuterzaal De Achterhoek
- Stichting Jong Nederland
secretariaat: Grensweg 4 a 7136 KN ZIEUWENT 0544-352389
Kamer van Koophandel: 40102731 IBAN: NL20RABO0336142137
Internet: www.zieuwentsbelang.nl email: info@zieuwentsbelang.nl

- St. Jozefsschool (basisschool)
- Stichting Kerkepaden Zieuwent
- Zieuwents Belang
Gezamenlijk is bedacht om van de wadi en het aansluitend gebied een ontmoetingsplek te maken voor jong en oud,
voor validen en mindervaliden en is ervoor gezorgd dat de functies op elkaar aansluiten. Met veel enthousiasme is
door de groep een schetsontwerp van de wadi en de omgeving gemaakt. Het wordt een plek om samen te spelen,
om van elkaar te leren, elkaar te respecteren en samen te werken.
De inrichting van het gebied bestaat uit speeltoestellen voor mindervalide kinderen, klimmen in een natuurlijke
omgeving, een stukje natuurbeleving en als educatief onderdeel, een bijen-, vlinder- bloemen-, moes- en pluktuin.
Verder wordt het verbonden met het kerkepadennetwerk en zijn er rustpunten gecreëerd zodat ook passanten
gebruik kunnen maken van dit multifunctionele gebied. Het project levert een zeer waardevolle bijdrage aan de
leefbaarheid en de sociale samenhang. Oftewel: Jong en oud samen naar buiten!
Wij hebben op 15 januari subsidie aangevraagd om de Wadi in te richten. We hopen dat we op korte termijn het
bericht krijgen dat de subsidie wordt verstrekt. Met de aanpassing wordt naar verwachting begin juni begonnen, en
voor 1 oktober moet het klaar zijn.
Het project is ook voorgedragen voor “hart van de achterhoek” van de Rabobank.
Max-huis
Vorig jaar hebben wij u een heel ambitieuze planning voorgeschoteld, die we helaas niet hebben kunnen
waarmaken. Dit betekent niet dat we stil hebben gezeten. De vergunningverlening was weerbarstiger dan gedacht.
Het was een lastige puzzel een voorbeeldje: wat in het kader van brandveiligheid nodig is, werd niet goedgekeurd
omdat het een monument is, alternatieven zijn gezocht en gevonden. Om zorg te verlenen moet aan bepaalde
minimale oppervlakte eisen worden voldaan, maar dat paste net niet in het monument. Hiervoor zijn ook
oplossingen gevonden waardoor gemotiveerd kon worden afgeweken. De puzzelstukjes vallen op de plaats. De
vergunningverlening zit in de eindfase als alles meezit wordt in mei/juni gestart met de verbouw. De verwachting is
dat de verbouw op zijn vroegst oktober klaar is, maar in ieder geval uiterlijk eind december.
Zodra de vergunningen er zijn, en met de verbouw wordt gestart wordt er een informatieavond gehouden samen
met de investeerder en Max-zorg uit Oss.
Pilot Harreveldseweg
We hebben u vorig jaar geïnformeerd over het pilotproject Harreveldseweg om het bestaand woongebied
duurzaam te transformeren; zogenaamde revitalisatie. De gemeente was hierover enthousiast en we kregen van
ProWonen steun hiervoor mits de bewoners van de woningen hiervoor ook voelden. Wij hebben dit met hen
overlegd. De bewoners hebben aangegeven dat zij geen grote verandering wensen, maar wel een opknapbeurt van
hun woningen. Dit laatste is door Prowonen naar voren gehaald.
Verder hebben enkele bewoners gevraagd of ze indien nodig wel kunnen aansluiten bij de zorg van het Max-Huis. Dit
is natuurlijk mogelijk.
