PLATTELANDSRAAD
OUDE IJSSELSTREEK

Nieuwsbrief nr. 3
Wat en wie is de Plattelandsraad?

In dit nummer:
Kennismaken met
leden Plattelandsraad

In deze nieuwsbrief willen wij u kennis laten maken met de Plattelandsraad en met de
organisaties die (actief) lid zijn.
Elke organisatie presenteert zichzelf in woord en beeld, zodat u als lezer een goed beeld
krijgt wie die leden zijn en waar ze voor staan.
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De Stichting Plattelandsraad is een overlegplatform voor het buitengebied in de Gemeente
Oude IJsselstreek.
In de raad zitten vertegenwoordigers van organisaties die op verschillende manieren betrokken zijn bij het buitengebied. Momenteel zijn de volgende organisaties actief vertegenwoordigd:
 Monumentenplatform Oude IJsselstreek
 IVN
 Vrouwen van Nu
 Wildbeheereenheden WBE Wisch en - Gendringen
 VAL
 LTO
 Bijenverenigingen
 VVV
 Dorpsbelang Heelweg
 Silvolds belang
 Terborgs Belang
 Ver. Dorpsbelangen Varsselder/Veldhunten
 St. Kemnade/Waalsewater
 Stichting Achterhoek weer Mooi (StAM)
De Plattelandsraad is gestart in 2002 in de gemeente Wisch en
nu actief in de hele gemeente Oude IJsselstreek. Op bepaalde fronten wordt samengewerkt
met de Gemeenten Montferland en Doetinchem. Jaarlijks worden enkele bijeenkomsten georganiseerd, waarbij de plannen van de organisaties en actuele plattelandsonderwerpen worden
besproken. De onderwerpen zijn zeer gevarieerd. Het gaat over het bestemmingsplan buitengebied , de landbouw, landschapsonderhoud, nieuwe mogelijkheden voor het vermarkten van
noaberschap en een mooi landschap (Kracht van de streek), recreatie, veiligheid van kleine
wegen i.v.m. zwaar en groot landbouwverkeer enz.
Met (re)actie heeft de raad duidelijk invloed gehad op bepaalde beleidspunten van de gemeente, zoals het aanstellen van een landschapscoördinator (nu helaas toch weer verdwenen)
en het Landschapsontwikkelingsplan (LOP). Verder heeft de raad actief deelgenomen in de
Kavelruilcommissie en in de stuurgroep Plattelandsontwikkeling.
De Plattelandsraad organiseert jaarlijks ‘Kijkje bij de Buren’ . Dit is een uitstapje met Dorpsbelangenverenigingen en Wijkraden om aan elkaar te laten zien waar iedereen mee bezig is. In
2014 zal het thema “Recreatie” zijn. Tenslotte verzorgt de Plattelandsraad elk jaar een zestal
pagina’s ‘Buitengebied in beweging’ in de Gelderse Post.
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Het Monumentenplatform Oude IJsselstreek (Helma Tuenter)
Het Monumentenplatform Oude IJsselstreek wordt gevormd door leden van de Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten, Dinxperlo, Wisch (ADW), Oudheidkundige Vereniging
Gemeente Gendringen (OVGG) en de Heemkundige Vereniging Old Sillevold (HVOS) en onderhoudt contacten met het gemeentebestuur van Oude IJsselstreek over het monumentenbeleid.
Andere
verenigingen, o.a.:
Terborgs Belang
St. Kemnade/
Waalse Water
Dorpsbelang Etten
Dorpsbelang
Gendringen
Netterdens Belang

