Zutphen vijftig jaar geleden: 1960 (1)
Een nieuw decennium dient zich aan. Het zullen nog de roerige jaren zestig worden. Maar
de burgerij kan op de Zutphense politie rekenen. De agenten hebben scooters gekregen voor
de surveillance, waardoor ‘… zij “slagvaardiger” geworden [zijn] bij de achtervolging van
kwaadwilligen. En dat is heel wat waard’, meldt het Zutphens Dagblad op 14 februari 1960.

Ruilverkaveling Warnsveld: ‘sleutel voor de Achterhoek’
13 januari – ‘De ruilverkaveling Warnsveld
is de sleutel voor de Achterhoek.’ Met deze woorden hebben ir. v.d. Kerkhoff, van
de Cultuur-Technische Dienst, en de heer
G.J.M. Enserink, lid van de Centrale Cultuurtechnische Commissie, in een dinsdagmiddag gehouden voorlichtingsbijeenkomst in het St.-Ludgerusgebouw te Vierakker, duidelijk het belang van deze ruilverkaveling gesteld. Des avonds werd nog
voorlichting gegeven in café De Bogchelaar en a.s. donderdagmiddag en -avond
zijn vergaderingen uitgeschreven, resp. in
De Pauw te Warnsveld en in café Bruil te
Warken.
Het al of niet doorgaan van deze ruilverkaveling is doorslaggevend voor het realiseren van verkavelingen in andere streken
van de Achterhoek, bijvoorbeeld Rekken,
en ook van de plannen tot verbetering van
de Berkel, de Slinge en andere waterleidingen in het gebied van het waterschap van
de Berkel, alsmede van de Baakse Beek.
Zou men de ruilverkaveling Warnsveld afstemmen, dan zullen genoemde projecten
bezwaarlijk kunnen worden uitgevoerd, of
met meer kosten. Immers, het belangrijkste
doel van meergenoemde verkaveling is:
verbetering van de waterhuishouding, hetgeen in deze lage landen zal moeten
geschieden wil men elders wat gaan ondernemen. De ruilverkaveling omvat
Warnsveld, een deel van Zutphen, een
deel van Gorssel (Almen), Vorden, Hengelo
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en Steenderen. Het totale aantal hectaren
dat ermee gemoeid is, bedraagt 9200.
ƒ 1200 per hectare
Naar raming zullen de gemiddelde kosten
ongeveer ƒ 1200 per hectare bedragen,
maar er komt nog een subsidie van het
Rijk. Die zal naar schatting 60% bedragen. Ir. v.d. Kerkhoff zette uiteen wat ruilverkaveling in het algemeen is, om daarna
te betogen dat deze inhoudt – in Warnsveld is dat nummer één – verbetering van
de waterhuishouding. In de tweede plaats
het aanleggen en verbeteren van wegen,
i.c. verbetering van de ontsluiting. Het
derde hoofdpunt is de verkaveling zelf. In
de ruilverkaveling Warnsveld is het niet
zo bar gesteld met de versnippering van
de bedrijven als elders. Niettemin kunnen
er door verkaveling nog grote verbeteringen worden aangebracht. Zo zal het mogelijk zijn met het oog op de topografische gesteldheid in eerste instantie verbetering aan te brengen in de vorm van de
kavel. In de tweede plaats is de ruilverkaveling ervoor zo veel mogelijk concentratie te krijgen van de kavels die het bedrijf
uitmaken. Wat de waterhuishouding betreft gaat het in Warnsveld niet alleen om
de afvoer, doch ook om op het ophouden
van water in tijden dat men zonder verkaveling ‘op een droogje zou zitten’.
Een ander onderdeel is, aldus spreker, de
mogelijkheid tot vergroting van kleine
bedrijven.

Vrouwenbond PvdA
13 januari – Ondanks sneeuw en gladheid
vierde een groot aantal vrouwen van de
Partij van de Arbeid maandagavond opgewekt het bindingsfeest in ‘Centraal’. Na
opening door de voorzitster en samenzang, volgden voortreffelijke declamatie
van mevr. Zinsmeester en een grappig verhaal, voorgelezen door mevr. De Groot. In

de pauze werd een slagroomtaart verloot
ten bate van de internationale solidariteit.
Deze bracht ƒ 12,65 op. Na de pauze gaven Kloris en Roosje een op rijm gesteld
overzicht van gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Onder daverend gelach werden
nog enkele dames getest op behendigheid
en fantasie.

