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DRUKKERIJ WESTERVELD 
 

Zeer drukke informatieavond Waaijakkers II
Hoelang Aerdt heeft moeten wachten op nieuwbouw, én hoeveel belangstelling er was, en is 
voor de plannen, bleek wel op 6 april in het dorpshuis. De toeloop was, bijna letterlijk,  over-
weldigend, waardoor de avond wat ongestructureerd van start ging. Namens de gemeente 
nam projectbegeleider Ard Schenk het voortouw om doel en aanpak van de avond duidelijk te 
maken. Aanwezig waren de drie partijen: gemeente Zevenaar, woningstichting Vryleve en de fa-
milie Derksen, die elk een tafel hadden gereserveerd waar mensen informatie konden inwinnen. 

Over de plannen van de gemeente zei hij het volgende: ‘betaalbare woningen waarbij fors 
ingezet wordt op rijtjeswoningen en twee-onder-één kappers, en daarmee dus ook op jongeren. 
Echter, als wij de grond willen verkopen zijn we afhankelijk van de partijen die de grond willen 
gaan ontwikkelen. Pas als die partijen bekend zijn kunnen we bij de jongeren aangeven waar zij 
zich als belangstellenden kunnen aanmelden.’ Of eigen jeugd daarbij voorrang krijgt? ‘Er komt 
een wetswijziging aan die daar iets meer mogelijkheden toe geeft. Of en hoe, dat wordt onder-
zocht. Net als de mogelijkheid om externe investeerders te blokken. Het is dus wel onze inzet.’
 
Waaijakkers II is een voor Aerdtse begrippen groot project. Schenk hierover: ‘Aerdt vraagt al 
heel lang om extra woningen. Dat geldt ook voor veel andere kernen. Ik denk dat we hiermee 
in Aerdt een flinke slag maken.’ Over het schoksgewijs bouwen, af en toe grote aantallen met 
langere periodes van droogte daartussen (het probleem dat gedurende de hele avond vaak 
aangehaald wordt) reageert Schenk later op de avond. Het Uuleveld in Pannerden is een goed 
voorbeeld hoe het ook anders kan. Maar of die werkwijze ook voor Aerdt zou kunnen gelden, 
acht hij twijfelachtig. 

Een bestemmingsplan is het kader waarbinnen concrete bouwplannen worden gemaakt. Voor 
de leek nauwelijks meer dan een geschetst plattegrondje. Veel bezoekers hadden namelijk vra-
gen die veel verder gingen dan de schets, en dat bleef leiden tot misverstanden. Een extra uit-
leg hierop over de procedure en de formele regels waaraan de gemeente zich te houden heeft, 
nam de onvrede over de vaagheid van de plannen nog niet echt weg. Daarom stelde Mieke 
van der Steen van Vryleve voor de discussie te verplaatsen naar de tafels, waar meer specifiek 
ingegaan kon worden op de vragen. 

Ard Schenk blijft, na deze avond, alles communiceren via hun gemeentelijke nieuwsbrief naar 
de inwoners van Aerdt en ‘mocht het naar een lijst toe gaan waarop mensen zich kunnen in-
schrijven, dan zal ook dat in deze nieuwsbrief worden medegedeeld.’ (Lees verder op pagina 2)

