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Wens voor 2021
2020 was nogal anders dan de meesten van ons tevoren hadden bedacht. Het Covid-19-virus greep diep
in op levens, verenigingsleven en bedrĳven. Ook Terborgs Belang heeft dat ondervonden. De
maatregelen die verspreiding van het Corona-virus moeten tegengaan, beperkte ook ons in de
mogelĳkheden om voluit te gaan met onze activiteiten. We hopen samen met U, dat 2021 een ander
beeld gaat bieden. Positief is dat er een vaccin is. Dat geeft moed en biedt kansen.
Onze raad: Houdt moed en blĳf gezond!

Jorisplein
Als het om de verkeersveiligheid op het Jorisplein
ging waren er het afgelopen jaar ontwikkelingen.
Naar aanleiding van het ontwikkelen van
alternatieve verkeersstromen, zoals ook in een
vergadering van Terborgs Belang werd
voorgesteld, kwamen leerlingen van het
Doetinchemse Ulenhof-college met een
onderzoek naar de verkeerssituatie. Ze mochten
daarbĳ out-of-the-box denken.

Door de leerlingen werd geconcludeerd dat
gekeken kan worden naar aanpassing van het
plein in de vorm van: splitsing van rĳbanen, het
maken van een driesprong of kiezen voor een
rotonde. De veiligheid van fietsers zou vorm
moeten krĳgen in het plaatsen van een
fietstunnel. Dat waren de aanbevelingen voor de
gemeente.

De wethouder liet weten dat dat dure
oplossingen waren waarvoor de gemeente geen
geld had. Zĳ heeft haar hoop gericht op de
herinrichting van de weg Zeddam-Etten waarbĳ
de verkeersstromen in Terborg worden
meegenomen. En ze denkt dat
eenrichtingsverkeer en het weren van
vrachtverkeer goedkopere oplossingen zĳn.

Een tweede ontwikkeling was een proef met het
zebra-pad bĳ de Roode Leeuw. De
oversteekplaats is bĳ slecht weer moeilