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Afmeldingen met kennisgeving zijn ontvangen van: Hans Geurts, Bert Jan Westendorp, Bart van 
Rooy, Harm Baarslag en Jan Otten. 
 
1.Opening 
De voorzitter, Rieks Eggens, heet iedereen welkom en spreekt zijn waardering uit voor het feit dat 
zovelen gehoor hebben gegeven aan deze uitnodiging. 
Hij leest de namen van de afwezigen met kennisgeving voor aan de vergadering. 
De koffie en thee zjin voor rekening van het Steenderens Belang. De overige consumpties zijn voor 
eigen rekening. 
 
2.Mededelingen 
De voorzitter noemt de “wapenfeiten” van het Steenderens Belang in 2011: 
de politiepost bij de COOP, het opknappen van de jongerenhangplek, de buslijn bij het ziekenhuis, 
het groen/gras verhaal, glasvezel, het hele gebeuren rondom de mogelijk nieuw te bouwen school 
nabij de sporthal en het instellen van de volgende vier werkgroepen: Dorpscentrum, Evenementen, 
Zorg en dienstverlening en tot slot Huisvesting. 
Er is een mail binnengekomen van Wim Knaake betreffende de huisvesting en van Carel Swaan m.b.t. 
het zwembad. Beide onderwerpen komen terug in de vergadering. 
 
3.Notulen Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2011 
Geen vragen en/of opmerkingen hierover, waarna ze worden vastgesteld. 
 
4.Jaarverslag over 2011 
Geen vragen en/of opmerkingen, waarna deze eveneens worden vastgesteld. 
 
5.Financieel jaarverslag 2011 en de begroting 2012. 
De penningmeester, Rolf Grijpma, geeft tekst en uitleg bij beide onderdelen. 
Het feit dat Wim Knaake geen vragen heeft, vat de penningmeester op als een compliment voor zijn 
verrichte werkzaamheden! 
De kascommissie, bestaande uit Annelies Peppelman en Leo Alberink, heeft op 10 februari 2012 de 
controle uitgevoerd m.b.t. het financieel boekjaar 2011. 
Zij heeft geen bijzonderheden kunnen ontdekken en stelt de vergadering voor het financieel 
jaarverslag over het boekjaar 2011 goed te keuren en de penningmeester décharge te verlenen.  
De penningmeester bedankt de kascommissie en als blijk van waardering voor de gedane arbeid 
krijgen beide mensen een bedankje in de vorm van een fles met inhoud uit Steenderen. 
De nieuwe kascommissie bestaat uit: Leo Alberink en Gerrie Gal. 
 
6.Bestuursmutaties 
Aafke Harmsen is aftredend lid. Er is inmiddels afscheid van haar genomen. 
De voorzitter stelt Frans Damen voor als nieuw bestuurslid. Daar er geen namen van tegen-
kandidaten zijn binnengekomen, stelt hij voor akkoord te gaan met deze benoeming. De aanwezigen 
stemmen met applaus hiermee in. 
De voorzitter vraagt tevens aan de aanwezigen om met namen te komen voor mogelijk nieuwe 
jeugdbestuursleden. Er kan ook via de mail op deze oproep worden gereageerd. 
 
Pauze 
 
7.Presentatie voortgang werkgroepen 
De voorzitter legt in het kort het glasvezelverhaal uit aan de vergadering. De start zal ergens begin 
mei plaatsvinden, terwijl de definitieve planning rond 6 april bekend zou moeten zijn. 
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Werkgroep Dorpscentrum / Marktpleinbeheer 
Rolf Grijpma geeft een toelichting over de voortgang van deze werkgroep. 
Het gaat hierbij om het gebruik van het Marktplein (o.a. door de marktkoop-mensen) en de aanleg 
van een Jeu de Boules baan naast de kerk. 
 
Werkgroep Evenementenorganisatie 
Hans Geijtenbeek licht de werkzaamheden toe. De website van het Steenderens Belang zal worden 
uitgebreid met een evenementenkalender, waarop de verschillende verenigingen hun evenementen 
kunnen aankondigen. De verenigingen zullen hiervoor worden aangeschreven door Hans 
Geijtenbeek. 
Dit moet dan tevens als PR middel dienen. 
 
