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VAN DE REDACTIE
Voor u ligt het Zomernummer van de Belangenvereniging Spankeren. De
bloembakken zijn gevuld, de hortensia’s gaan bloeien, de langste dag én het
Oranjefeest met de kermis is al weer voorbij. Extra feestelijk dit jaar was op
vrijdagavond de huldiging van Remy Bloem door de burgemeester mevrouw
P. van Wingerden. Zij benadrukte zijn vele werkzaamheden en inzet als vrijwilliger
voor het dorp Spankeren.
Het echte zomergevoel blijft nog even weg want veel mooie zomerdagen hebben
we tot nu toe nog niet gehad. De motorclub Spankeren heeft een Duits weekend
achter de rug met een prachtige rit door de Eifel. De voorbereidingen voor de
jaarlijkse tocht op de eerste zaterdag in september zijn in volle gang.
De buurtbus is blij met de passagierstoename. Minder blij zijn ze met de
verkeersproblemen die de laatste tijd helaas voor een aantal vertragingen gezorgd
hebben. Ook komen de werkzaamheden rond de Traverse Dieren er aan. De
buurtbus is in gesprek met de gemeente om de problemen zoveel mogelijk te
beperken.
Kerstmis is nog ver weg. Toch doet de Petruskerk een oproep om nu al de
kerststal van de zolder te halen voor een kerststallenexpositie tijdens de Wilspa.
Wie doet er mee?
Wij wensen u nog een paar mooie zonnige zomermaanden toe.
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Structuurvisie en ‘Ik buurt mee’ in Spankeren

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro) zijn gemeenten verplicht om voor hun
grondgebied één of meerdere
structuurvisies op te stellen. Een
structuurvisie geeft richting aan toekomstige
ruimtelijke ontwikkelingen en vormen het
afwegingskader voor toekomstige
initiatieven bijvoorbeeld voor woningbouw
en voorzieningen. Daarnaast heeft een
structuurvisie een belangrijk aandeel in de
ruimtelijke onderbouwing van toekomstig op
te stellen bestemmingsplannen.
De huidige structuurvisie Een droom om in te wonen uit 2006 is inmiddels wat
verouderd en globaal. Bovendien worden voor alle dorpen en het buitengebied
weer nieuwe bestemmingsplannen opgesteld. Er is daarom behoefte aan een
nieuwe actuele structuurvisie. De gemeente Rheden kiest er voor om per dorp
zo’n structuurvisie op te stellen. Daarnaast zal er een visie op het buitengebied
worden geformuleerd. Het dorp Rheden was als eerste aan de beurt en eerdaags
zal de gemeenteraad de structuurvisie voor het dorp De Steeg vaststellen. Sneller
dan oorspronkelijk gepland wil de gemeente nu een start gaan maken met de
dorpen Ellecom, Spankeren en Laag Soeren. Onder de naam Spankeren, mijn
dorp van morgen wil men een nieuwe structuurvisie voor ons dorp gaan opstellen.
Daarbij worden natuurlijk de oude structuurvisie en ons Dorpsplan als basis
gebruikt.
Ik buurt mee! is een oproep om samen te werken aan een sociale, prettige, veilige
en mooie buurt. Het is een werkwijze om samen te kijken naar verbeteringen in de
buurt op korte termijn. Daarbij gaat het niet alleen om de woonomgeving maar ook
om de buurtbewoners. Als buurtbewoners elkaar kennen, draagt dat bij aan een
positief buurtgevoel. Ik buurt mee! is een oproep om samen aan de slag te gaan.
Een onderdeel van het project is om te komen tot een buurtplan waarin alle
activiteiten op de korte termijn worden opgenomen. Het project is al in meerdere
buurten en dorpen opgestart. Binnenkort dus ook in Spankeren. Het initiatief van
de werkgroep ‘Spankeren Samen’ zal hierin zeker een plaats krijgen.

3

De projecten structuurvisie ‘Spankeren, mijn dorp van morgen’ en ‘Ik buurt mee!’
trekken vanuit de gemeente gezamenlijk op, omdat beiden gaan over de woon-,
werk- en leefomgeving. Ik buurt mee! richt zich dan op de korte termijn en concrete
buurtactiviteiten. De structuurvisie kijkt meer naar de lange termijn (tot 2030) en de
ruimtelijke ontwikkeling van het dorp.
In beide projecten wil de gemeente graag samenwerken met de bewoners van
Spankeren. Er is daarom al een gesprek geweest tussen een delegatie van het
BS-bestuur en beleidsmedewerkers van de gemeente. Maar ook de gehele
Spankerense bevolking zal worden benaderd. Via een huis aan huis bezorgde
informatiefolder bent u uitgenodigd om op één van de aangegeven tijden bij een
stand in het dorp over uw opvattingen te komen praten. In die folder staat
bovendien een enquête. Door deze in te vullen en af te geven bij de genoemde
stand, kunt u uw ideeën en/of wensen m.b.t. toekomstige ontwikkelingen in
Spankeren kenbaar maken. Wij, bestuur van de belangenvereniging, hopen dat u
van u heeft laten horen.
Over de structuurvisie in zijn algemeenheid en over hoe het in de dorpen Rheden
en De Steeg is gegaan is het nodige te vinden op www.mijndorpvanmorgen.nl
Informatie over het project ‘ik buurt mee’ kan gevonden worden op
www.ikbuurtmee.nl
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Stichting Behoud Dorpskerk Spankeren i.o.

Over de geschiedenis van de kerk in Spankeren is regelmatig
gepubliceerd en zijn al enkele boeken verschenen. Er is ook
veel over te vertellen! De Petruskerk/Dorpskerk is
gezichtsbepalend voor ons dorp en niet meer weg te denken!
Zoals iedereen kan begrijpen, is het onderhoud van een
kerkgebouw erg kostbaar. Momenteel wordt het orgel, dat
dateert uit 1916, gereviseerd. De revisie van het orgel wordt
gedeeltelijk gefinancierd door subsidie van Monumentenzorg.
Maar het merendeel van de algemene onderhoudskosten
komt voor rekening van de eigen kerkelijke gemeente.
Om bij te dragen aan de instandhouding van de Petruskerk/Dorpskerk in
Spankeren, is in de kerkenraad het initiatief ontstaan om te komen tot de oprichting
van een algemene Stichting Behoud Dorpskerk Spankeren. Een werkgroep is
momenteel bezig met de voorbereiding daarvan.
Een belangrijke doelstelling van de op te richten Stichting is de kerk toegankelijker
te maken voor de Spankerense gemeenschap. Het streven is erop gericht om de
kerk beschikbaar te stellen voor een multifunctioneel gebruik ten dienste van de
bewoners van Spankeren en omgeving.
Een andere doelstelling is inkomsten te verwerven en zo financieel bij te kunnen
dragen aan het onderhoud van het kerkgebouw. Een kerk die een lange
geschiedenis
nis kent. Als u meer wilt weten over de geschiedenis van de kerk, dan
kunt u daarover lezen op de website van de kerk:
http://spankeren.protestantsekerk.net/geschiedenis
Als u mee wilt werken aan de totstandkoming van de Stichting of ideeën heeft over
de invulling c.q. uitvoering van een cultureel programma, dan kunt u contact
opnemen met de contactpersoon van de Stichting i.o.: Bretta van MiddelkoopMiddelkoop
Slijkhuis, Overweg 5, Spankeren. Tel. (0313) 415356; mailen kan ook
b.vanmiddelkoop@chello.nl

Alvast hartelijk dank voor uw reactie!

5

Buurtbus Spankeren Dieren
Misschien was het maart bericht iets te optimistisch. Toch gaan wij een goed jaar
tegemoet met een passagierstoename van 20%. Zaten we het vorig jaar op 514
passagiers gemiddeld per maand, nu ligt dat op 614 passagiers. Voor Spankeren
liggen deze cijfers op resp. 116 en 182, een toename van meer dan 50%! Gelukkig
zijn wij tijdelijk verlost van de verkeersproblemen, welke er de afgelopen tijd nog al
eens geleid hebben tot vertragingen. Mocht u hiervan onverhoopt hinder van
hebben ondervonden, dan vinden wij dat uiteraard zeer spijtig. Hopelijk realiseert u
zich, dat dit helemaal buiten onze schuld is. Vanaf maart 2016 gaan de
werkzaamheden rond de Traverse Dieren van start. Wij zijn druk met de Gemeente
in gesprek, teneinde de problemen voor de buurtbus zoveel mogelijk te beperken.