Elk jaar wordt meegedaan met de landelijke Open-Monumenten-Dag ( OMD ) in het 2e
weekend van september. Het Monumentenplatform neemt naast andere instanties en verenigingen deel aan de organisatie van deze dag. Een onderdeel van OMD is de uitreiking van
de monumentenprijs Oude-IJsselstreek. Het toekennen van de Monumentenprijs is een activiteit van het Monumentenplatform. De vrijdag voor OMD is de Klassendag: de bovenbouw
van alle basisscholen in de gemeente mogen die dag een monument in hun buurt bezoeken.
Het Monumentenplatform legt contacten met de monumenteneigenaren, een gids en de
betreffende scholen die meedoen.
Dit jaar (zaterdag 13 september) is het thema van OMD ‘Op Reis’ en staat Varsseveld centraal. Er gaan die dag oldtimers rijden waaronder een oude GTW bus. Verder is er veel te
beleven op de stations en in de trein tussen Varsseveld en Terborg, waar mensen de hele
dag gratis heen en weer mogen reizen. Daarnaast wordt er een fietstocht uitgezet die langs
punten gaat van de voormalige spoorlijn Varsseveld - Sinderen - Dinxperlo.

Westendorps
Belang
Dorpsbelangen
VarsselderVeldhunten
WBE-Gendringen

IVN (Kees Meyboom)
De IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de
natuur, duurzaam handelen stimuleert.
Daarom laten wij jong tot oud de natuur
dichtbij beleven. We verbinden hen met
groene initiatieven rond de natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie. Onze belangrijkste activiteiten zijn: educatie, cursussen, wandelingen en
fietstochten in de natuur.
In 2014 worden in de Gemeente Oude IJsselstreek de volgende activiteiten georganiseerd:

Cultuurhistorische excursie

 Wandeltocht Idinkbos, Sinderen (26
april)
 Waterdiertjes vangen en bekijken,
Breedenbroek (31 mei)
 Bloemenweide, Breedenbroek (6 juli)
 Fietsexcursie, Sinderen (2 augustus)
 Herfstwandeling Bos Hardenberg (D),
Gendringen (4 oktober)
 Fietsvogelexcursie zandwinning Netterden (6 december).
Zie voor het hele programma de website
www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek

Excursie IVN 2013
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Vrouwen van Nu (Liny Burgers)
De doelstelling van Vrouwen van Nu is door vorming
en ontwikkeling van vrouwen hun besef van verantwoordelijkheid voor een
deelname aan de samenleving te bevorderen, in het
bijzonder in de plattelands
gebieden.
De vereniging staat open
voor vrouwen van alle gezindten en onthoudt zich
van elke politieke partij.
Onze belangrijkste activiteit
is elke maand een ledenvergadering en daarin verschillende onderwerpen
zoals brandpreventie/ dyslexie / een werkgroep van

de I.V.N. Maar we hebben
natuurlijk ook andere ontspanning zoals een operette groep, reisverslagen,
een interessante avond
met Thomas Verbogt, columnist van de Gelderlander.
Daarnaast hebben we fietsgroepen, tuinclubs, bowlingroep, kaartclub, gymclub,
een volksdansgroep, een
leesclub, toneelgroep en
een nordicwalkingclub, en
niet te vergeten onze wagenbouwgroep.
Dus genoeg activiteiten
voor een ieder die ergens
aan deel wil nemen.

Het jaar 2014 staat in het teken van ons 75 jarig bestaan, welke we op 19 maart samen met onze leden
vieren.
Verder staan er dit jaar natuurlijk ook van allerlei andere activiteiten en onderwerpen op het programma.

