
 

 

 

 

VITALE KERNEN STEENDEREN 
Terugblik oktober 2018 – oktober 2019 

 

De werkgroep Vitale Kernen Steenderen kwam in deze periode 10x bij elkaar voor werkgroepoverleg. 
Daarnaast waren er diverse afspraken met politieke partijen en was er de vierkernenbijeenkomst 
met de raad eind juni. Het dorpsplan kreeg haar eigen werkgroep deze kwam 6x bij elkaar voor 
overleg. 

We presenteerden ons op de jaarvergadering van Steenderens Belang en op 21 mei, 2 juli en 15 
oktober waren er dorpsavonden. Daarover kon je meer lezen op de website www.vitaal-
steenderen.nl, in het Contact en de Gelderlander. We waren te horen op Radio Ideaal. Er is een 
mailinglist en we plannen elk half jaar een mailing. Ook het Dorpslab heeft haar eigen kanalen als een 
website en facebookpagina. Berichten worden gedeeld op de websites/mailing van onze achterban: 
het SOV, de HVS, Welzijn Steenderen, etc. 

Waar werkten we aan? Lees het hier. 
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Een handelingskader en het wensenboek 
Het wensenboek is met begeleidend schrijven op 10 oktober 2018 verzonden aan wethouder Blaauw 
per mail. Het wensenboek is eveneens toegestuurd aan de raadsleden. 

Parallel daaraan geeft het college aan behoefte te hebben een kader om alle kernen in Bronckhorst 
gelijk te behandelen. Ze willen focus en richting aangeven. Dat doen ze eind oktober middels een 
conceptnotitie. Wij zijn niet blij met de inhoud. We maken november 2018 een pittige reactie: 
“Alleen als onderwerpen in samenhang worden besproken, integraal, is vooruitgang in Steenderen 
mogelijk.” 
 
Middelen 
De raad stemt december 2018 in met het programmaplan en stelt € 5 ton beschikbaar voor het 
vervolgproces Vitale kernen.   
Na het raadsbesluit over het jaarlijkse budget van € 5 ton stelt het college (jan 2019) een notitie voor 
het vervolgproces vast: de Leidraad Vitale kernen. Deze leidraad gaat over het proces, de 
samenwerking en de werkwijze. “De werkgroepen kunnen direct advies uitbrengen aan de 
wethouder en het college. Ambtelijk is de gemeente vertegenwoordigd in de werkgroep. Het gaat 
dus om samen aan de slag en er is geen sprake van ‘wij en zij’.” 
 
In februari 2019 kan het Wensenboek officieel voorgelegd worden aan het College, samen met de 
visies van Hengelo en Zelhem. College heeft op 19 maart 2019 de visies behandeld en ziet de visie 
van Steenderen als basis voor toekomstige ontwikkelingen en initiatieven in de dorpskern. 

Organisatie 
Om uitvoering te geven aan projecten in het wensenboek en niet alle werkgroepleden nog meer te 
belasten denken we na over een organisatiestructuur. In het Wensenboek is het Dorpslab 
gepositioneerd als een plek om continue te werken aan de veelheid kleine en grote ideeën en 
projecten die Steenderen vitaal houden en maken. Het Dorpslab helpt ideeën verwezenlijken en 
zorgt voor de afstemming tussen eenieder die werkt aan de realisatie van een van de wensen van 
Vitale Kernen. In het wensenboek staat dat de werkgroep daardoor iets meer afstand tot de 
uitvoering krijgt en supervisie houdt op het lange termijn resultaat.  
In 2019 wordt er volop gewerkt aan het Dorpslab en voor de ontwikkeling van het dorpsplan kwam 
er een ‘extra’ projectteam, die naast werkgroepleden bestaat uit inwoners die zich willen inzetten en 
gemeentelijke specialisten.  

Samenstelling werkgroep 
Maart 2019 maken we kennis met Bertus Rietberg. Hij schuift aan namens de Historische Vereniging 
Steenderen.  

