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Streeknieuws 
Nieuws van uw Streekbelang  

 

Met deze nieuwsbrief van Streekbelang De Belt-Schuinesloot brengen wij u op de hoogte van 
de belangrijkste ontwikkelingen binnen onze gemeenschap. Voor het actuele nieuws 
verwijzen wij u naar de website,  www.sbschuinesloot.nl  en onze facebookpagina. 
____________________________________________________________________________________ 

Toekomstvisie De Belt-Schuinesloot 

 
In het voorjaar van 2018 is er een werkgroep opgestart, die zich bezighoudt met de 

toekomstvisie van De Belt-Schuinesloot. Doel van de toekomstvisie is inzicht te krijgen in de 
wensen en behoeften van de inwoners.  

 
De werkgroep, bestaande uit inwoners van  De Belte en Schuinesloot en projectleider John Eilert van  
De Stuw, hebben een enquête opgesteld, waarin u als inwoner uw mening kon geven over diverse 
thema’s.  Van de 900 enquêtes zijn er 381 teruggekomen. Een resultaat waar de werkgroep erg 
tevreden mee is. 
 
Over het algemeen kan gesteld worden dat het goed toeven is in beide buurtschappen.  
 

Hieronder een greep uit de reacties: 
 
“Fijn dorp om in te wonen, woon er met veel plezier”.  
“Gezellig dorp waar veel georganiseerd wordt”. 
“ Er zijn voldoende wandelpaden, maar weinig fietspaden”. 

“Rustig wonen en voldoende groen in de omgeving”  
“Er wordt te hard gereden”.  

“Voor de jeugd kan er meer georganiseerd worden”. 
“Het is rustig en veilig, maar ook wel een beetje saai”. 
 
Voorlopige toekomstvisie 
De resultaten van de enquêtes en de vervolgbijeenkomsten, waarin inwoners verder ingaan op de 
toekomst van De Belt-Schuinesloot, dienen als input voor de voorlopige toekomstvisie die begin volgend 

jaar door de werkgroep aan het bestuur van Streekbelang wordt overhandigd.  
___________________________________________________________________________________ 

Denkt u aan de jaarvergadering van 

Streekbelang? 

 

Deze vindt plaats op woensdag 27 februari 

2019 in “Ons Trefpunt”. 
 

Vanaf 19.30 uur bent u welkom voor een 
kop koffie/thee. 

 
Het officiële gedeelte start om 20.00 uur. 

_________________________________ 
Actuele dorpsagenda  

 
Met de ontwikkeling van het Trefpunt tot een 

Multifunctioneel Centrum is het belangrijk 
inzichtelijk te krijgen welke activiteiten wanneer 

plaatsvinden. Marianne Engelbertink heeft 

hiervoor een online agenda ontwikkeld. Hierop 
kan men online en actueel de activiteiten inzien. 

Activiteiten en evenementen kunnen 
doorgegeven worden op: 

 
https://www.route36inzicht.nl/aanmelden-evenement 

Rabobank Coöperatie Weken  
 

Het bestuur van Streekbelang De Belt- 
Schuinesloot wil de leden van Rabobank Vaart  

en Vechtstreek hartelijk danken voor hun stem 

aan het Streekbelang tijdens de Rabobank 
Coöperatie Weken. Met uw stem is er een 

bedrag van € 557,09 bij elkaar gebracht voor 
de vervanging en aanschaf van AED’s. 

 
Nogmaals hartelijk dank! 

______________________________________ 

 
Donatie AED’s  

 
Ook wil het bestuur iedereen bedanken die een 
bedrag heeft gedoneerd voor de vervanging en 
aanschaf van AED’s in het dorp. Met uw 

financiële bijdrage is het mogelijk de AED’s in 

Schuinesloot te vervangen en, indien nodig, een 
nieuwe te plaatsen op De Belte. Dank daarvoor. 
 