Inloopvoorziening
Toen we met het Max-huis bezig waren kregen we de vraag of in het max-huis ook een inloopvoorziening zou
kunnen komen. Deze behoefte is vastgelegd in het dorpsplan. Enkele dorpsbewoners staan te popelen om met een
inloopvoorziening aan de slag te gaan. Angela Bokkers en Karin Klein Goldewijk hebben hiervoor al bij elkaar gezeten
en kijken ook naar alternatieve locaties zoals bijvoorbeeld de Waareise en aansluiting bij het project “Jong en oud:
samen naar buiten”. Op 15 februari 2017 tijdens de informatie avond konden mensen zich opgegeven voor de
werkgroep inloopvoorziening. De groep is aangevuld met Erica Maas, Petra Paul en Angela Krabbenborg. Verder
schuift Ruud Hulshof aan, als er op het gebied van de WMO nieuws is dat belangrijk is voor deze werkgroep. Ook
gaan we aan de slag met het aanbod van de gemeente om eventueel in Zieuwent een rolstoelpool en/of duofiets te
plaatsen. Hoe en waar is nog onbekend. Wij houden jullie op de hoogte
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WMO: Ruud Hulshof
WMO gezamenlijke kleine kernen
Twee maal per jaar is er een overleg met alle kleine kernen over zorg en welzijn en alle ontwikkelingen binnen de
gemeente Oost Gelre. Carry de Vries is ons aanspreekpunt binnen de gemeente.
We moeten niet allemaal zelf het wiel willen uitvinden. We kunnen ook van elkaar leren en misschien wel van
elkaars voorzieningen gebruikmaken. In ons dorpsplan staat pijler 1 voor leven (zorg met en voor elkaar). We
moeten met elkaar zorgen dat Zieuwent een dorp met maatschappelijke voorzieningen is en blijft, zodat het voor
iedereen prettig wonen is. We moeten daarvoor ook zelf onze wensen en ideeën aangeven.
Klankbordgroep vluchtelingen: Ruud Hulshof
De gemeente heeft een verplichting richting huisvesting voor nieuwkomers met een taakstelling van 91
statushouders voor 2016. Er was in 2015 een achterstand opgelopen van 16 plekken en voor 2016 was er een
taakstelling van 75, dat maakt in totaal 91 plekken. In 2016 zijn er 114 mensen gehuisvest en dat zijn er dus 23 meer
dan de taakstelling. Voor 2017 zal er waarschijnlijk een lagere taakstelling komen, omdat er op dit moment geen
directe vraag is van het COA. Daarnaast zijn er nog kant en klare locaties voorhanden dus die zullen dan eerst
gebruikt worden.
Buurtswhatsapp: Ruud Krabbenborg
Vorig jaar hebben wij een oproep gedaan aan buurtverenigingen om buurtswhatsapp groepen op te zetten. Daar is
geen concrete reactie op geweest. Voor zover bekend zijn thans 3 buurten actief:
Schoppenweg/Boersweg
Anton Mollemanhof
Churchill-/Werenfried-/Kennedystraat
Wij juichen nieuwe initiatieven toe. Ze moeten zich dan wel even melden bij gemeente.
Er zijn de afgelopen dagen al bordjes geplaatst door de gemeente.
Glasvezel: Ruud Krabbenborg
Al vanaf 2011 is Zieuwents Belang bezig met het oriënteren op glasvezel. Na vele jaren actief te zijn met een
werkgroep glasvezel, lijkt er dan toch eindelijk groen licht vanuit CIF voor een vraagbundeling te komen, en wel na
de zomervakantie in 2017.
Nu wel met andere voorwaarden dan het aanbod in 2016.
AANBOD 2016
AANBOD 2017
€ 10,- per maand
€ 12,50 per maand of 1 malig € 1.600,96% aansluiting
100% aansluiting
alle woningen aansluiten
alleen aansluiten bij abonn.
na aansluiten € 239,na aansluiten min. € 995,minimaal 50% deelname
minimaal 50% deelname
Deze bedragen staan nu ook op de site van CIF, dus we gaan er van uit dat dat zo blijft.
