
Jaarverslag over 2017 van de vereniging      
Steenderens Belang 

Het bestuur van het Steenderens Belang heeft in 2017 als DBO 8 keer 
vergaderd. 
Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste onderwerpen die zijn 
besproken tijdens deze reguliere vergaderingen en waar het Steenderens  
Belang een rol in heeft gespeeld. 

Bestuurssamenstelling 
Het bestuur bestaat uit:  
Rieks Eggens: voorzitter 
Rolf Grijpma: penningmeester 
Klaas Leutscher, secretaris  
Hans Geijtenbeek, bestuurslid 
Marco Garsen, bestuurslid 
Cor Hofs, bestuurslid 
Frans Damen, bestuurslid 

Pr activiteiten en de website 
Ook in 2017 is Hans Geijtenbeek voortdurend bezig geweest om, zowel de 
snelheid als ook de functionaliteit en veiligheid van onze website te verbeteren.  
Steenderens Belang neemt inmiddels de volledige verhuur van de ruimtes in de 
Pannevogel voor haar rekening en de website is hiervoor aangepast.  
De huurder kan de reservering en betaling van een ruimte geheel via de website 
regelen. Het adres is: www.bronckhorst-west.nl 

Algemene Ledenvergadering 
Op 20 februari 2017 vond de Algemene Ledenvergadering van het Steenderens 
Belang plaats in De Pannevogel. We kunnen terugkijken op een geslaagde en goed 
bezochte ledenvergadering met 59 leden en belangstellenden. Op deze avond 
werd over verschillende onderwerpen in groepen gediscussieerd. 
Na afloop van de discussies in de verschillende groepen bracht een 
woordvoerder van iedere groep de belangrijkste punten naar voren.  
De onderwerpen waren: de openbare ruimtes (klachten centraal melden bij 
Steenderens Belang), zorg (o.a. opvang van ouderenzorg in Steenderen zelf, 
afhankelijkheid van vervoer), duurzaamheid, gemeenschapsvoorzieningen in 
teveel vrijkomende gebouwen?, opvang van statushouders (deze mensen in 
Steenderen beter opvangen bijv. door een buddy of door een duidelijke rol voor 
het sociaal team), woningvoorraad voor jongeren en ouderen in Steenderen     

http://www.bronckhorst-west.nl


voldoende? (belangrijk hoe je dit moet uitvragen bij deze groepen; woningen in 
Wilhelminastraat misschien aan jongeren verkopen?), meer culturele activiteiten 
in Steenderen? (repair-café, huiskamerorkest, filmhuis etc). 
De notulen van deze avond ontvangt u bij de uitnodiging voor de Algemene 
Ledenvergadering 2018. 

Aandachtspunten in 2017 
Het Steenderens Belang is dit jaar gestart met een Filmhuis in de Pannevogel. 
De eerste film, De Aanslag, werd vertoond op maandag 24 april en trok 25 
bezoekers. De kosten bedragen € 5,= per film (incl. koffie/thee). De vaste 
filmavond is de 2e maandag van de maand. Inmiddels zijn, op velerlei verzoek, 
kussentjes aangeschaft voor het zitten op de tribunetrap in de school. 

Vanaf mei woont Stan Drouen de bestuursvergaderingen bij als aspirant lid van 
het Steenderens Belang.  

Wij volgen bijeenkomsten m.b.t. de begeleiding van vluchtelingen die in 
Steenderen wonen bij de gemeente en het Sociaal team. Het Sociaal Team 
is dit jaar verhuisd van het pand van de Rabobank naar de Kei. 

Steenderens Belang volgt de bijeenkomsten waar het gaat om de herbestemming 
van de vrijkomende grond van de voormalige basisschool De Akker aan de 
Bronkhorsterweg, als ook de herbestemming van het pand van de Rabobank. 
Beide in het kader van huisvesting voor jongeren in Steenderen. 

Daarnaast heeft het Steenderens Belang het groengebeuren 
in onze kernen ( o.a. het Bomenplan) gevolgd, het speelruimteplan van de 
gemeente en de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Ook het project Vitale 
Kernen van de gemeente heeft onze aandacht.  

Tot slot volgt het Steenderens Belang ook dit jaar met belangstelling de 
bijeenkomsten m.b.t. het vrieshuis van de AVIKO en de veranderende 
verkeerssituatie als gevolg hiervan.  

De inzet van vrijwilligers voor de werkzaamheden in en om het zwembad en de 
sporthal mag ook dit jaar niet onvermeld blijven. 
Het is en blijft een onmisbare schakel voor het behoud van onze 
sportvoorzieningen in Steenderen! 

U ziet dat wij als bestuur van het Steenderens Belang samen met andere 
dorpsvrijwilligers weer een actief jaar hebben gehad. We vragen uw aandacht en 
betrokkenheid voor de leefbaarheid voor de komende jaren van ons dorp, waarin 



wij geconfronteerd worden met een terugtredende gemeentelijke overheid en 
een krimp van de bevolking. 
            
Meldt u zich als lid van onze vereniging aan via de website 
www.steenderensbelang.nl en/of als vrijwilliger via het mailadres 
info@steenderensbelang.nl om uw betrokkenheid te tonen. 
Het jaar 2017 werd afgesloten met een ledenaantal van 303, evenveel als in 
2016. 

Klaas Leutscher, 
secretaris Steenderens Belang 
januari 2018
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