 

http://www.sbschuinesloot.nl/
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  Lid worden van Streekbelang 

Vindt u het belangrijk mee te praten over de leefomgeving van onze streek en draagt u het 
Streekbelang een warm hart toe? 

 
Voor slechts € 5,- per jaar bent u lid van Streekbelang De Belt-Schuinesloot. 

 
Met uw bijdrage kunnen wij zaken in gang zetten die de leefbaarheid in ons dorp bevorderen. Om het u 
zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben wij een aanmeldingsformulier bij deze nieuwsbrief gevoegd. 
Het enige wat u hoeft te doen is deze in te vullen en bij één van de bestuursleden inleveren.

Alice Hilberdink,  Schuineslootweg 23
Wim Spijker,   Geert Migchelsweg 42A    

Marinus Haverkort, Geert Migchelsweg 44 
Arjan Jansen,   Geert Migchelsweg 43 
Bertus Wijnholt,  Lutterveldweg 19 
Herma Nijhof,    Schuineslootweg 160 

Johan Nieuwland,  Schuineslootweg 60 
Peter van Oenen,  Schuineslootweg 30 
 
 
___________________________________________________________________________________ 

Verkeerssituatie Tweede Blokweg met Herenstraat 

 

De veranderde voorrangssituatie bij bovengenoemde wegen heeft al meerdere vragen 
opgeroepen bij inwoners . De gemeente zegt hierover het volgende: 

 
De verwarring vanaf rijrichting bebouwde kom Slagharen ontstaat door het veranderde snelheids- en 
voorrangsregiem op de Herenstraat. Komende vanuit een 30 km. zone (winkelstraat, zijnde een 
erftoegangsweg, waarin de voorrang niet is geregeld/rechts heeft voorrang) komt men in een deel van 
de bebouwde kom, waar een snelheidsregiem van 50 km. geldt (gebiedsontsluitingsweg, zijnde een 

voorrangsweg). Vervolgens rijdt men de bebouwde kom uit en rijdt men op een erftoegangsweg met een 
snelheidsregiem van 60 km. Hier is de voorrang tot aan de aansluiting met de rondweg niet geregeld, 
ofwel is de kruising met de Tweede Blokweg een gelijkwaardige kruising.  Behalve een plateau en een 
kom bord verandert het wegbeeld van het 50 km. en 60 km. deel niet en heeft men (dus ten onrechte) 
het vermoeden tot aan de aansluiting met de rondweg nog op een voorrangsweg te rijden. Dit jaar zijn 
vanaf beide rijrichtingen waarschuwingsborden geplaatst. Ook zal de nog aanwezige blokmarkering op 

het kruisende fietspad worden verwijderd (dit is met het veranderde snelheidsregiem ten onrechte 
blijven liggen).   

 

___________________________________________________________________________________
 

Hardenberg gaat definitief door met Samen Doen-teams 
 

De Samen Doen –teams in Hardenberg gaan volgend jaar in definitieve vorm door. Dat is unaniem 
besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering. De definitieve vorm van Samen Doen wordt in 2019 
gerealiseerd.  
 
Uit evaluaties van de pilotperiode zijn wel wat aandachtspunten naar voren gekomen, zoals een hoge werkdruk voor 
de teams. Naar aanleiding daarvan zijn er verbeterpunten opgesteld. Begin 2019 wordt duidelijk hoe Samen Doen er 
organisatorisch uit komt te zien.  
 
De gemeente is in 2014 gestart met  Samen Doen. Het doel van dit samenwerkingsverband is om laagdrempelige 
ondersteuning te bieden aan wie dat nodig heeft op gebied van wonen, welzijn, inkomen en zorg. De teams zijn gaan 
samenwerken met medewerkers van o.a. jeugdzorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en beschermd wonen. Door de 
steun van de gemeenteraad gaat Samen Doen volgend jaar dus definitief door (Bron: De Stentor). 
__________________________________________________________________________ 

 

Het bestuur van Streekbelang De Belt-Schuinesloot wenst u  

fijne kerstdagen en een voorspoedig 2019 