We zoeken nog wat ambassadeurs om straks de laatste mensen over de streep te trekken. Meld je daarvoor bij Ruud
na de vergadering of mail ons op info@zieuwentsbelang.nl
Energie coöperatie Zonnig Zieuwent:
We zijn bezig met een aantal daken in Lichtenvoorde onder de naam Kei Zonnig. Dit omdat er al een wachtlijst is
voor ca. 400 panelen. Waarbij ook veel belangstelling uit Lichtenvoorde. Maar er zijn ook bestaande leden die meer
panelen willen. We zijn in onderhandeling voor een 2e dak op de Wopa op het plan Lindebrook in Lichtenvoorde.
Er zijn zelfs al verkennende gesprekken voor een 3e dak in Lichtenvoorde. Interesse? mail naar
info@zonnigzieuwent.nl
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Mobiel gedeeld Margret kl. Holkenborg
Tegelijkertijd met de oprichting van Zonnig Zieuwent in maart 2016 kwam de oproep van Mobiel gedeeld voor de
pilot ‘2 auto’s zoeken dorp’. Het was een mooi 1e duurzaam project voor Zonnig Zieuwent.
In juni ‘16 is er een subsidieverzoek naar de gemeente gegaan voor een dubbele laadpaal en dekking voor de
meerkosten van een e-auto.
In september is de E-up geplaatst in Zieuwent. In het najaar hebben we een actieve werving,instructie en presentatie
gehouden bij o.a. VVZ en Zonnebloem.
Op dit moment hebben we 66 leden die gebruik maken van de auto. Zieuwent heeft veruit de meeste leden van de 8
auto’s die er staan in de Achterhoek. Het gebruik is ook meer dan alle andere auto’s bij elkaar, maar toch nog te
weinig. (ong. 900 km per maand)
Elk lid kan ook aangeven vrijwillig een rit te rijden. We kunnen daarvoor nog wel mensen gebruiken.
Er staat een dubbele laadpaal op het plein, die tijdens de pilot gratis gebruikt mag worden. Dus laad daar gratis je
auto op.
Jong Zieuwents Belang Margret kl. Holkenborg
In mei 2014 was de eerste jongerenavond in Zieuwent met het thema wonen. In 2015 is Jong Zieuwents Belang
opgericht. Er is toen ook weer een nieuwe jongerenavond gehouden met als thema de toekomst van Zieuwent.
In Juli ’15 JZB start een traject ‘jong & oud, shout it out’ olv Plattelandsjongeren en bureau Mazzel
Daarna werd er een werkgroep communicatiebundeling gestart. Dit om info en activiteiten in Zieuwent slim te
verzamelen, presenteren en overzichtelijk te verspreiden. Een soort vernieuwd Zieuwent.com
In Juni werd de vernieuwde ‘dorpsagenda’ door JZB gelanceerd, tegelijk met het vernieuwde dorpsplan 2015-2025
We hebben voor april twee jongeren uit Zieuwent uitgenodigd om mee te denken in de ontwikkeling van de
‘bovendorpse leefbaarheidsvisie’. In mei is er een 4e jongerenavond gepland waarbij wonen een belangrijk thema
blijft. De leefbaarheid van Zieuwent staat dan centraal.
Vraag: wat betekent bovendorps?
Ant. Dat zijn in Oost Gelre de 6 kleine dorpen. De gezamenlijke kleine kernen.
Verkeer en N18 Björn Domhof
In Juli 2016 was er een inloopavond. Er loopt op dit moment een onderzoek naar varianten. In april 2017 zal er een
informatieavond van de gemeente komen. Wij hebben als voorkeursvariant gekozen voor aanleg van een
fietstunnel.
Landschap: Björn Domhof
Op 10/12 tal locaties zijn nieuwe houtwallen aangelegd. In totaal 2 km houtwal
Er is een plantdag op de basisschool georganiseerd. In de klas werd eerst uitleg gegeven en vervolgens mochten de
kinderen aan het werk. Er zijn amfibiepoelen aangelegd aan de Hellerweg in het Roetslat.
