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DOELSTELLING BELANGENVERENIGING SPANKEREN

‘Belangenvereniging Spankeren behartigt het collectieve belang van de inwoners van 
Spankeren. Het uitgangspunt is het in stand houden en verbeteren van het dorp. De 

vereniging streeft naar een prettige en veilige leefomgeving, voor jong en oud. Hierbij dient 
de belangenvereniging als klankbord voor de inwoners van Spankeren’



ALGEMENE ZAKEN (1)

¡ Bestuurssamenstelling 2019

o Martijn Den Duijn Voorzitter o Ruben Ruyten Algemeen bestuurslid

o Rob Lammerts Penningmeester o Martin van 
Gessel

Algemeen bestuurslid

o Rebecca Heye Secretaris o Martin Gerritsen Algemeen bestuurslid

o Jan Hulsing Algemeen bestuurslid o Fred Milius Algemeen bestuurslid



ALGEMENE ZAKEN (2)

Ontwikkeling ledental
In 2019 telde de Belangenvereniging 

246 leden, in 2018 stond de teller op 
257 leden

Bestuursvergaderingen
In 2019 hebben er 7 

bestuursvergaderingen 
plaatsgevonden

Informatiebulletin
In 2019 zijn er 4 informatiebulletins 
uitgebracht. Lika van Gessel heeft 

eind 2019 besloten de redactie van 
het informatiebulletin te verlaten. 

Het bestuur dankt Lika
nogmaals voor haar inzet en 
bijdrage! De redactie wordt nu 

gevormd door Pieter Hoeneveld, Jan 
Hulsing en Rebecca Heye



ACTIVITEITEN & 
THEMA’S 2019 (1)

¡ Bestuurszaken

Halverwege 2019 hebben 
we verschillende 
portefeuilles benoemd

Portefeuilles 2019

Archief

Communicatie

Financiën

Groenvoorziening

Relatiebeheer

Sociaal en Cultuur

Veiligheid en Verkeer



ACTIVITEITEN & THEMA’S 2019 (2)

Vanuit de Belangenvereniging is er één gebundelde reactie naar Gemeente Rheden verstuurd.  Twee leden 
van de Belangenvereniging hebben aan deze reactie bijgedragen.

Reactie Omgevingsvisie Buitengebied Rheden

In 2019 hebben twee personen – Michiel Brunsveld en Mieke Pellen - zich gemeld om met de 
website, huisstijl en het logo van de belangenvereniging aan de slag te gaan. 

Website, huisstijl & logo

Tijdens de bestuursvergadering in oktober heeft het bestuur kennis gemaakt met Fred Haandrikman, lid 
van Energieteam Verbuursamen Dieren Noord Oost. Fred kwam op verzoek van wethouder Dorus 
Klomberg met het bestuur spreken en stelde daarbij voor om een werkgroep of portefeuille ‘energie’ op 
te richten. Op dat moment was het initiatief van een private partij voor het plaatsen van windturbines in 
Spankeren nog niet bekend. 

Energietransitie



ACTIVITEITEN & THEMA’S 2019 (3)

In 2019 is er tijdens een bestuursvergadering gesproken met Josefien Klein Kranenbarg en Jan Beerepoot
over de ontwikkelingen rondom de N348. Josefien en Jan vertegenwoordigen Spankeren tijdens 
gesprekken met de Gemeente en de Provincie.

N348

In juli heeft het bestuur gesproken met een lid van de belangenvereniging die geluidsoverlast ervaart, 
veroorzaakt door het laden en lossen in de loods van Thomassen Transport.  Afgesproken is dat het 
bestuur dit onderwerp ter sprake brengt zodra er wordt gesproken met vertegenwoordigers van 
Thomassen Transport.  

Geluidsoverlast Thomassen Transport 

Op 5 oktober 2019 bracht het college van B&W van Gemeente Rheden een bezoek aan Spankeren om 
met de dorpsbewoners in gesprek te gaan.  Onderwerpen die aan bod kwamen waren o.a. de N348,  
onderhoud van het groen, Keep them Rolling en voorzieningen voor jonge senioren. 

Ontmoeting met het college van B&W van Gemeente Rheden



ACTIVITEITEN & THEMA’S 2019 (4)

In November kreeg de belangenvereniging het goede nieuws dat de subsidieaanvraag t.w.v. €700 voor het 
informatiebulletin voor 2020 is toegekend.

Subsidieaanvraag voor 2020

Sinds September 2019 heeft het archief van Spankeren tijdelijk onderkomen gevonden in de Oranjerie van 
de Gelderse toren.  Rob, onze archivaris, heeft van de leden van Historisch OnderzoekVeluwezoom een
aantal goede tips gekregen hoe alle documentatie uit te zoeken en te categoriseren.  Dank aan Ruben 
Ruyten voor het ter beschikking stellen van de ruimte en aan Wim en Ton van Historisch
OnderzoekVeluwezoom voor het advies.

Het archief

In 2019 is er meermaals een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Helaas hebben wij in 2019 geen 
nieuwe bestuursleden aan het bestuur mogen toevoegen. Wij houden echter goede moed voor 2020.

Continuïteit bestuur



LIDMAATSCHAPPEN

RONA (Regionaal Overleg 
Noordelijke Aftakking)
Door de activiteiten van RONA is de lokale en 
provinciale politiek gemobiliseerd tegen 
uitbreiding van het goederenvervoer.  Het 
bestuur volgt de ontwikkelingen.

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 2019 niet 
deelgenomen aan projecten en vergaderingen. 

Bestuur Dorpshuis

De vertegenwoordiging van de BS in het bestuur 
van het Dorpshuis werd het afgelopen jaar 
ingevuld door Martijn den Duijn