Een Amsterdammer in Aerdt

Toen ik een jaar of vijf geleden voor 
het eerst – hobbel – Aerdt binnenreed, 
werd het mij alras – hobbel – duidelijk, 
dat het leven hier – hobbel – niet zo’n 
vaart zou lopen. Drempels genoeg, maar 
voor een onbezorgd leven na de pensi-
onering bestaan die hier nagenoeg niet. 
Nee, inderdaad, winkels vind je hier niet. 
Vriendelijke mensen en rare vogels van 
diverse pluimage des te meer. Wat die 
vogels betreft, kun je hier je hart ophalen. 
Ik ben van oorsprong een stadsmens en 
in Mokum was het heel simpel: je had 
daar maar twee soorten vogels, sijzen en 
drijfsijzen. Als je die twee uit elkaar kon 
houden, mocht je jezelf al een kenner 
noemen. En hier? Mussen, mezen, putters, 
spechten, teveel om op te noemen. We mo-
gen ons zelfs verblijden met een paartje 
broedende steenuiltjes op het erf. En wat 
een rust, wat een ruimte. Het snerpende 
geluid van buurman’ s zaagmachine neem 
ik graag voor lief, de beste man kan toch 
moeilijk een houtpallet in z’n geheel in de 
kachel frotten. En over buren gesproken, 
de manier waarop je als nieuwkomer vanaf 
dag 1 benaderd wordt, mag je gerust hart-
verwarmend noemen. Okay, er zitten rare 
vogels tussen, maar dat is wellicht ook 
de charme van dit dorp. Burenhulp staat 
hier hoog in het vaandel. Ik heb ook wat 
schapen lopen, ‘wollies’ noemt een van de 
buren hen, die van tijd tot tijd behoorlijk 
lopen te mekkeren. Geen mens die zich 
eraan stoort, mijn achterbuurman geniet 
er zelfs van. Maar ja, da’s een Rotterdam-
mer, en of je die nou helemaal serieus 
moet nemen? Kortom, het leven in Aerdt 
is goed en hobbelt rustig voort. En wat die 
hobbels betreft, ik heb me laten vertellen 
dat er hier ongeveer 800 mensen wonen 
en dat betekent ongeveer 1 drempel per 
100 inwoners. Ik ben geen statisticus maar 
volgens mij moet dit een vermelding in 
het Guinness Book of records wel heel 
dichtbij kunnen brengen. Aerdt, een mooi 
dorp met bijzondere vogels, waaronder, en 
daar prijzen mijn vrouw en ik ons gelukkig 
om, twee paradijsvogels.

Hans van Zoolingen

Verhuizen omdat het wat veel wordt? Of voortaan lekker ontspannen genieten van eigen huis 
en tuin. De keus lijkt ons makkelijk gemaakt. 

Van Schip Hoveniers | Loostraat 20a, 6913AG Aerdt M: 06 5190 2033 E: info@vanschiphoveniers.nl

Duurzaam tuinbeheer:

De levensloopbestendige tuin

Huis en tuin worden, zeker op een bepaalde leeftijd, vaak wat groot en vooral 
veel. Huishouden en vooral ook tuinonderhoud: het is om te beginnen niet 
ieders hobby en daarbij moet je het fysiek ook nog wel allemaal aankunnen. 

Als hoveniers kunnen wij dat arbeidsintensieve onderhoud een stuk makke-
lijker maken. Van grote klussen die gewoon te zwaar zijn, zoals het jaarlijkse 
groot onderhoud, tot en met het regelmatig en planmatig verzorgen van tuin 
en beplanting: wij doen het allemaal. Voor onze opdrachtgevers, zoals u, maar 
vooral ook in samenspraak met hen. Want in de tuin herken je de bewoners van 
het huis, hun liefde voor groen en design, het komt daar tot uiting. En dat is 
daarom de kern van onze aanpak: uw tuin blijft mooi en herkenbaar van u, al-
leen zonder dat het u meer energie kost dan u kunt en wilt investeren. Planma-
tig goed onderhoud bespaart u daarbij onder de streep meer dan een gebroken 
rug. Duurzaam goed onderhoud biedt u zekerheid, ook voor wat betreft de 
kosten. Ook daarover maken wij graag concrete afspraken met u.

Internet, Telefonie & Televisie
Bezoek onze website www.futurelines.nl voor meer informatie over de mogelijkheden

Maar dan slimmer en veiliger...

ICT: gevraagd naar wat mensen nu het belangrijkst vinden, 
is dat het antwoord. Niet nog meer technologie, nog meer 
opties, maar gebruiksvriendelijk en veilig kunnen werken: 
daar gaat het om. Dat is ook de focus van Future Lines. Daarvoor 
ontwikkelen wij op de mens, op u dus, toegesneden systemen. Voor de particulier, 
door bijvoorbeeld de wirwar aan wachtwoorden zo te organiseren dat veiligheid 
niet ten koste gaat van gebruiksgemak en toegankelijkheid. En voor de zakelijke 
gebruiker, met natuurlijk extra aandacht voor viruspreventie en connectiviteit. 