WBE-Wisch (Ben Jansen)
De WBE-Wisch maakt deel uit van de Plattelandsraad Oude IJsselstreek en is een
samenwerkingsverband van jagers, jachtopzichters en jachthonden mensen in de “oude
gemeente Wisch”. De vereniging heeft 85 leden en hebben sinds een aantal jaren een
onderkomen op landgoed Tandem in Westendorp, nabij Doetinchemseweg 135 7054 BA te
Westendorp.
Wij houden ons bezig met de natuur in dit gebied, waarin flora en fauna zeer belangrijk zijn.
Wij willen de natuur behouden voor het nageslacht en dragen dit op alle mogelijke wijze uit.
Zowel naar scholieren, als naar verenigingen, die om uitleg of presentaties komen vragen.
Daarvoor staat een groep voorlichters voor klaar.
Jaarlijks tellen wij de wildsoorten, van reeën tot kraaien en eksters en houden dit bij voor de
landelijke cijfers. Wij bestrijden waar nodig wildschade. We plaatsen reewildspiegels om
aanrijdingen met reeën te voorkomen. Verder zaaien we wildakkers in voor het wild en
planten bomen en struiken in groenprojecten. Ook houden we een schoonmaak dag voor het
buitengebied.
Wij zijn experts in het gebied waar wij onze werkzaamheden verrichten voor wat betreft de
flora en fauna, en werken
daarbij samen met alle
wildbeheereenheden in heel
Oost Gelderland.
Informatie bij
Ben Janssen,
Halle-Nijmanweg 38,
7025 EG Halle,
telefoon 0314-631366, e-mail
bm.janssen38@online.nl

Bijeenkomst bij de nieuwe jachthut in Tandem
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Bijenvereniging (Marius van Lienden)
Bijenvereniging Varsseveld en Omstreken is een bijna 100
jaar oude vereniging en is ook al zolang aangesloten bij
de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV).
De vereniging heeft ruim 70 leden waarvan er dit jaar 17
de Basis Cursus Bijenhouden volgen.
Verder hebben we ruim 30 begunstigers. Dat zijn vaak
oud-leden die met bijenhouden gestopt zijn of leden van
buurverenigingen die deel willen nemen aan onze activiteiten.
De activiteiten zijn overwegend gericht op het bijenhouden in het algemeen. De laatste decennia is er veel veranderd in bijenland. Belangrijke onderwerpen zijn o.a. het
bestrijden en voorkomen van bijenziekten, aandacht voor
de teruglopende biodiversiteit, kweken van zachtaardige
bijen.
We geven “bijenlessen” aan groepen 7 en 8 van diverse
basisscholen in de regio en verzorgen ook lezingen voor
belangstellenden. We doen altijd ( voorlichting en wat
verkoop) mee aan De Gaodag bij het Hofshuus in Varsse-

veld (dit jaar 1 juni) en doen ook mee aan de Landelijke Open Imkerijdag op 12 juli. Verder hebben wij bij
Herman en Joke Peppelman (Bosbessen etc. aan de
Twenteroute 5b)een eigen winkeltje. Op het erf richten we een voorlichtingskraampje in waar leden de
belangstellenden over het imkeren vertellen en vragen beantwoorden.
Voor onze leden en begunstigers organiseren we
voornamelijk in de wintermaanden vijf avonden met
sprekers, film, etc.
De vereniging heeft een “depot” waar imkers hun
gebruiksmaterialen kunnen aanschaffen.
Een grote wens is om al onze activiteiten te kunnen
concentreren op één locatie in of rond Varsseveld.
Zie verder: www.bijenhouders.varsseveld.nl

VVV Oude IJsselstreek (Gerard Hol)
De VVV Oude IJsselstreek is een vereniging die zich tot
doel stelt: het bevorderen van een, voor de verschillende
geledingen van de samenleving, zo goed mogelijk gebruik van de toeristische en recreatieve mogelijkheden
in het werkgebied. En het voorlichten omtrent toeristische en recreatieve mogelijkheden, alsmede de mogelijkheden van dienstverlening in het algemeen.
De belangrijkste activiteiten van de VVV zijn: het verstrekken van inlichtingen, het organiseren van o.a. fietsen wandeltochten, het initiëren van nieuwe activiteiten,
het in stand houden en tot stand brengen van toeristische en recreatieve mogelijkheden, het begeleiden en
voorlichten van recreanten en bezoekers, verkoop en
bemiddeling en samenwerken met diverse instanties.

