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Doelstelling van de vereniging
De Belangenvereniging Spankeren stelt zich ten doel het algehele woon- en leefklimaat in
Spankeren in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren.
Ontwikkeling ledental
Het ledental op 31 december was 257
(dat is 7 minder dan het ledental bij de sluiting van het verenigingsjaar 2017).
Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestond in het verenigingsjaar 2018 uit de volgende personen:
• vacature : voorzitter
• vacature: secretaris
• Rob Lammerts : penningmeester
• Martin van Gessel : bestuurslid
• Jan Hulsing : bestuurslid / voorzitter ad interim
• Piet Nicolai : bestuurslid
• Ruben Ruyten : bestuurslid
• Harold Smeltink : bestuurslid
In 2018 vond het volgende binnen het bestuur plaats:
Jan Hulsing heeft de bestuursvergaderingen voorgezeten.
In de algemene ledenvergadering/jaarvergadering op 27 maart 2018 is Ruben Ruyten gekozen
als bestuurslid .
Bestuursvergaderingen:
Het bestuur is in 2018 zes maal bij elkaar geweest.
Daarnaast was er de algemene ledenvergadering/jaarvergadering op 27 maart en een
bijzondere algemene ledenvergadering op 23 oktober over het voortbestaan van de
belangenvereniging.
Voortbestaan van de belangenvereniging
17 personen, waaronder 5 bestuursleden en 5 oud-bestuursleden, waren op 23 oktober
aanwezig bij de bijzondere algemene ledenvergadering.over de vraag: ‘is er nog toekomst voor
de belangenvereniging in Spankeren?’
Aan de orde kwam;
- het is de tijdgeest, je hoort overal dat men niet aan vrijwilligers kan komen;
- de nieuwe sociale media (internet, e-mail, Facebook, Twitter, e.d.) maken dat contacten
met bijv. de gemeente en politie eenvoudiger en laagdrempeliger zijn geworden. Een
belangenvereniging wordt hierdoor minder nodig;
- wellicht is het imago van de BS saai en is men onzichtbaar en is er onvoldoende bekend
wat men doet?
- de BS zou niet daadkrachtig genoeg hebben gehandeld in een aantal gevallen;
- een poule van deskundigen opzetten en deze afhankelijk van het onderwerp om inzet
vragen;
- kunnen we door als slapende vereniging en kan dit überhaupt volgens wet en regelgeving?
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Men hechtte toch veel waarde aan het bestaan van een actieve belangenvereniging maar
besefte dat het voortbestaan erg moeilijk wordt onder de huidige omstandigheden.
Hierop deden Wim Vugts en Wim Wassink het aanbod om een ultieme poging te ondernemen
om nieuwe bestuursleden te werven. Er is afgesproken dat de heren tot uiterlijk 15 januari
(2019) mensen daarvoor persoonlijk gaan benaderen. Mede op grond van hun resultaten gaat
kort daarna het zittende bestuur zich beraden op het vervolg.
Bestuursbeleid
Traverse Dieren
Begin 2018 is er frequent contact geweest met Wilco Zeilmaker en Frank Montanus
(contactpersonen Traverse-werken) over de vernieuwing van de Edybrug. Dit werk is van april
t/m juli uitgevoerd. In deze periode is de fietssluis op de van Rensselaerweg tijdelijk
opgeheven. De verkeersveiligheid bij de Spankerense brug was onze grootste zorg en is
uitvoerig besproken. De heren van de Traverse hebben toegezegd dat zij dit nauwlettend
zouden volgen en dat zij zo nodig adequaat zouden reageren op de situatie. Een en ander is
naar tevredenheid verlopen.
Verkeersveiligheid op de Zutphensestraatweg / N348 tracé Spankeren
Er is een enquete gehouden onder weggebruikers en belanghebbenden zijn geïnterviewd. Dit
heeft geleid tot een proef met een maximumsnelheid van 70 km tussen de sluis en net voorbij
de Luchte. Uit dit onderzoek is niet duidelijk naar voren gekomen dat door deze
snelheidsverlaging de verkeersveiligheid zou zijn verbeterd. De provincie heeft n.a.h.v.
besloten de oude situatie met 80 km als maximum snelheid 'voorlopig' te handhaven. Bij het
volgende grootonderhoud (2024) zal een eventule snelheidsaanpassing opnieuw worden
meegenomen in de planning en besluitvorming.