Spanso 55+
Helaas kan onze soos geen programma voor de tweede helft van 2015
opleveren, omdat de situatie onzeker is over het voortbestaan van onze club.
30 juni as vindt er een bijeenkomst plaats met alle bestuursleden van de sozen in
onze gemeente en ambtenaren van de gemeente Rheden.
Tijdens deze bijeenkomst volgt een terugkoppeling van de uitkomst van de
inventarisatie van de activiteiten georganiseerd door de sozen
die uitgevoerd werd door medewerkers van de VIVA.
Daar is het wachten op.
Met vriendelijke groet, het bestuur van Spanso 55+
Melding diefstal en ernstige overlast
Het bestuur van de Belangenvereniging Spankeren wil de inwoners van ons dorp
nog eens wijzen op het belang van het melden van diefstal en overlast bij de
politie. Misschien denkt u: “Laat maar, ze doen er toch niks mee”, maar dat is niet
terecht. Het kan zijn dat een op zich staand feit niet wordt opgelost maar door alles
te melden kan de politie verbanden leggen en soms toch één of zelfs
meerdere zaken tot een oplossing brengen, Ook verdachte zaken, zoals een in uw
ogen vreemde auto's die u een aantal keren op een bepaalde plek in het dorp
waarneemt kunnen een bijdrage leveren. Melden dus op nummer 0900-8844.
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Op 15 mei jl., de vrijdag na Hemelvaartsdag, zijn we begonnen met een lekkere
bak koffie in de “kantine” bij Gerrit en Astrid Geerligs. Rond 09.00 uur zijn wij
vertrokken met een afvaardiging van de MC Spankeren voor ons jaarlijkse
motorweekend. Rob Gijsberts heeft een mooie tocht uitgezet naar motorhotel
“Redhouse on the Hill” in Barweiler, Duitsland. Barweiler is gelegen in het mooie
gebied de Eifel in Duitsland. De Eifel is een geliefde plek voor motorrijders om
eens lekker uit te waaien en bochten te oefenen. Zelfs de hellingproef komt hier
aan de orde. De weergoden waren ons goed gezind. Op een enkel spatje na
hebben we een droog weekend gehad wat wel zo prettig is op de motor.
Bij terugkomst op zondag 17 mei, had Astrid Geerligs voor ons een heerlijke bak
koffie gezet met daarbij een lekker stuk eigen gebakken appeltaart. Inmiddels
hebben we ook een zomeravondrit achter de rug en wel op 4 juni. Jan van de Enk
had een mooie route voor ons uitgezet. Het was een prachtige zomeravond met
een ondergaande zon. De route ging door de Liemers via Doesburg, Wehl,
Zevenaar en Lobith. Onderweg op de dijk bij Lobith kwamen we terecht tussen
allemaal kinderen die fanatiek de vierdaagse liepen. Om geen risico te lopen
hebben wij, onder begeleiding van de organisatie, een ommetje gemaakt om onze
route vervolgens weer voort te zetten.
In Lobith hebben we langs de Rijn een terrasje opgezocht en weer genoten van
een heerlijke bak koffie met uiteraard appelgebak met slagroom. Het was weer een
geslaagde avond! De voorbereidingen voor de jaarlijkse tocht in op de eerste
zaterdag van september zijn in volle gang. De eerste testrit is alweer achter de rug.
Ook dit lijkt weer een mooie tocht te worden. We hopen op veel aanmeldingen en
droog weer!
Namens het organisatiecomité André Maalderink
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Kerststallen gevraagd
Al enige jaren is de Petruskerk open met “de Wilspa”: zo is er niet alleen veel te
zien op de kramen maar ook in de Petruskerk zelf. Naast een kaarsje branden in
de gedachtenishoek is er altijd ook een kleine expositie.
Voor de expositie van dit jaar willen we graag een beroep doen op u als
dorpsgenoten. We zouden graag een tentoonstelling maken met verschillende
kerststallen. Wanneer een aantal van u bereid is om hun kerststal uit te lenen kan
onze dorpskerk een mooie gevulde kerk worden met unieke stallen, wellicht een
trekpleister voor bezoekers uit de regio.
Wie een exemplaar wil uitlenen meldt dit voor 1 augustus bij ds. Quik
(dominee@quik-verweij.nl; 0575-567778) en/of Cees Verburg (intexad@hetnet.nl;
0313-414412). Zij kunnen u meer informatie geven. Het ligt in de bedoeling op
vrijdag 28 augustus de kerststallen in ontvangst te nemen. In overleg kunnen de
eigendommen later in de week weer opgehaald worden.

