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Bijeenkomsten Plattelandsraad
14 februari
Op deze eerste vergadering worden de plannen van het bestuur en de
deelnemende organisaties bekend gemaakt. Na de pauze geeft Helma Tuenter
een presentatie over het Cultuurhistorisch Platform.
6 juni
Dit keer op bezoek in de molen De Witte in Etten. In de officiële
Plattelandsraadvergadering komen de volgende onderwerpen aan de orde:
Omgevingsvisie t.b.v. de nieuwe Omgevingswet, het plan voor de besteding van
de eerste helft van het door de Gemeente toegezegde budget, het programma
voor Kijkjebijdeburen en inventarisatie van de behoefte om boerderijen te
splitsen.
Na de officiële vergadering geeft Barry de Kock een presentatie over het
Dorpsbelang van Etten (375 leden). Sinds de oprichting in 1995 is gewerkt aan
vele onderwerpen zoals opknappen Alexanderhof, dorpsplein, AED’s en Ommetje
Etten-Terborg (de Plattelandsraad heeft aan het laatstgenoemde project
financieel bijgedragen). In de toekomst zal aandacht worden besteed aan
onderwerpen als glasvezel en een multifunctioneel gebouw op sportterrein voor
sport, onderwijs en zorg.
Henk Ruesink vertelt vervolgens over de molen De Witte, die is gebouwd in
1861. Vanaf 1900 tot 1968 hebben alternatieve krachtbronnen in het gebouw
gefunctioneerd. Na restauratie is de molen in 1978 geopend. Financiering van de
molen was mogelijk door grote acties in het dorp en subsidies. Voor onderhoud is
elke 20-30 jaar 300.000 euro nodig! Er wordt jaarlijks een drietal evenementen
georganiseerd.
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27 oktober
Voor de zesde editie van “Kijkjebijdeburen” hebben we onze gebiedsmakelaars
geraadpleegd. Dit heeft geresulteerd in een bezoek aan twee dorpen: Netterden
en Varsseveld. In Netterden worden we welkom geheten door Peter Postma,
voorzitter van ’t Gemeynt. Deze Stichting is in 2016 opgericht en heeft als doel
om het dorp duurzamer en leefbaarder te maken. De Stichting heeft inmiddels
220 leden en 30 sponsoren. Momenteel wordt er gewerkt aan mobiliteit voor het
dorp, glasvezel, opwekking van energie, steun voor verenigingen, betaalbare
woningen voor jongeren en behoud van cultureel erfgoed, zoals kerk en
processie.
Leonie Beumer vertelt dat er op initiatief van Provincie en Gemeente Oude
IJsselstreek in april een pilot met een dorpsauto is gestart. Deze elektrische auto
wordt gereden door vrijwillige chauffeurs. Men kan op afspraak bij de deur
worden opgehaald en ook weer bij de deur afgezet. Het betalen gaat via een
strippenkaart. Op dit moment is ongeveer 10 % van de 480 inwoners van
Netterden klant van de dorpsauto. Er wordt vooral gebruik gemaakt van de
dorpsauto voor bezoeken aan de huisarts en voor vrije tijdsbesteding. Er wordt
nog gezocht naar mogelijkheden om het aantal ritten te laten groeien.
Carel Cruese neemt ons mee in de historie van de Walburgiskerk van Netterden.
In 2009 is de Stichting Kerspel opgericht om voldoende budget te verzamelen
voor de nodige restauratie. Na deze restauratie is de kerk in 2015 opnieuw
ingezegend. Kort daarna kwam het bericht dat de kerk dicht zou moeten. De
Stichting is van plan om in 2018 de kerk voor een symbolisch bedrag over te
nemen, zodat de kerk met bijbehorende waardevolle interieurstukken en tradities
zoals de processie in de gemeenschap van Netterden, behouden blijft.
In Varsseveld geeft oud-medewerker van de gemeente Piet Kleingeld een
presentatie over dorpsnetwerken. Hier is reeds ervaring mee opgedaan in
Silvolde, Varsseveld en Ulft. Een dorpsnetwerk bestaat uit een combinatie van
vrijwilligers en professionals en heeft als doel om het dorp leefbaar te houden.
Hierbij wordt zo goed mogelijk gebruik gemaakt van lokale ervaringen en lokaal
aanwezige kennis. Er worden bijeenkomsten georganiseerd waarbij altijd wel
enkele thema’s naar boven komen, die gezamenlijk kunnen worden opgepakt.
Een voorbeeld hiervan is de aanpak van vandalisme door jeugd of eenzaamheid.
Rini Bongen van Estinea, locatie ‘Werk en Activiteiten Borchuus’ Varsseveld en
‘Werk en Activiteiten Zorgcentrum Schuylenburgh in Silvolde’ vertelt over het
begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. De zorgcliënten
wonen soms zelfstandig, soms in een groepswoning of in een groep met eigen
appartement. In Varsseveld zijn verschillende locaties. Verder zijn er in de regio
dagcentra. Binnen het Borchuus doen zorgcliënten ondersteunend werk voor het
Borchuus, zoals stofzuigen, zaaltjes klaar zetten en opruimen, koffie zetten, de
afwas en prullenbakken legen.