AED (automatische externe defibrillator)
Door het Dorpshuisbestuur is in 2017 de gedachte geopperd om voor de AED-bekostiging een
breder draagvlak te creëren door het gezamenlijk laten dragen van de kosten door
Spankerense verenigingen. Daarmee wordt ook tot uitdrukking gebracht dat de AEDvoorziening er is voor de hele dorpsgemeenschap. Een tweede AED-set aan de Loohof-zijde
van de school komt hiermee ook binnen bereik. Er zijn een drietal scenario’s voor een
bekostigingsplaatje gemaakt. Het gaat dan om:
1. bekostiging door alleen de BS van het onderhoud en de vervanging op termijn van
alleen de huidige AED,
2. financiering van de onder 1. genoemde kosten door BS, WILSPA, Oranjevereniging en
Dorpshuis
3. financiering van de onder 1. genoemde kosten met daarboven op de initiële kosten en
de onderhoud- en beheerkosten voor een 2e AED
Ondanks de goede voornemens is er in 2018 geen voortgang gemaakt met de realisatie.
Veiligheid / contact met de politie / WhatsApp-groep
Vanwege de politie-reorganisatie is er geen specifieke ‘gebiedsagent’ meer. Contact met een
bepaalde politiefunctionaris is nu afhankelijk van het onderwerp waar we vragen over hebben.
De WhatsApp-groep buurtpreventie heeft gefunctioneerd. Er zijn (gelukkig) geen grote
calamiteiten geweest
Voortgang van de structuurvisie 2030:
Onder de noemer ‘mijn dorp van morgen’ zijn er actuele structuurvisies opgesteld voor de
‘kleine kernen’: de dorpen Rheden, De Steeg, Ellecom, Spankeren en Laag-Soeren.
Ook voor het landelijk gebied wil de gemeente een actuele visie. Hierbij spelen thema’s als
landschap, natuur, cultuurhistorie, landbouw en recreatie/toerisme een rol. En daarbij komt ook
weer de vraag wat we hier als samenleving mee willen. Wat kan anders, beter of meer? En wat
wil men graag zo houden? Vanaf 2019 worden gemeenten door de Omgevingswet verplicht
om een omgevingsvisie te hebben,
Met de Omgevingsvisie Landelijk Gebied is de gemeente van start gegaan door ongeveer 30
ondernemers, belangenorganisaties, gebruikers, verenigingen en eigenaren te interviewen.
Ook is er een inloopavond geweest voor de geïnterviewden, waar de in kaart gebrachte
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resultaten van de interviews zijn besproken. De resultaten van deze avond zijn meegenomen
en zullen deels worden verwerkt in de dit jaar te presenteren concept-Omgevingsvisie Landelijk
Gebied.
De gemeente heeft in 2017 een begin gemaakt met de vernieuwing van het vigerende
bestemmingsplan. Het BS-bestuur heeft het voorontwerp bestudeerd en (in oktober 2017) een
schriftelijke reactie ingestuurd bestaande uit 17 punten met vragen, constateringen en
stellingnames. Daarbij is nadrukkelijk een relatie gelegd met het gestelde in de structuurvisie
kleine kernen. Op 19 oktober 2017 is de ontvangst van onze reactie bevestigd en is de
vervolgprocedure beschreven. Er zou een nota komen met alle reacties en een op basis
hiervan aangepast ‘ontwerp bestemmingsplan’. Een en ander is in 2018 niet meer gevolgd .
Huisvesting Spankerens archief
De huisvestingproblematiek staat in de structuurvisie onder de noemer ‘uitbreiding Dorpshuis’.
Omdat de uitbreiding van het Dorpshuis onduidelijk was. is er naar een andere oplossing
gezocht. De eerste mogelijkheid zou zijn het archief onderbrengen bij de Oudheidkundige
Kring Rheden - Rozendaal. Dit zou betekenen, dat het gehuisvest zou worden in het
Sprengenhus in Laag Soeren. Dit werd niet als optimaal beschouwd, omdat dan het archief
'voorgoed uit het dorp zou verdwijnen'. Er is verder gezocht in het Spankerense.
Dorpsplan-budget
Er is, hoewel officieel het geoormerkte budget 'uitvoering dorpsplan Spankeren' van de
gemeentelijke begroting en lijst van financiële middelen is geschrapt, nog steeds de
mogelijkheid om kosten verbonden aan de uitvoering van ons dorpsplan bij de gemeente te
declareren.