Om ‘slimmer en veiliger’ te kunnen garanderen werken wij dus zeker wel met de 
nieuwste technologie. Voor onze relaties onderhouden wij hun ICT: optimaliseren 
en actualiseren is onderdeel van de all-in service. De service van Future Lines is 
altijd dichtbij, in Aerdt zelfs op de hoek van de straat. Betrouwbaar, bereikbaar en 
daarin ouderwets. Zodat u er gewoon van uit kunt gaan dat alles werkt. 
 



Kom nu genieten

Van volop voorjaarsbloesem
Het lekkerste fruit
De heerlijkste vruchtensappen

Voor de nieuwe oogst, check onze facebook pagina:
www.facebook.com/FruitkwekerijDeDrieDorpenpolder
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Tel. 06 46 89 89 87 
www.elkeseconde.nl 
info@elkeseconde.nl 

Wij geven training in: 
 
BHV (bedrijfshulpverlening) 
Basis- en vervolgtraining. 
Reanimatie / AED 
EHBO 
(Eerste Hulp bij Ongelukken) 
HKB  
(Hulpverlening voor Kinderen 
van de Basisschool) 
Taxi (TX keurmerk) 
 
Training op uw of onze locatie 

GEHEIMEN VAN DE OUDE RIJN

De wereld in onze achtertuin zoals u hem nog 
nooit gezien heeft.

Welk dier ademt met zijn achterwerk?
Welke blaft als een hond maar is het niet?
Welke  plant waait met alle winden mee?
En meer: 
Er zijn lepels, een vliegende deur, een naar azijn 
ruikend jong
Holbewoners, architecten en krakers,
Nachtbrakers, schermelingen en dagvlinders
Extreme make-overs, dodelijke liefdes, list en bedrog.

Ook gaan we ons af vragen wat wij daar mee te maken 
hebben en welke plek onze rivier in het leven van alle dag 
had en nog steeds heeft. 

Op donderdag 21 april a.s. komt Carin Holtslag een lezing 
geven in het Kerkje van Aerdt. Aanvangstijd 19.30 uur. De 
toegang is gratis/ een vrije gift wordt op prijs gesteld. Ik 
zie u graag!

Carin Holtslag, 
gids en docent IVN de Liemers

7 jaar ‘Zorg voor elkaar’ in Aerdt

Alweer 7 jaar geleden – op 7 mei 2015 – zijn we begonnen met 
het op de donderdagen mogelijk maken om tussen 10.00 en 
12.00 uur binnen te lopen in het dorpshuis. Onder het genot 
van een kopje koffie of thee kunt u hier medebewoners en ook 
buitenAerdtse mensen ontmoeten. Ook zijn er mensen die hun 
handwerkje meenemen of een spelletje doen, want we hebben 
handige dames in onze werkgroep. Alles mag, niets moet! 

Iedere eerste donderdag van de maand wordt er door de vrijwil-
ligers een lekkere lunch geserveerd. Voor €5.00 kunt u daaraan 
deelnemen. U moet zich wel even opgeven bij de werkgroep! U 
kunt dit telefoonnummer 06 41301532 bellen, of loop gewoon 
eventjes binnen op de donderdagmorgen. De bezoekers en de 
werkgroep hebben het op donderdagmorgen erg naar hun zin, 
maar wat zou het fijn zijn om dit met nog meer mensen te delen. 
Hierbij nodigen wij u uit om eens een kijkje te komen nemen op 
donderdagmorgen, want hoe meer zielen hoe meer vreugd! 

Werkgroep ‘Zorg voor elkaar’

Ook kunt u op de donderdagmorgen van 10.30 tot 11.30 deel-
nemen aan de seniorengym in de grote zaal. Riky zorgt dat alle 
spieren aan bod komen, ook de lachspieren!

Kleurwedstrijd De Winteruiltjes

Inmiddels hebben de kinderen die mee hebben gedaan met 
de kleurwedstrijd hun prijsje in ontvangst genomen. Voor: Kim, 
Adam, Bregje, Senna en Roos nog heel veel kleur en tekenplezier 
en nogmaals dankjulliewel voor het meedoen!