Ben Peppelman geeft tenslotte een overzicht van de activiteiten in en om de
museumboerderij Hofshuus, die dit jaar de Monumentenprijs kreeg. Deze
boerderij hoorde lang geleden, net als de Olde Weme, bij klooster Bethlehem in
Gaanderen. Er hebben acht generaties Hofsop de boerderij gewoond. In 1987 is
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door Stichting Kerspel Varsseveld een eerste aanzet gegeven voor het museum
in de boerderij. Het Hofshuus wordt tegenwoordig gerund met 60 vrijwilligers.
De gebouwen worden soms verhuurd, bijvoorbeeld voor feesten en partijen.
Jaarlijks speelt een deel van het AOV-feest zich af rondom het Hofshuus en wordt
er een Monicadag gehouden. De basisscholen komen ook elk jaar een keer; dan
wordt er uitleg gegeven en worden er oudhollandse spelen gespeeld.
Een uitgebreid verslag van dit Kijkjebijdeburen is te vinden in de vierde
Nieuwsbrief van de Plattelandsraad.
Pagina “Buitengebied in beweging”
De pagina “Buitengebied in beweging” in de Gelderse Post werd dit jaar weer zes
keer uitgebracht. Hierin verschenen de volgende artikelen:
Maart:Samen voor de patrijs Oude IJsselstreek
Scholen de boer op
April: Natuurbegraafplaats de Slangenburg
Natuurbegraven in Nederland
Vooraankondiging Plattelandsparlement
Juni: Oude IJsselstreek geeft impuls aan het platteland
Een mooier buitengebied maken we samen
Aug.: Akkerranden en graslandranden
Open Monumentendag
Okt.: Buur maakt Natuur
Natuurwerkdag 2017
Kijkje bij de buren
Dec.: Streekproducten naar de stad, hoe doe je dat
Beter eten met een korte keten
De artikelen zijn terug te lezen op onze website www.plattelandraadoudeijsselstreek.nl.Ook zijn we te volgen op Facebook en Twitter.
De Gelderse Post is ook digitaal te lezen, via e-paper op hun website.
Projectondersteuning
Eind 2016 is op verzoek van de Gemeente een plan gemaakt voor de activiteiten
in 2017. De leden van de Plattelandsraad hebben onderwerpen aangedragen die
in hun ogen aandacht moeten krijgen. Deze hebben met name betrekking op de
thema’s goede economische basis (bijvoorbeeld verduurzaming landbouw,
bevordering streekproducten), aantrekkelijkheid buitengebied (bescherming en
versterking kwaliteit en diversiteit van het landschap, bevorderen biodiversiteit
van het cultuurland e.d.), goede voorzieningen en sociale structuur (zoals
glasvezel in buitengebied), goede infrastructuur (onderhoud zandwegen,
veiligheid) en goede communicatie (overleg tussen belangenpartijen, themaexcursies, communicatie naar buiten toe via website, Pagina Gelderse Post en
Nieuwsbrief).
Na de toezegging van budget door de Gemeente zijn in de loop van dit jaar een
aantal van deze onderwerpen opgepakt.
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In samenwerking met VAL Oude IJssel en Commissie Oude IJsselstreek van LTO
Oost Achterhoek is een eerste project uitgevoerd gericht op de verhoging van de
biodiversiteit van het agrarische cultuurlandschap door aanleg van kruidenrijke
graslandranden (vergelijkbaar met akkerranden). Na een excursie met potentiële
deelnemers zijn er op 8 melk- en vleesveebedrijven kruidenrijke grasranden
aangelegd met een totale oppervlakte van bijna 5 hectare. Het ingezaaide
mengsel bestaat uit meerdere grassoorten en inheemse kruiden. Dit levert een
gewas op met veel ruwe celstof, vezel en een grote variatie van mineralen, dat in
de veehouderij goed te gebruiken is. Het wordt pas half juni gemaaid en gehooid
of in balen geperst, zodat insecten en vogels profijt hebben van de bloeiende en
zaaddragende planten. Vallende zaden kunnen het volgende jaar weer kiemen,
zodat niet elk jaar opnieuw ingezaaid hoeft te worden.
Een tweede project is een initiatief vanuit de buurtvereniging Haselaar in
Sinderen. In dit project “Lopend natuurtje” hebben de leden hun buren benaderd
met de vraag een landschappelijk element (bosje, bomenrij of -groep,
kruidenrijke strook e.d.) aan te leggen. Hierbij hebben 14 gezinnen aangegeven
iets te willen. Voor deze wensen is een uitvoeringsplan en –begroting (inclusief
subsidie) gemaakt door de VAL. Dit is in bespreking met de Gemeente en zal
voorjaar 2018 worden uitgevoerd.
Een derde project is de ondersteuning van het opknappen van een oud bakhuisje
met een monumentale kastanjeboom aan de rand van de kom van Sinderen. De
aanvragers (Stichting Kerk- en fietspaden Sinderen e.o. en familie Groot
Nibbelink) zijn gestart met de werkzaamheden die in 2018 zullen resulteren in
een nieuw rust- en informatiepunt voor fietsers en wandelaars.

Anne Oosterbaan (secretaris), januari 2018
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