Landschap is in het nieuwe dorpsplan als aparte pijler opgenomen. Voor de verdere uitwerking hebben zich de
volgende werkgroepleden aangemeld: Henrie Krabbenborg, Merijn Hulzink, Jan Nijenhuis en Pieter Holkenborg
Vraag: werken jullie samen met Groen Goed of zijn jullie concurrenten?
Antw: Dit is een regeling die via de dorpsbelangenorganisatie moet lopen. Daar kan Groen Goed helemaal niet uit
putten.
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Dorpsplan: Ruud Hulshof
We hebben het afgelopen jaar een nieuw dorpsplan 2015 -2025 gemaakt. Daarvoor hebben we de ruimtelijke atlas
als onderlegger gebruikt. Het is opgebouwd uit 6 pijlers
- Leven (zorg met en voor elkaar)
- Wonen
- Ondernemen (werken duurzaamheid bereikbaarheid)
- Beleven (commerciële, maatschappelijke en zorgvoorzieningen)
- Ontspannen (recreatie en evenementen)
- Landschap
Dit dorpsplan gaan we jaarlijks evalueren. Oude ideeën eruit, nieuwe erin zodat we over 10 jaar nog steeds een
actueel dorpsplan hebben. We hoeven dan niet weer te investeren in een nieuw dorpsplan.
Op 15 februari hebben we een infoavond gehouden voor de uitwerking van het dorpsplan
Je kon je opgeven voor verschillende uitwerkgroepen. Er zijn mooie werkgroepen gevormd, alleen voor het thema
“wonen” hebben we nog een aantal vrijwilligers nodig. Voel je je geroepen meld je dan na de vergadering.
We nemen binnenkort contact op met de werkgroepen zodat ze aan de slag kunnen.
Leefbaarheidsvisie:
In april 2016 kwam er een masterplan van de LIMA op tafel dat nogal voor onrust zorgde. Het plan komt er in het
kort op neer dat er in de kleine kernen scholen moeten fuseren. Dit stuitte op veel verzet.
Afgelopen september is er een bijeenkomst in ‘t Zwaantje geweest met Lima, Gemeente en
Dorpsbelangenorganisaties Kleine Kernen om te kijken hoe we het gesprek gaan openen en opnieuw beginnen. Er is
een werkgroep leefbaarheid in het leven geroepen. Er moet een bovendorpse leefbaarheidsvisie ontwikkelt worden
onder begeleiding van de leefbaarheidsalliantie (DKK, Spectrum, Plattelandsjongeren, Zorgbelang) Dit is geen
onderwijsvisie, maar een leefbaarheidsvisie.
In januari is dit traject gestart met verschillende avonden om samen te komen tot een ‘bovendorpse
leefbaarheidsvisie’
- 9 jan: onderwijs en wonen
- 31 jan: werkgelegenheid en duurzaamheid
- 21 feb: bereikbaarheid en voorzieningen
- 15 mrt: sport/verenigingsleven en toerisme/recreatie
- 3 apr: landschap en vergrijzing + jongerensessie leefbaarheid
In mei moet het einddocument klaar zijn.
Van A tot Z.
Op dit moment is een werkgroep bezig om een wandel/fietspad van Amsterdam naar Zieuwent te bedenken.
Zeer voortvarend is er al een traject (op papier) uitgezet van 268 km. Het wordt prachtig. We gaan dwars door
Nederland en komen daar allerlei verschillende soorten landschap tegen. Er is al een ambtenaar uit Amsterdam hier
geweest. Ook zij is heel enthousiast. Amsterdam wil ons helpen met kennis en ideeën.
Aanvankelijk wilden we beginnen op de Dam. De ambtenaar uit Amsterdam had echter een beter idee. In
Amsterdam Zuid staat een kerk met dezelfde architect als Zieuwent, dat zou een mooi beginpunt kunnen zijn.