In 2014 zijn we van plan om nog meer activiteiten te
organiseren, nieuwe arrangementen in het leven te
roepen, onze vrijwilligers te scholen en een nog betere organisatie te creëren. Dit jaar organiseren we o.a.
weer het Achterhoeks Fietsweekend in Varsseveld,
de 30e (!) Gendringse Fietsdagen in Gendringen en 8
Zomerfietstochten in Ulft, Terborg, Silvolde en Varsseveld. Verder komen er weer huifkartochten in Varsseveld (juli en augustus), de Grenswandeltocht in
Gendringen (oktober), de Herfstkleurenfietstocht in
Varsseveld en tot slot de Winterwandeltocht. Ook
komt er een fietsroute langs Rustpunten en 2 verschillende arrangementen varen-wandelen en arrangementen i.s.m. de DRU Cultuurfabriek. Alles
staat weer vermeld in de VVV Zomerkrant, die begin
mei uitkomt.
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Dorpsbelang Heelweg (Henk Bruntink)
Heelwegs Belang komt op
voor de leefbaarheid en saamhorigheid “op de Heelweg”.
Het Heelwegs Belang vormt
een belangrijke schakel tussen
de lokale overheid
(bijvoorbeeld gemeente Oude
IJsselstreek) en de inwoners.
Daarnaast hebben we veel
contact met andere regionale
belangenverenigingen en organiseren we activiteiten voor
de Heelwegse gemeenschap.
Historisch zijn er twee woon-

kernen in het gebied van de
Heelweg. Om de samenhang
tussen Heelweg-West en Heelweg-Oost te onderstrepen zijn
er bij de basisschool in West
en bij het Buurtschapshuis in
Oost onlangs plattegrondsborden geplaatst van de Heelweg,
aangevuld met nieuwe wegwijzers. Als we elkaar in de
buurt niet tegenkomen, kunnen we terugvallen op onze
website (www.heelweg.com)
of op de Heelwegs Belang
pagina op Facebook.

Centrale plek op de Heelweg
is ons veelgebruikte Buurtschapshuis, een helaas verouderd en daardoor veel te duur
gebouw. Alles afwegende
blijkt dat een nieuw, compact
en duurzaam Buurtschapshuis
de beste oplossing is en de
plannen daarvoor zijn in een
vergevorderd stadium!

Silvolds Belang (Maria Verheij)
In het dorpsplan van Silvolde dat in 2009 werd gepresenteerd, stond als één van de aandachtspunten vermeld dat de kom van Silvolde toe is aan een kwaliteitsimpuls. Met de input van de inwoners
en ondernemers heeft SAB, ontwerp- en adviesbureau uit Arnhem, een ontwerp gemaakt voor een
nieuw dorpsplein. De gemeente Oude IJsselstreek werkt samen met Silvolds Belang waarbij de
gemeentelijke gebiedsmakelaar en portefeuillehoudende ambtenaren de ideeën en initiatiefnemers actief ondersteunen. Anderzijds consulteert de gemeente de belangenvereniging, bijvoorbeeld over de besteding van het Gemeentelijke Leefbaarheidsfonds. De dorpsbelangenvereniging
Silvolds Belang adviseert de gemeente de Leefbaarheidsgelden te investeren om verpaupering
tegen te gaan. Ook de verkeersveiligheid heeft hoge prioriteit.
Silvolds Belang heeft zaterdag 8 maart het Plan van Aanpak aan de verschillende politieke partijen
en het College van B&W aangeboden. De Gemeenteraad zal bij vergadering van 26 juni aangaande
het Centrumplan een besluit nemen. Kijkt u op www.Silvolde online.nl voor verdere informatie.

