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Posterproat, STRONTSEWEG en
HONDENLUIERS
Het is vrijdagmorgen en enthousiast loop ik met mijn kleinkindjes naar de prachtige Speeltuin “Klein Pampus”. We
lopen keurig over het trottoir, dat leren wij natuurlijk ook
onze kleinkinderen. Een is met een driewieler en ook heb
ik een wandelwagen bij mij. In de Grotenhuisweg gaat het
mis. Ik let zo op de kinderen dat ik een grote vieze hondendrol te laat zie en jawel hoor, ik stap middenin een bruin
dampend vies stinkende massa. Balen en direct hebben de
kleinkinderen door dat er iets niet klopt. De oudste is al
een aardig eindje vooruit gereden en is inmiddels om de
hoek bij Bethel. Plots hoor ik haar flink te keer gaan. Ik
schrik en maak een sprintje.
Helemaal ontdaan staat zij bij haar fietsje die middenin een
tweede flinke hondendrol is geparkeerd. Ik kijk om me
heen en verbaas me opnieuw hoeveel van deze viezigheid
er ligt aan weerzijden van de Stronkse weg en nu voor mij
de STRONTSEWEG. Eenmaal in de Speeltuin trek ik mijn
schoen uit en maak deze schoon, maar er blijft een luchtje
aanzitten en hetzelfde geldt voor de driewieler van mijn
kleinkind.
Na een uurtje spelen geeft een van de kinderen aan dat hij
moet poepen. Ik verzamel alles en iedereen en zeg dat wij
snel naar huis gaan waarop mijn kleinkind zegt: “Opa, maar
waarom mag ik dat niet hier doen omdat alle honden dat
wel mogen?” Ik heb geprobeerd uit te leggen, dat de hondjes dat niet kunnen helpen maar wel de baasjes door b.v. de
eigen drollen mee te nemen. “Of” vult mijn kleinkind aan:
“Honden kunnen toch ook een luier voor?”. Deze reactie
maakte mijn ochtend weer goed maar ik vrees dat wij nog
veel last blijven houden van de STRONTSEWEG.

Kaartavonden
Posterenk
Afgelopen seizoen zijn de maandelijkse kaartavond weer goed bezocht!
Momenteel zijn er 4 klaverjastafels,
2 tafels voor het kruisjassen en 2
tafels voor het jokeren. In totaal doen
32 personen mee met deze gezellige
kaartavonden.Voor het komende seizoen zijn nieuwe aanmeldingen weer
welkom. U kunt zich opgeven voor
reserve maar ook als vaste deelnemer.
De eerste kaartavond in het nieuwe seizoen is dinsdag 5 september
(daarna iedere eerste dinsdag van
de maand) om 19.15 uur in gebouw
“Bethel”.Voor meer informatie Bennie
de Krosse: (0571) 261869

Nieuw: Posterenkse
Zomeravond
wandelingen
Tijdens de zomerstop van de wandelgroepen worden er dit jaar Zomeravondwandelingen georganiseerd. De
route is ongeveer 8 km. en het vertrekpunt is bij de molen in Posterenk
om 19:30 uur. De eerste wandeling is
op maandagavond 10 juli. De overige
zomeravondwandelingen zijn op 24
juli en 7 augustus. Iedereen, Jong en
Oud is van harte welkom om mee te
wandelen!

Bussloo en herbestemming clubgebouw Cupa
Door de werkgroep Cupa 2.0 uit Bussloo wordt gewerkt aan een plan voor herbestemming van het Cupa
gebouw. Dit plan zal worden voorgelegd aan de gemeente. Doel hiervan is om het gebouw te kunnen
behouden voor maatschappelijke en sociale activiteiten. Hiervoor zijn ideeën en mensen die willen meedenken altijd welkom. Ze zijn bereikbaar via heit e-mailadres bussloo2.0@gmail.com.

Verbreding A1 en mogelijkheden van inspraak
Rijkswaterstaat heeft vorig jaar Royal Haskoning
DHV ingeschakeld om de planontwikkeling te
realiseren voor de verbreding van de A1. De
voorstellen zijn klaar en liggen binnenkort ter
inzage.

