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Jaarverslag 2016 

Bijeenkomsten Plattelandsraad 

11 februari  

Direct na de vergadering, waarin alle deelnemende organisaties hun jaarplannen 

presenteerden, is de film “Bodemboeren” vertoond. Eén van de makers , 
Fransjan de Waard leidde de film in voor de ca. 60 belangstellenden. Na afloop 
van de film volgde een geanimeerde discussie.  

1 juni 

Op deze vergadering (in de Moezeköttel) werd de stand van zaken van de 
projecten, die financiële ondersteuning kregen van de Plattelandsraad, 
besproken. Van de 13 projecten was het merendeel uitgevoerd. De overige 

projecten warennog in uitvoering (zie Projectondersteuning). 

Na de vergadering kregen we o.a. aan de hand van enkele filmpjes uitleg van 

Nico Snelting over de geschiedenis van de Moezeköttel. Daarna kon het na de 
oorlog als wederopbouwwoning gebouwde en recent gerestaureerde huisje 

worden bezichtigd. 

14 oktober 

De vierde editie van “Kijkjebijdeburen” ging over streekproducten. Dit keer was 
het thema (H)eerlijk eten en korte lijnen. Wat kunnen de leden van de 

Plattelandsraad doen om het gebruik van streekproducten te vergroten? 
Startpunt was witlofkweker Hiddink in Sinderen. Vervolgens naar Gert Smits in 

de Heurne (landwinkel, groenteteelt en distributiepunt van de online besteldienst 
Eet Regionaal). Marjo Grievink van Focusplaza uit Etten schetste daar een 
overzicht van de trends in de voedselwereld. De afsluiting vond plaats bij Martine 

en Robert Rosenbaum met hun vleesproducten van het ‘Natuurlijk Sinderens 
Weide kalf’. Een uitgebreid verslag van dit Kijkjebijdeburen is te vinden in de 

vierde Nieuwsbrief van de Plattelandsraad. 
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19 oktober 

 
Het dagelijks bestuur heeft via een rondgang langs verschillende projecten de 

nieuwe burgemeester Otwin van Dijk en wethouder Henk Hengeveld uitgelegd 
wat de Plattelandsraad is en doet. In de rondrit, die startte bij NatuurlijkBuiten,  
onthulden burgemeester en wethouder het eerste landschapsinformatiebord van 

de Stichting Achterhoek weer Mooi (dit was één van de projecten met financiële 
ondersteuning van de Plattelandsraad). Verder werd stilgestaan bij het 

patrijzenproject van de VAL/WBE’s/Vogelwerkgroep en bij de verbeterpunten 
rondom het Idinkbos. De tour eindigde bij het kruidenierswinkeltje in Bontebrug, 
waar de kennismaking afgesloten werd met soep en broodjes. Tijdens deze 

maaltijd is gesproken over de toekomst van de Plattelandsraad en burgemeester 
en wethouder nadrukkelijk gevraagd verder na te denken over de toekomstige 

rol van de Plattelandsraad.  
 
Pagina “Buitengebied in beweging” 

De pagina “Buitengebied in beweging” in de Gelderse Post werd dit jaar zes keer 
uitgebracht. Hierin verschenen artikelen over: 

Februari: 
 Geuroverlast in het buitengebied 

 Best Beschikbare Technieken 
 Voedsel anders conferentie  

  
April: 

 Streekproducten 
‘Met lof geoogst in Sinderen, …’ 

  

Juni: 
 Bevordering toerisme en recreatie in de Achterhoek 

 Oude IJsselstreek en toerisme 
 Doetinchem en toerisme 
 Stichting Achterhoek Toerisme 

 
Augustus: 

 Natuurpark Overstegen  
 De Groene Knoop 
 Agrarisch Natuurbeheer  

 
Oktober: 

 Graafschapcollege en Nelles met de Smaakwerkplaats 
 Kijkje bij de buren 
 Witlof uit Sinderen, het verst en toch dichtbij 

 ‘Vers van het land naar de klant’ 
 ‘Natuurlijk Sinderens weidekalf 

 Focusplaza 
 
December: 

 Wijk aan zet: Doetebol in Doetinchem 
 Stedenband Oude IJsselstreek-Benin  
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De artikelen zijn terug te lezen op onze nieuwe website: www.plattelandraad-

oudeijsselstreek.nl. Ook zijn we nu te volgen op Facebook en Twitter. 

De Gelderse Post ook digitaal te lezen, via e-paper op hun website. 

Projectondersteuning 

Met het budget dat overgebleven was van de Gebiedscommissie heeft de 

Plattelandsraad de volgende projecten ondersteund: 

- thema  Landschap: Informatiebord  Ziegenbeek, Informatiebord kasteel 

Lichtenberg, Maak van je oprit een oprijlaan 
- thema Recreatie en toerisme: Informatie Cultuurhistorie Wesenthorst 
- thema Cultuurhistorie, water en educatie: Bijenkast voor de jeugd, 

Ommetje Etten, Tweede info bord Ziegenbeek, Buitentafel Hofshuus, 
Sporen spoorbaan Varsseveld-Dinxperlo 

- thema Landbouw:Erfbetreders (St. Boerenkans), Slingers in het landschap 
- thema Leefbaarheid: website Plattelandsraad, 6 pagina’s Gelderse Post, 

dagbesteding in buurt Bontebrug. 

Website en Facebook 

Onze website www.plattelandsraad-oudeijssesltreek.nl wordt steeds vaker 

bekeken.  

Via Facebook hebben we inmiddels 59 volgers en soms tot 100 likes.Thema's die 

daar regelmatig verschijnen zijn: 

- Ervaringen van boeren in den lande (Milk Story, Boer burgert Tweet, Nieuwe 

OOgst) 

- Ervaringen uit onze streek 

- Discussies over ontwikkelingen in de landbouw 

- Promotie van streekproducten 

- Landschapsdiscussies 

- Projecten in de pers. 

Bestemmingsplan buitengebied Gemeente Oude IJsselstreek 

Vanuit de Plattelandsraad zitten enkele deelnemers in de klankbordgroep voor 

het in de maak zijnde bestemmingsplan buitengebied. In oktober is een 

bijeenkomst gehouden over het Voorontwerp Bestemmingsplan buitengebied 

Gemeente Oude IJsselstreek. 

 

Anne Oosterbaan (secretaris), 5 januari 2017 
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