Stichting Achterhoek weer Mooi, StAM (André Kaminski)
StAM is een vrijwilligersorganisatie die landschap en landschapsherstel koppelt aan cultuur, geschiedenis en leefomgeving. Landschap wordt beschouwd als een cultureel erfgoed, net als de musea. Door
samenwerking met de lokale
bevolking wordt gewerkt aan
het behoud en herstel van
streekeigen landschap en natuur. Hiervoor worden landschapsmonumenten geselecteerd en projecten opgezet.
‘Witte gebieden’ krijgen hierbij
speciale aandacht, want iedereen heeft recht op een mooi
landschap. Naast deze bottomup benadering wordt ook het
ruimtelijk beleid in de gaten
gehouden en indien nodig beïn-

vloed.
Activiteiten in 2014 zijn:
 Promotie van het boek
Landschappelijk ondernemen in de Achterhoek i.v.m.
nominatie voor het Beste
boek van de Achterhoek en
Liemers
 Expositie met foto’s en schilderijen over Landschapsmonumenten: “Schilderen met
verf en licht” in maart in ’t
Brewinc in Doetinchem
 Start onderhoudsproject
knot-elzenlandschap in de
Meuhoek bij Halle.

 Realisatie en opening van de bijzondere Zandwegen
Wandelroute in de Heidenhoek bij Zelhem.

Seesingvloetstraat
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De VAL Oude IJssel (Henri Steverink)

PLATTELANDSRAAD
OUDE IJSSELSTREEK
p/a secretaris Anne
Oosterbaan
Harterinkdijk 16a,
7065 AP Sinderen
Tel. 0315-617434

De VAL Oude IJssel is 10
jaar geleden opgericht met
als doel het versterken van
het agrarisch landschap in
de gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek . We zijn dus
de belangenbehartiger van
en voor het mooie Achterhoekse landschap en willen
het naar de toekomst toe
nog mooier maken. We
hebben een gekwalificeerde werkploeg die diverse
werkzaamheden uitvoert.
Denk aan aanplanten,
snoeien en onderhouden
van diverse land-

schapselementen. Voor
vele agrariërs en andere
bewoners van het buitengebied verzorgen wij subsidie-aanvragen, stellen inrichting- en onderhoudsplannen op en voeren we
vervolgens ook de plannen
uit. We werken nauw samen met andere ANV’s in
de Achterhoek onder de
naam van VALA (Vereniging
Agrarisch Landschap Achterhoek).
Voor 2014 hebben we in
opdracht van de gemeenten een landschapsherstel-

We zijn begonnen met de
werkzaamheden om landschapselementen met achterstallig onderhoud, op te
knappen.
VALA heeft het initiatief
genomen om het Streekfonds Achterhoek op te richten, zal een gebiedsvisie en
–offerte gaan opstellen voor
de Achterhoek en probeert
met het project Stoken op
Streekhout een verdienmodel voor landschapsonderhoud te creëren.

Website:
plattelandoij.com

Onderhoud op Engbergen

LTO (Wim Koskamp)
LTO Oost Achterhoek maakt onderdeel uit van de landelijke organisatie LTO Nederland. Deze richt zich op belangenbehartiging van agrariërs. LTO Oost Achterhoek is op 1
januari 2013 ontstaan door het samengaan van 4 afdelingen. Dit waren de afdelingen in
de gemeenten Oost Gelre, Winterswijk, Aalten en Oude IJsselstreek. Doordat er steeds
minder agrarische bedrijven zijn en de complexiteit van de regels groter was het wenselijk om zo een slagvaardige afdeling te hebben. Om het contact met de leden zo goed
mogelijk te waarborgen heeft elke gemeente een eigen commissie. Deze fungeert als
klankbord en staat dicht bij de leden.
De commissie Oude IJsselstreek houdt zich vooral bezig met zaken die in de eigen gemeente spelen, dit komende jaar o.a.:
 Bestemmingsplan buitengebied
 Ontwikkelingen rond aanleg hoogspanningsverbinding 380KV Doetinchem-Wesel
 Actuele zaken binnen de gemeente en ledenbinding.
 Samen met werkgroep landbouwpresentatie organiseren van de jaarlijkse fietstocht
"De Boer op". Een fietstocht langs verschillende boerenbedrijven. Deze vindt
plaats op de eerste zaterdag in augustus.
 Heeft een afgevaardigde in de plattelandsraad.