Uw advertentie of nieuwsbericht hier?
Neem contact op met Anita Huisman voor
de mogelijkheden. Bel 0571 - 261203
of mail huisman.anita@upcmail.nl

www.posterenksbelang.nl

Het PBO heeft bericht ontvangen dat de Zienswijzeperiode voor het Ontwerp-Tracé Besluit
(OTB), de Milieu Effect Rapportage (MER) en
het Ontwerp Saneringsbesluit start. De stukken
liggen ter inzage in het Gemeentehuis te Twello
in de periode 30 juni tot 10 augustus. Een ieder
kan daar dus zijn/haar zienswijze op geven. Het
Bestuur PBO heeft op maandag 3 juli een

overleg met Arthur Craen van Rijkswaterstaat
(RWS) en daarin wordt de procedure nog eens
toegelicht. Ook staan wij stil bij de geplande
Inloopbijeenkomsten.
Gemeentehuis Twello: Inloopbijeenkomst
op donderdag 6 juli.
Graag maken wij de Posterenkers erop attent
dat op donderdag 6 Juli een inloopbijeenkomst is
gepland in het Gemeentehuis te Twello. Iedereen
is daar welkom tussen 17.00 – 21.00 uur om
nadere informatie te verkrijgen.
Vervolg achterzijde.

Buurt & Sport
Posterenk en Bussloo

Activiteiten Posterenk-Bussloo
(wijzigingen voorbehouden)

Juli
*6 juli Inloopbijeeenkomst A1,
Gemeentehuis Twello 17:00-21:00 uur
* 10 Zomeravondwandeling
19:30 uur Wilpermolen

Wij hebben samen met Wilp, Wilp-Achterhoek, Bussloo en Posterenk dit voorjaar een enquête uitgezet naar de woningbehoeften en in totaal hebben 127 mensen daaraan meegedaan.Vanuit
Posterenk hebben 36 mensen de enquête ingevuld en daarvan
hebben 19 mensen aangegeven in eerste instantie in Posterenk te
willen (blijven) wonen. Binnen alle dorpen is de enquête inmiddels afgesloten en wij maken ons nu op voor de opmaak van de
resultaten en conclusies.
We streven ernaar om in september een avond te beleggen om
de resultaten van de enquête met de Posterenkers te delen en
daarvoor volgt nog een uitnodiging. Ook zal na de zomervakantie het resultaat van alle dorpen, weergegeven in een rapport,
worden overhandigd aan Wethouder Arjan Lagerweij.

* 24 Zomeravondwandeling
19:30 uur Wilpermolen
29 Outdoor Summer Party,
21:00 uur Pampus
Augustus
*1 augustus Inloopbijeenkomst A1,
Pijnappel Klarenbeek 17:00- 21:00 uur
* 7 Zomeravondwandeling
19:30 uur Wilpermolen
11,12,13 East Side Rollerz,
met American Customs, Pampus
21,28 Wandelgroep,
9:30 uur Wilpermolen
27 Chill ’n Grill
14:00 uur Pampus

Mensen van RWS en Royal Hasskoning geven toelichting en beantwoorden vragen. Mocht je niet kunnen
dan is er op dinsdag 1 augustus een
Inloopbijeenkomst bij Pijnappel te
Klarenbeek. Ook is er de mogelijkheid om aldaar mondeling een
Zienswijze in te dienen, maar dat kan
natuurlijk ook daarna nog op een
schriftelijke of digitale manier.
We hebben vanaf 30 Juni zes weken
de tijd om formeel onze Zienswijze
in te dienen en vanuit PBO maken
wij daar zeker gebruik van. We
roepen een ieder op om dit ook
te gaan doen.
Waar reageren wij als PBO op:
PBO heeft van begin af aan haar
stem laten horen op de volgende
vier punten:
1.

Geluidswerende maatregelen:
Allereerst geeft PBO aan te
streven naar een verhoogd
en verlengd Geluidsscherm.
Dit scherm moet aan beide
zijden worden verlengd. Aan
de westzijde tot aan De Paal
en aan de Oostzijde voorbij
de afrit. Verder streeft PBO na
dat er gebruik wordt gemaakt
van dubbel ZOAB, wat een
extra geluiddempend werkt.
Ook vraagt het PBO naar de
toepassing van diffractoren wat
eveneens een extra geluiddempende werking heeft. Als
laatste is aandacht gevraagd een
extra meting van het geluid aan
de gevel.

2.

Maatregelen tegen Fijnstof:
PBO vraagt naar een onderzoek
naar de effecten van fijnstof
vooral vanwege de enorme toename van het aantal verkeersbewegingen.

3.

