
RAADSBEZOEK

13 februari 2013

SINDEREN



Introductie (+ voorstelronde) 

Verantwoordelijk voor en Organisatie van het werkbezoek:

a. Bestuur van de Vereniging Sinderens Belang (SB) en

b. De Werkgroep Verkeer

Ad a.

. SB behartigt de algemene belangen van de Sinderense bewoners 

. ca. 64% van het aantal huishoudens op Sinderen is lid van de Vereniging

. In 2011 is een dorpsplan 2011-2021 opgesteld

. Dorpsplan aangeboden aan wethouder Wybe Rijnsaardt, 2 jaar geleden.

. Verkeer grootste probleem. SB formaliseert werkgroep Verkeer en machtigt 

werkgroep in haar acties. Voorzitter SB is lid van de werkgroep.



Introductie (2)

Ad b. De werkgroep Verkeer

. een groep vrijwilligers, die zich inzet om de verkeerssituatie op Sinderen

duurzaam veilig te maken 

.  leden van de werkgroep zijn Edwin Tap (woordvoerder/voorzitter), Esther

Lenderink (secretaris),  Marjon Groot Nibbelink, HerbertBeeks, Martien Essing, 

Melanie Hengeveld, Gerrit Huinink (vanuit SB)

.  de groep is sinds 2009/2010 actief. 



Doel werkbezoek

1. Raadsleden informeren over

. de feitelijke verkeerssituatie

. de ervaringen en gevoelens bewoners

. de ondernomen acties van de werkgroep

. de oplossingsrichtingen van de werkgroep

. de ervaringen met de gemeente 

2. Raadsleden betrekken bij 

. deze problematiek omdat zowel SB als de werkgroep Verkeer 

niet meer weten hoe nu verder en

. hun politieke steun  noodzakelijk is om tot resultaatgerichte 
oplossingen te komen



Doel (2)

3. Last butnotleast

. vertrouwen werkgroep Verkeer herstellen 

en te komen tot een 

. nieuwe start in de samenwerking tussen 

SB/werkgroep Verkeer en de gemeente.  



PROGRAMMA

19.30 Inloop met koffie

19.45 Welkom, introductie, doel Ineke Bruil (bestuurslid SB)

19.55 Thema verkeer op SinderenMarjon Groot Nibbelink (werkgroep Verkeer)

20.10 Verkeer: en gevoelens van Edwin Tap (werkgroep Verkeer) 

(on)veiligheid en (on)leefbaarheid:
Inwoners van Sinderen doen hun verhaal

20.30 Verkeerssituatie ter plekke in scene gezet Allemaal naar buiten 

o.l.v.  Martien Essing (werkgroep Verkeer)

21.00 Terug naar binnen voor pauze en koffie

21.15 Gedachtenwisseling met gemeenteraadsleden Leden werkgroep o.l.v. Ineke Bruil

21.45 Afsluitende samenvatting en afspraken o.l.v. Ineke Bruil

22.00 Napraten en borrel

22.30 Naar huis 



Thema’s gedachtenwisseling

1. Evaluatie  met raadsleden t.a.v.

. Verkeerssituatie Sinderen

. Acties werkgroep Verkeer

. Samenwerking met gemeente 

2. Oplossingsrichtingen

. Schoolzone

. Kom: snelheidsremmende maatregelen in afwachting definitieve 
maatregelen

. Buitengebied: 60 km zones

. Beperking vrachtverkeer 



Thema’s gedachtenwisseling (2)

3. Hoe nu verder?

- Wat kunnen/moeten SB en werkgroep Verkeer nog meer doen?

- Op welke manier is de gemeente in de toekomst betrokken; wie voelt 

zich aangesproken? Wie is onze spreekbuis?

- Wat kunnen raadsleden doen? Willen raadsleden nadenken over de 

geboden oplossingsrichtingen? 

4. Welke afspraken kunnen we maken? 

-

-