Ward en Ap nemen zitting in het bestuur van de SOV en regelen Jan Achterkamp en John Rutjes als 
hun vervangers. 

September 2019 Jolein van Leeuwen komt de werkgroep versterken met haar communicatiekennis. 
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Kinderen 
Op 10 en 17 juli bezoeken Rieks en Carolien groep 7 en 8 van De Pannenvogel. De kinderen is 
gevraagd naar hun route van huis naar school, naar verkeersveiligheid en in algemene zin naar hun 
ideeën voor een levendiger Steenderen.  

Dorpslab 
We vonden het lastig het Dorpslab te starten zonder fysieke plek: de Kei wordt verbouwd. In mei 
2019 kiezen we ervoor om het Dorpslab toch te starten. In het Dorpslab helpen we mensen met het 
verwezenlijken van ideeën en wensen door ze op weg te helpen, de goede weg te wijzen, ze in 
contact te brengen met de juiste mensen en instanties. Carolien Beijer, ondernemer uit Rha, krijgt de 
opdracht voor het Dorpslab on Tour. 

We vinden het belangrijk om het Dorpslab goed te positioneren, het continue werken aan een 
Levendig dorp te borgen en te onderzoeken hoe het DorpsLab na een half jaar zelfstandig gerund kan 
worden, met vrijwilligers, businesscoaches en ambassadeurs. Het Dorpslab krijgt de naam BROST, 
een samentrekking van de eerste letters van de kernen in de voormalige gemeente Steenderen. 

De resultaten tot dusver 

• Er is een aanvraag gedaan bij Unive Oost Fonds voor 
een ideeënwedstrijd. Deze is niet gehonoreerd. 

• We willen voortvloeiend uit het bezoek aan de 
Pannenvogel een Junior Dorpslab initiëren in 
samenwerking met de school/BSO. Jongeren kunnen 
dan geholpen worden om hun eigen ideeën te 
verwezenlijken. 

Dorpsplan 
Ward benadrukt oktober 2018 dat we met de werkgroep eerst een visie willen op 
verblijfskwaliteit(en) van Steenderen. We zoeken naast de praktische kwaliteiten van Goudappel een 
kunstenaar die met ons mee kan denken. “Kwaliteit overstijgt het niveau van het oplossen van 
problemen. Analyses komen daarmee op de tweede plaats.” We hebben de totaalvisie nodig om 
kleine ingrepen in samenhang uit te kunnen voeren.  

Maart 2019 bespreken we de opdracht aan Goudappel op het Dorpsplan te maken. We voegen in 
april ook een kunstenaar toe aan het proces. De rol van de kunstenaar is primair procesmatig: het 
dorpsplan beter/verrassender maken. Mogelijk is/zijn daar daadwerkelijk een/meerdere 
kunstwerken voor nodig, dat hoeft echter niet.  
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De kinderen op de Pannenvogel maken een 
kaart met hun fietsroutes. Coen Beijer geeft 
aan dat dit voor hem behulpzaam kan zijn. 
We hopen dat we de samenwerking met 
Coen kunnen vinden het komende jaar 
(2020) in zijn opgave om schoolroutes te 
verkennen.  

Anders Wonen  
Het platform wonen blijkt lastig te 
positioneren. We vinden eind 2018 geen 
aansluiting bij organisaties als 
Achterhoek2020 en gemeente. 
 
Zomer 2019 wordt de Woonvisie afgerond en 
gepresenteerd.  

Omdat het lastig is om inwoners enthousiast 
te krijgen, laten we het platform najaar 2019 
even wat het is. Wonen blijft een 
aandachtspunt. 

Engel 
We vinden we dat wij geen rol hebben in de ontwikkeling van locatie de Engel.  
Wat we als werkgroep kunnen doen is de eigenaar van De Engel aanspreken op de huidige situatie en 
deze verbeteren tot er tot definitieve realisatie wordt overgegaan. De gemeente wijst de 
ontwikkelaar op de ontwikkeling van de woonagenda (definitief zomer 2019) en de mogelijkheden 
die er dan kunnen ontstaan.  