Verzorgingsgebied De Paal:
Ter bescherming van de privacy
vraagt PBO naar extra maatregelen zodat de buurtbewoners
geen last hebben van de verzorgingsplaats De Paal.

4.

Verfraaiing van de A1 omgeving:
We hebben aangedrongen om
vooral aandacht te hebben
voor de mensen die elke dag
te maken hebben met de A1
zoals in Posterenk. Dit kan door
rondom de A1 verfraaiingsmaatregelen te nemen door de
aanleg van fiets en wandelmogelijkheden.

Ben Hutten uit Posterenk
Koninklijk onderscheiden.
Zaterdag 3 juni 2017 ontving Ben
Hutten uit handen van burgemeester
Jos Penninx de versierselen behorende
bij zijn benoeming tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Hutten was ruim 25
jaar geleden initiatiefnemer en (mede)oprichter van de sportvereniging voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke
beperking. Hij was ook 25 jaar voorzitter en heeft zich ingezet
voor de ontwikkeling van Sportief Evenwicht. Proficiat!!

Burendag 2017: Ontmoeten bij de molen
met gezellige markt!

September
4,11,18,25 Wandelgroep,
9:30 uur Wilpermolen
4 Sjoel & Ontmoetingsmiddag
13:30 uur Bethel
*5 Kaartavond, 19:15 uur Bethel
5,19 wandelen op dinsdag;
9:30 uur Wilpermolen
9 Open Monumentendag
Wilpermolen molen open voor
bezichtiging en rondleiding, 10:00 uur
*10 Fietstocht naar Gorssel
11:00 uur Wilpermolen
15 Teenage Party, Pampus
18 Koersbal en Ontmoetingsmiddag,
13:30 uur Bethel
* 23 Burendag, 10:00 uur
Wilpermolen
* zie artikel elders in deze nieuwsbrief
De wandelgroepen op maandag vertrekt altijd
vanaf de Wilpermolen, behalve de laatste maandag van de maand, dan vertrekt men vanaf een
andere locatie. Info www.voorstactief.nl
www.posterenksbelang.nl

Enquête Woningbouw Posterenk

vervolg verbreding A1

De molen is de centrale ontmoetingsplaats tijdens Nationale Burendag 2017. Op deze dag bent u allen welkom bij de
Wilpermolen. Deze dag is ook bij uitstek het moment voor iedereen die het afgelopen jaar in Posterenk en omgeving nieuw
is komen wonen. Maar ook ouderen en jeugd, iedereen is van
Harte Welkom! Het idee is om een gezellig marktje te gaan
organiseren voor en door Posterenkers. Hierbij is het mogelijk
om “uw spullen” te verkopen aan de buurt en voor de jeugd
is er een kleedjesmarkt. Tevens zal er een kraam zijn waarop u
zich kunt aanmelden voor vraag- en aanbod van hulpdiensten
en vrijwilligers. Er zijn heerlijke broodjes, dus u kunt ook komen lunchen. De markt is op zaterdag 23 september van 10:00
– 14:00 uur. Wel dien je je hiervoor van tevoren op te geven
i.v.m. een beperkt aantal marktplaatsen. Aan de volwassenen die
een plekje reserveren wordt een vrijwillige bijdrage voor de
molen gevraagd. De kleedjesmarkt voor de kinderen is gratis.
Voor vragen en opgave: Hanneke van Keulen 06-10965619 of
Anita Huisman: 06-29353555.

Fietstocht zondag 10 september
Op zondag 10 september willen we voor iedereen die het leuk
vindt om samen te fietsen een gezamenlijke fietstocht organiseren. De start is op zondagmorgen om 11:00 vanaf de Wilpermolen en de fietstocht gaat richting de Wilpse Klei en Gorssel,
ongeveer 30-35- km. Deelname is gratis; evt. consumpties en
overtocht IJssel zijn voor eigen rekening. Denkt u even aan een
lunchpakketje voor onderweg? Rond 15:00 uur zijn we dan weer
terug in Posterenk. Graag opgave hiervoor vooraf bij Tonni Post
261785 of Anita Huisman 0629-353555.

info@posterenksbelang.nl

www.facebook.com/buurtsport.posterenkbussloo
www.facebook.com/buurtsport.posterenkbussloo

Waar vind je de stukken?
•

Vanaf 30 juni in het Gemeentehuis te Twello

•

www.platformparticipatie.nla1apeldoorn-azelo

Laat uw stem horen zodat
Posterenk een A1 locatie blijft!