In 2020 is de Floriade in Almere. Het zou mooi zijn wanneer we het pad dan kunnen presenteren.
Rondvraag:
Vraag:
Herinrichting Zegendijk, Wadi op het sportveld. Waar komen dan de zeskampactiviteiten?
Antw. Dit is een vraag voor de feestcommissie. De feestcommissie is betrokken geweest in dit geheel.
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De feestcommissie zegt dat ze al contact gehad hebben met de gemeente en dat ze voor dit jaar nog op het veld
mogen. Volgend jaar zien ze dan wel verder.
Vraag:
Waarom neemt ZB geen stelling in de 2 megastallen die in het LOG bij ’t Silder gaan komen?
De buurt heeft ZB een brief geschreven. Moeten die 2 nieuwe bedrijven er wel komen?
Dit is toch ook een onderwerp voor ZB? Als 250 mensen achter ons staan is het toch ook een Zieuwents belang.
Antw: Van 2008 tot 2011 heeft Angela jullie geholpen op persoonlijke titel.
We zijn voor algemeen belang, niet voor een groepje.
Bestemmingsplan ligt er. Als B&W hier een besluit in neemt kunnen we er pas weer wat mee.
Vraag:
Het gaat er toch om dat het draagvlak verandert is. Waarom heeft ZB zich niet laten zien?
Antw: ZB geeft als reden dat er eigenlijk niets te beslissen viel en zij er om allerlei omstandigheden niet konden zijn.
Er was wel 1 lid van ZB als toehoorder aanwezig.
Vraag:
Waarom heeft ZB de brief van hen niet op de site geplaatst?
Antw. Al zou hij inhoudelijk juist zijn, foto’s uit Japan met SARS ziekte vonden wij niet passend.
Vraag:
Is er nog eens gekeken naar een ontsluiting van de Steege? Van de Spar naar de Steege bijvoorbeeld?
Antw. 10-15 jaar geleden is onze voorzitter al bij Bennie Hoenderboom geweest. Hij wilde geen pad over zijn grond,
kruisend tussen woning en bedrijf. Misschien is de situatie nu anders?
Bennie Hoenderboom antwoord zelf dat hij een paar jaar geleden zijn grond voor woningbouw heeft aangeboden.
De Gemeente is daar niet in mee gegaan. Toen was er een mogelijkheid geweest.
Toen is Jos ook met het idee gekomen van een grote gracht om het water van Mollemanshof op te vangen, met park
er omheen en op de gracht gooien we dan woonboten. Woonboten doen niet mee als wooncontingent. Als ze dan
overbodig worden haal je ze weer weg. Dan kwam er ook meteen een ontsluiting naar Steege. Dit was een ludiek
idee, maar daar bleef het bij.
Vraag:
Wordt er wat gedaan aan de overstort aan de Harreveldseweg? Bij harde regen, altijd overlast van wc papier dat
naar boven komt. Dat moet toch eigenlijk niet kunnen.
Antw: Bij de Zegendijk gaat het afvalwater via het gemaal, dat bij Sourcy staat naar de Boschlaan. Er worden daar nu
al grotere buizen aangelegd. Straks wordt de Dorpsstraat aangepakt, dan komt daar ook een groot riool.
Dan wordt de Harreveldseweg waarschijnlijk meegepakt of opgelost. Er wordt wel degelijk naar gekeken.
Vraag:
Kruising N18. Is de kans groot dat de sluiting van deze kruising doorgaat? Hoe denkt Zieuwent er over? Worden er
geen ondernemers mee benadeelt in Lichtenvoorde?
Antw: Wij vonden van de 4 varianten die er waren dat wij het het belangrijkste vonden dat de meest kwetsbare
fietsers veilig over kunnen, het liefst d.m.v. een fietstunnel. De auto’s moeten dan maar een stukje omrijden.
Het gaat om doorstroming van de Twente route. Er kunnen niet zo dicht op elkaar stoplichten staan.
Sluiting
Jos dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 22.10 uur
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