Werkgroep Huisvesting 
Klaas Leutscher geeft een toelichting over de vorderingen van deze werkgroep. 
Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Steenderens Belang en Sité op maandag 5 maart jl.   
In dat gesprek heeft Sité nogmaals het beleid toegelicht. 
Er zal een artikel in het meinummer van de Achtste Steen verschijnen, waarin Sité het beleid naar de 
bevolking uitlegt.  
Er worden een aantal vragen gesteld over dit beleid. De intussen binnengekomen wethouder, Paul 
Seesing, licht het gemeentelijk beleid hieromtrent toe. 
De wethouder zegt toe dat intern nog een keer gekeken gaat worden naar ondersteuningsmiddelen 
die de gemeente ter beschikking heeft voor jongeren die een huis willen kopen. 
De voorzitter doet een oproep aan de jongeren die in Steenderen woonruimte zoeken om zich te 
melden. 
 
 
8.Uitleg over het gemeentelijk accommodatiebeleid. 
De voorzitter legt in het kort dit beleid uit vanuit het Steenderens Belang gezien. 
Zij gaat voor een totaalbeleid op dit gebied gericht op behoud van de genoemde voorzieningen: 
sporthal, zwembad, school, BSO en buitensportvoorzieningen. 
Wethouder Paul Seesing legt vervolgens het beleid uit vanuit de gemeente gezien. 
Aan bod komen de sporthallen en zwembaden in Bronckhorst en de eventuele sluitingen hiervan als 
gevolg van de bezuinigingen. De wethouder beantwoordt de vele vragen en opmerkingen. 
De voorzitter bedankt de wethouder voor zijn uitleg en overhandigt hem een fles met inhoud uit 
Steenderen. 
 
9.Rondvraag en sluiting 
Paul Kok heeft een vraag voor de wethouder over de huisvesting van gehuwden, van wie één partner 
een beperking heeft. Hij overhandigt de wethouder een door hem geschreven vraagstelling aan de 
gemeente hierover. Dit zal tevens gepubliceerd worden aldus Paul Kok. 
Een vraag wordt gesteld over mogelijke uitbreiding van de winkelvoorzieningen in Steenderen. 
Volgens de voorzitter erg lastig in deze tijd van bezuinigingen. 
Het Steenderens Belang krijgt een compliment voor alle werkzaamheden tot nu gedaan voor de 
bevolking. 
Vervolgens een vraag over het Dorpscentrum m.b.t. de invulling van de doorsteek van de Dorpsstraat 
naar de bushalte aan de Burg. Smitstraat (zgn.”olifantspaadje”). Hier wordt naar gekeken door de 
betreffende werkgroep, maar zal pas worden meegenomen zodra de toekomstfunctie van de 
Steenuil vaststaat. 
Dat geldt voor openbaar groengebied aan de zuid- en noordzijde van de PKN-Kerk. 
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Ook de overlast van hondenpoep is onderwerp van de rondvraag. Er zijn geen speciale 
uitlaatplaatsen voor honden in Steenderen. Wel zou er vanuit de gemeente toezicht komen op deze 
vorm van overlast. Dit toezicht kan beter volgens de voorzitter. De wethouder neemt dit punt mee. 
Er kwam een vraag over het milieuparkje in de H. Addinkstraat. Zou het een idee zijn dit parkje te 
verplaatsen naar het terrein bij de sporthal. Als daar de nieuwe school komt, komen daar dagelijks 
veel mensen die gelijk hun afval kwijt kunnen. 
In de H. Addinkstraat is er nu regelmatig sprake van overlast, omdat mensen er soms van alles 
bijzetten. De containers zijn ook vaak vol, waardoor het afval er vervolgens naast wordt gezet. Dit 
punt kan eventueel t.z.t. bekeken worden. 
 
Tot slot van de rondvraag een vraag over de plaats van de eventuele nieuwe school. 
Er wordt veel gezegd rondom dit onderwerp.  
De voorzitter benadrukt nogmaals het standpunt van het Steenderens Belang. Het gaat hierbij om 
het totaalplaatje van voorzieningen en dan lijkt de meest logische plaats bij de sporthal. De 
betreffende Startnotitie, waarin o.a. de plaatsen worden genoemd voor een mogelijk nieuwe school, 
staat op website van de gemeente en is voor iedereen toegankelijk. 
 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar komst en inbreng en wenst 
een ieder wel thuis. 
 
 

Steenderen, 2 april 2012 
Klaas Leutscher, secretaris. 
 


