
 

 

 

Jaarverslag over 2018 van de vereniging     
Steenderens Belang 
 
Het bestuur van het Steenderens Belang heeft in 2018 als DBO 7 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 
Marian Pater, kandidaat penningmeester 
 
Pr activiteiten en de website 
Ook in 2018 is Hans Geijtenbeek voortdurend bezig geweest om, zowel de 
snelheid als ook de functionaliteit en veiligheid van onze website te verbeteren. 
De website is inmiddels AVG proof! In 2018 heeft het bestuur de Facebook 
pagina opgezegd, omdat dit medium niets toevoegde naast onze mooie website. 
Steenderens Belang regelt de volledige verhuur van de ruimtes in de Pannevogel.  
De huurder kan de reservering en betaling van een ruimte geheel via de website 
van Steenderens Belang (www.steenderensbelang.nl) regelen. 
Algemene Ledenvergadering 
Op 5 februari 2018 vond de Algemene Ledenvergadering van het Steenderens 
Belang plaats in De Pannevogel. We kunnen terugkijken op een geslaagde en goed 
bezochte ledenvergadering met veel leden en belangstellenden. Op deze avond 
gaven de bestuursleden Rieks Eggens en Marco Garsen een toelichting op het 
project, i.s.m. de gemeente, getiteld Vitale Kernen. De Steenderense 
Ondernemers Vereniging en de Stichting Welzijn Steenderen waren aanwezig. 
De gemeente Bronckhorst werkt aan het toekomstbestendig maken van de 
kernwinkelgebieden.  
In samenspraak met vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen, 
bewoners en andere organisaties wordt gewerkt aan centrumvisies. 
 



 

 

Wonen, ontmoeten, ondernemen, wegen en openbare ruimte zijn de vier 
inhoudelijke bouwstenen van een vitale kern en het dorpslab, als 5e bouwsteen, is 
een procesmatige bouwsteen van een vitale kern.   
Dit is een plaats waar continue wordt gewerkt aan een vitaal dorp, bijv. 
aan de hand van een wekelijks spreekuur. Hier kunnen bijv. verbindingen worden 
gelegd tussen verschillende ideeën. Het is geen plaats voor klachten! 
 
De notulen van deze avond ontvangt u bij de uitnodiging voor de Algemene 
Ledenvergadering 2019. 
 
Aandachtspunten in 2018 
Het Steenderens Belang heeft dit jaar een vervolg gegeven aan het Filmhuis in 
de Pannevogel. 
Iedere tweede maandag van de maand wordt een film gedraaid. De kosten 
bedragen € 5,= per film (incl. koffie/thee). De aangeschafte kussentjes voor het 
zitten op de tribunetrap in de school bevallen prima. 
 
Steenderens Belang volgt de bijeenkomsten waar het gaat om de herbestemming 
van de vrijkomende grond van de voormalige basisschool De Akker aan de 
Bronkhorsterweg in het kader van huisvesting voor jongeren in Steenderen. 
De gemeente heeft hier een CPO project van gemaakt voor jongeren. 
CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en is een vorm van 
sociale projectontwikkeling, waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk 
opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouw project (bouwen in eigen beheer). 
Acht jongeren hebben zich hiervoor aangemeld en zijn er enthousiast mee bezig. 
Ze hebben op de bestemde grond inmiddels buurt gemaakt!  
 
De aandacht en het doorzettingsvermogen van het bestuur voor de verdwenen 
geldautomaat bij de Rabobank heeft er uiteindelijk toe geleid dat, in overleg met 
de Rabobank, er een nieuwe geldautomaat is geplaatst tussen het polderhuis en 
de Bongerd.  
 
Van het hierboven genoemde project Vitale Kernen werden op 12 juni de 
resultaten (wensen) gepresenteerd in een projecttentoonstelling. Het 
wensenboek is daarna aan de gemeente Bronckhorst aangeboden.    
 
De dorpsbelangen organisaties krijgen twee keer per jaar bezoek (in een 
bestuursvergadering) vanuit de gemeente in de personen van de 
gebiedsambtenaren, Herman de Groot en Arie Vries. Tijdens deze vergaderingen 
kunnen actuele zaken binnen Steenderen met hen worden besproken. 
Daarnaast hebben wij in 2018 in een bestuursvergadering bezoek gehad van onze 
burgemeester, mevrouw Marianne Besselink.  
 



 

 

Tot slot volgde het Steenderens Belang ook in 2018 met belangstelling de 
bijeenkomsten m.b.t. het vrieshuis van de AVIKO en de warmtelevering aan   
basisschool de Pannevogel en de sporthal. Voor dit laatste zijn inmiddels 
warmtemeters geplaatst om de hoeveelheid geleverde warmte te kunnen aflezen. 
De aanleg van glasvezel voor het buitengebied heeft eveneens onze aandacht 
gehad.  
 
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! Wij steunen de oproep van SCE voor nieuwe 
vrijwilligers.   
 
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 2018 werd afgesloten met een ledenaantal van 294, een daling van 9 
leden t.o.v. 2017. 
 
Klaas Leutscher, 
secretaris Steenderens Belang 
januari 2019 