Mededeling speeltuintjes Stichting Bleekveld

De twee speeltuintjes aan het Bleekveld en de Hugenpothstraat 
zijn niet meer in onderhoud van de Dorpsraad. De gemeente 
heeft deze speeltuintjes in 2021 onder haar hoede genomen. 
Dorpsraad Aerdt dankt bij deze nogmaals de vrijwilligers die de 
speeltuintjes de afgelopen jaren in goed beheer onderhouden 
hebben.

De drie plannen voor Waaijakkers II

De familie Derksen presenteerde al vrij ver uitgewerkte plannen. 
Het huidige woonhuis wordt opgesplitst in drie appartementen, 
in één daarvan blijft de familie zelf wonen. Verder zijn er vijf 
vrijstaande woningen op hun grond ingetekend. Achter deze 
huizen wordt een plan voor een groene inrichting ontwikkeld, 
het geheel wordt ontsloten door een voetpad, waarmee het oude 
kerkpad dat hier liep, weer vrijwel terugkomt. 

Voor deze plannen was gedurende de avond zeer veel aandacht, 
zeker ook voor de appartementen. Met name senioren toonden 
concrete belangstelling. Deze groep ‘woningzoekende ouderen’ 
was überhaupt goed vertegenwoordigd, zeker ook door diegenen 
die uit hun grote familiewoning willen verhuizen, naar een klei-
nere en meer levensloopbestendige eigen woning. De plannen 
van de familie Derksen voorzien kennelijk in een grote behoefte. 

Ook woningstichting Vryleve richt zich op de doelgroepen die 
momenteel slecht bediend worden in het woningaanbod; single-, 
jeugd-, senior- en tweepersoonshuishoudens op zoek naar een 
betaalbare woning in de sociale huursector. Qua bouwwijze en 
energie zal dit deel van het project zeker nu actueel zijn; Vryleve 

streeft naar energiezuinige, liefst energieneutrale woningen, die 
duurzaam en snel gebouwd kunnen worden, mede dankzij een 
eigentijdse materiaalkeuze.

Zoals eerder gezegd geeft dit bestemmingsplan de kaders aan 
waarbinnen de bouwers en projectontwikkelaars hun woningen 
kunnen gaan realiseren. De gemeente Zevenaar ontwikkelt dus 
niet, maar beoordeelt wel en tracht bij alles ruimte te creëren 
voor de eigen uitgangspunten; betaalbaar, beschikbaar, ook voor 
mensen uit eigen dorpen, focus op starters in de woningmarkt.  
In het vervolg van de procedure zullen de behandeling van de 
zienswijzen, de inbreng van de Raad, de plannen van de diverse 
bouwers etc., het plan stap voor stap, verder gaan concretiseren.

Daarom konden veel vragen die deze avond gesteld zijn, nog niet 
beantwoord worden, maar de intentie van de gemeente Zevenaar, 
woningstichting Vryleve, de familie Derksen en natuurlijk ook de 
Dorpsraad is, om alle ontwikkelingen breed te communiceren.

De overweldigende belangstelling voor de nu gehouden in-
loop-informatie-avond bewijst wel dat Aerdt zeer betrokken is bij 
woningbouwproject Waaijakkers II en dat deze vorm van directe 
informatie en persoonlijk contact, daar goed bij aansluit.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt nog steeds ter inzage.  

U kunt deze inzien via:   www.ruimtelijkeplannen.nl 

U kunt het plan bekijken door op de kaart naar het plangebied te 

zoeken, of u kunt gebruik maken van de zogenaamde IDN-code: 

NL.IMRO.0299.BP09WAAIJAKKERII-ON01. Het plan ligt in deze 

periode ook ter inzage bij de balie van het gemeentehuis.  

Tijdens de inzageperiode (10 maart – 20 april 2022) heeft u de 

mogelijkheid uw zienswijze op het bestemmingsplan 

‘Waaijakkers II Aerdt’ kenbaar te maken. Uw zienswijze kunt u 

sturen naar: Gemeenteraad Zevenaar, Postbus 10, 6900 AA 

Zevenaar. Heeft u vragen, een reactie of wilt u uw zienswijze 

mondeling indienen? Maak dan een afspraak met de Heer 

Ard Schenk via tel. (0316) 595 111.