Uit het gesprek tussen gemeente en eigenaar mei 2019 blijkt dat de hekken moeten blijven, 
verfraaien mag wel.. De mogelijkheden van een doek met historische beelden krijgt de voorkeur.  
 
Op 13 juli maken een tiental vrijwilligers het terrein aan kant. De buren zijn middels een briefje 
geïnformeerd. Twee buren helpen bij de uitvoering.  
 
De hekken staan er na de zomer ‘19 nog mooi bij. Het is natuurlijk geen permanente oplossing. Dus 
daar kijken we nog steeds naar uit. De bewoonster die haar tuin eraan grenst, houdt het netjes bij. 
En er staan nog wel eens mensen naar de foto’s te kijken.  
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Voedseldorp  
We onderzoeken de mogelijkheden voor een aardappelmuseum. Aviko met een beoogd proeflokaal 
is daarin een belangrijke speler 

Zomer 2019 heeft Geert op aangeven van de burgemeester een afspraak met Colin Rijmers. Zij 
bereiden samen voor hoe de Aviko en Friesland Campina mee te krijgen. De burgemeester gaat eerst 
kennismaken met de nieuwe directeur en nog niet over het plan en de inhoud praten. Dat is voor 
daarna en aan de werkgroep. 

Zichtbaar maken van de Kerk  
Een eenvoudig te realiseren onderdeel van het Dorpsplan en Dorpsplein is het opschonen van het 
groen rondom de kerk. Het gaat hier onze ogen om achterstallig onderhoud. Het lage groen wordt 
gesnoeid/verwijderd en de bomen opgekroond. 
 
In oktober 2019 staan we op het punt dit uit te werken voor realisatie. 

Herinrichting Oltmanstraat naast het Anker tot kruispunt  
Ook de keuze voor herinrichting van de Oltmanstraat vloeit voort uit het dorpsplan. De werkgroep en 
inwoners geven dit aan als één van de prioriteiten. Gecombineerd met de wens van de wethouder 
om met laaghangend fruit aan de slag te gaan, komen we tot dit deelproject. We willen aan de slag 
met verder uitwerking van het dorpsplan naar een technisch ontwerp. We leggen aan de gemeente 
voor om de herinrichting van het stuk Oltmanstraat als eerste aan te pakken. Meegenomen wordt de 
toegang tot het dorpsplein vanaf De Zeven Stenen tot aan de Dierenartsenpraktijk. Zo kunnen we 
een indruk geven voor de andere (toekomstige) verbeteringen uit het dorpsplan.  

In oktober 2019 staan we op het punt dit voor te leggen aan de gemeente en hoe samen met 
adviseurs en gemeente verdere uitwerking vorm te geven. 
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Kunst en wandelroute 
In het Dorpsplan is een kunst en wandelroute benoemd om daarmee de kwaliteiten van Steenderen 
uit te lichten. Bertus benadert oktober 2019 kunstenaars Alphons en Marcel opnieuw om met hen te 
komen tot een uitvoeringsplan incl. benodigd budget. 

In de kunst- en wandelroute komt ook ruimte voor de fototegels die in de alle vier de kernen van de 
gemeente een plek krijgen. Ze kunnen worden gebruikt voor de plekken waar ooit Steenderense 
parels gestaan hebben.  

Oplaadpunten auto en e-bikes 
Oplaadpunten voor autos lijken ons nog niet zo hard nodig en we hebben vragen over wie er 
eigenaar is en hoe er wordt opgetreden bij schade. Binnen de gemeente wordt hier ook naar 
gekeken. We wachten dat af. 

Jan gaat oktober 2019 aan de slag met meer oplaadpunten voor E-bikes. Hij neemt contact op met 
Heezen en de Seeven Stenen. Bertus tipt ook nog contact te leggen met het Anker. 

 