(Adv.)

Aan de Meisjes
van de Middelbare Scholen
Wil de ‘grote avond’ slagen
Wil je iets gezelligs dragen,
Kom naar Geurtsen’s Modehuis,
In haar jurkjes ben je thuis.
Wij hebben ze te kust en te keur,
Verrassend van charme en kleur.

Modehuis Geurtsen
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Volkstuinders moeten 300 tuinen missen
21 februari – De dreiging, waaromtrent
het bestuur van de vereniging van volkstuinders De Eendracht zich reeds ernstige
zorgen had gemaakt, heeft nu haar beslag
gekregen. In een extra nummer van het
verenigingsorgaan De Volkstuinder laat
het de leden weten, dat een groot verlies
aan tuinen – driehonderd stuks – is aangezegd, te weten met ingang van 1 maart
aanstaande.
De oorzaak is dat de gemeente in verband
met de dringende behoefte aan bouwterrein heeft besloten de grond waarop deze
volkstuintjes zich bevinden, te bestemmen
voor de bouw van huizen. Het betreft
de landen van Gasthuiskamp, Koppelen,

Pagamaten (Buitensingel), De Pol (achter
loods Reesink, Mars) en de tuinen Laarmansheuvel-pompstation. Degenen die
daar een tuin bezitten, zullen die met ingang van genoemde datum kwijtraken. Volgens de publicatie staat tegenover dit grote
verlies geen enkele compensatie aan nieuwe gronden.
Het bestuur van De Eendracht heeft besloten degenen die wel hun tuin behouden,
doch er het afgelopen jaar blijk van hebben
gegeven deze niet op de juiste wijze te verzorgen, de grond niet meer ter beschikking
te stellen. Deze wordt toegewezen aan gedupeerden die bewezen hebben er voor in
aanmerking te komen.

Eerste paal voor nieuwe Bornhof
4 maart – Wethouder W. Albers stond gistermiddag ietwat onwennig op de heimachine,
die op de Varkensweide een aantal palen in
de grond zou hameren. Er is nog weinig te
zien; het lijkt er meer op een modderpoel,
maar wie over enige fantasie beschikt, kan
zich reeds het nieuwe verzorgingshuis van
Bornhof en de vierentwintig bejaardenwoningen voor ogen stellen, die daar bij het zwembad aan de Graaf Ottosingel zullen verrijzen.
Het grondwerk van de Varkensweide is, dank
zij de zachte winter, nu al klaar en daarom kon
gistermiddag reeds de eerste paal de grond in.
Dit is met enig ceremonieel gepaard gegaan,
dat wil zeggen in aanwezigheid van wethouder Albers, de heer P.J. Jongens, directeur van
Openbare Werken, en provisoren van Bornhof,
mevr. Weijers, mr. B. Dijstra (voorzitter van het
bestuur) en de heer K. Witvoet. De heer Albers
is eveneens provisor, maar vertegenwoordigde
bovendien het gemeentebestuur.
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Bloedend hart
In september vorig jaar kreeg het nieuwe
Bornhof onverwacht een kans. Na de toezegging in 1959 voor een aantal woningen, bleek er nog iets te verdelen! In zes
weken was de aanbesteding van Bornhof
gereed, en de beschikking van de minister kwam net op tijd – aan het begin van
dit jaar – binnen. Mr. Dijstra toonde zich
verheugd dat nu reeds deze officiële gebeurtenis plaatshad. ‘Wel zullen we het
oude gebouw met bloedend hart achterlaten. Momenteel lijkt het of het nieuwe
bejaardentehuis niet bepaald centraal is
gelegen, maar gezien de ontwikkelingen
van de stad Zutphen verwacht ik dat
het binnenkort wel in het centrum zal
staan.’ Ook al is er nu dus nog niets van
te zien, zeker is dat de bejaarden een
‘droomhuis’ zullen krijgen. Zo zal de recreatiezaal aan de Berkel verrijzen. Een
uniek uitzicht!