Doet u mee? We horen het graag! Ds. Quik
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Beste kaarters .
De data voor de kaartavonden in het seizoen 2015-2016 zijn bekend. Hieronder
de lijst met de speelavonden.

1. 19 september 2015
2. 10 oktober 2015
3. 14 november 2015
Let op in december is er geen kaartavond, maar op 19 december
de kaartmarathon
4.
5.
6.
7.
8.

9 januari 2016
20 februari 2016
12 maart 2016
9 april 2016
14 mei 2016
e

Extra 19 december de 4 kaartmarathon (zaterdag overdag)
Zoals gewoonlijk tellen de (beste) resultaten van 6 avonden mee voor de
eindstand.
De kaartmarathon telt niet mee voor de eindstand.
De avonden beginnen om 20.00 uur. Koffie (of wat anders) is er vanaf 19.45 uur.
Het inleggeld blijft € 2,50 per avond/per persoon.
Met vriendelijke groet
Tjibbe de Boer

Jan van den Enk

Tel.nr. 06-53601195

Tel.nr. 06-11461904

Email: tjibbe.de.boer@hetnet.nl

Email:jcvdenk@upcmail.nl
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AGENDA

Juli 2015
18 juli
18 juli

Inzameling oud papier.
Gifbus op het Kerkplantsoen van 9.45 tot 10.45 uur.

Augustus 2015
15 augustus
29 augustus

Gifbus op het Kerkplantsoen van 9.45 tot 10.45 uur.
Wilspa

September 2015
5 september
12 september
19 september
19 september
29 september

Inzameling oud papier.
Darten in het Dorpshuis.
Kaarten in het Dorpshuis.
Gifbus op het Kerkplantsoen van 9.45 tot 10.45 uur.
Avond van het Huis van het Dorp.

De foto’s in dit nummer zijn aangeleverd door Han Uenk en Arie Vervelde.
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De belangenvereniging Spankeren is opgericht op 29 april 1992 en stelt zich ten doel het
algehele woon- en leefklimaat in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. De
activiteiten strekken zich uit tot vele terreinen, zoals ruimtelijke ordening, milieu en natuur,
woningbehoefte, verkeersveiligheid, voorzieningenniveau, infrastructuur, enz. Het
lidmaatschap kost € 5,00 per jaar
Mocht u vragen hebben over welk onderwerp dan ook, aarzel niet om één van de
bestuursleden te benaderen. Vier maal per jaar wordt een info bulletin uitgegeven waarin de
leden op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen in en rond Spankeren.

Website: www.belangenverenigingspankeren.nl

Dagelijks bestuur
Voorzitter : …………..(vacant)
Secretaris :
Martin van Gessel, Dorpsweg 12
1e penningm. :Rob Lammerts,Broekhuysenhof 1
2e penningm. :Bea Waterborg,
Dorpsweg 28

843583
841616
419235

martin.van.gessel@gmail.com
robenhan@hotmail.com
bea.waterborg@upcmail.nl

421829
496768
416442
420711
416381

janhulsing@telfort.nl
cindyvdm 7hotmail.com
pietnicolai4@gmail.com
williederuiter@hotmail.com
sigrid-harold@upcmail.nl

Overige bestuursleden
Jan Hulsing,
Cindy van de Meerendonk,
Piet Nicolaï,
Bert de Ruiter,
Harold Smeltink ,

Overweg 39
Bockhorstweg 10
Loohof 59
Van Rhemenhof 33
Loohof 13

Redactie van dit bulletin:
422492 baan32@zonnet.nl
843508 loeswosgien@gmail.com
416381 sigrid-harold@upcmail.nl

Thea Baan
Loes Wosgien
Harold Smeltink
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Remy Bloem wordt bij de start van de kermis door de burgemeester gehuldigd.
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