Informatiebulletin
Na het overlijden van Thea Baan heeft Loes Wosgien besloten terug te treden als redactie-lid.
Harold Smeltink heeft daarop aanvankelijk alleen de realisatie van het informatiebulletin
verzorgd. In het najaar van 2018 is eerst Lika van Gessel en later Pieter Hoeneveld als
redactielid toegetreden
Op basis van een daartoe door het bestuur ingediende aanvraag in het kader van de regeling
‘Subsidie samenlevingsbeleid’ heeft de gemeente Rheden voor 2018 wederom € 700,-toegekend.
Voortgang realisatie Dorpsplan:
De stand van zaken m.b.t. de uitvoering van het Dorpsplan is aan de orde gekomen bij de
totstandkoming van de nieuwe structuurvisie en bij de reactie van het bestuur op het
voorontwerp bestemmingplan Spankeren.
BuurtBus Spankeren - Dieren (BBSD)
Dat de bus in een behoefte voorziet blijkt wel uit het aantal passagiers. In 2018 waren dat er
in totaal 10403. Op de route Spankeren ruim 2900.
In 2019 worden er zo’n 11000 passagiers verwacht
Wonen / Albany-terrein
Wonen in Spankeren
In de nieuwe structuurvisie is duidelijk geworden dat er door de gemeente geen grote
initiatieven m.b.t. wonen in Spankeren worden beoogd
Wel wordt er gedacht aan een kleinschalige bebouwing in het Kraaijenbos. Daar staat
tegenover dat in het voorontwerp bestemmingsplan hier niet zo nadrukkelijk op in gegaan is.
Ook is er zorg voor de negatieve gevolgen van mogelijke intensivering van het gebruik van het
spoor en van de invloed van bedrijven (geluidsoverlast en luchtkwaliteit). Het bestuur zal een
en ander goed in de gaten houden.
Albanyterrein
De industriebestemming van het Albanyterrein verhindert het daar bouwen van woningen. Bij
de algemene ledenvergadering van 27 maart stond een ingelast agendapunt op het
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programma, namelijk de nieuwbouw van de hal van Transportbedrijf Thomassen op het
voormalig Albany terrein. Deze presentatie werd verzorgd door Jan Hoevers van het
gelijknamige bouwbureau. Hij vertelde dat er een pand zal verrijzen van 20.000 m2 en 10 m
hoog. Hier zal opslag en overslag plaatsvinden. Met name het uiterlijk en de beplanting aan de
Spankerse zijde van het gebouw was de grootste zorg van de direct aanwonenden. Hier werd
inspraak toegezegd. Er is een contactgroep gevormd van bewoners. De realisatie van de
hallen is eind 2018 gestart.
Buitengebied
Het wachten is op de ‘structuurvisie landelijkgebied’ van de gemeente Rheden .
Groen / bomen aan de Kerkweg
In de loop van 2017 is de gemeente in gesprek gegaan met bewoners van de Kerkweg. Er is in
goede harmonie besloten om de huidige situatie in essentie te handhaven. De herinrichting
van de plantsoenen is in de loop van het voorjaar uitgevoerd.
Er is een vacature voor de functie ‘coördinator onderhoud’ van het Spankerens ommetje.
Verkeer
De uitvoering van de Traverse-plannen/Edybrug en de verkeersveiligheid op de
Zutphensestraatweg/N348 zijn in de paragraaf ‘bestuursbeleid’ al aan de orde gekomen.
Vertegenwoordigingen:
DKK / vereniging Dorpen en Kleine Kernen in Gelderland
De vereniging Dorpen en Kleine Kernen Gelderland is een organisatie met dorpsverenigingen
als lid. Haar doel is de leefbaarheid van het platteland in Gelderland in stand te houden en te
verbeteren. De BS is lid van de vereniging. Het bestuur heeft in 2018 niet deelgenomen aan
projecten en vergaderingen.
RONA / ‘Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (van de Betuweroute)’
Door de activiteiten van RONA is de locale en provinciale politiek gemobiliseerd tegen
uitbreiding van het goederenvervoer.
Medio 2014 is bekend geworden dat de overheidsplannen op de lange baan zijn geschoven. In
een reeks komende jaren (waarschijnlijk tot en met 2020) zal er weinig veranderen in de
huidige situatie. Het bestuur volgt de ontwikkelingen.
Bestuur Dorpshuis
De vertegenwoordiging van de BS in het bestuur van het Dorpshuis werd het afgelopen jaar
ingevuld door Piet Nicolaï.
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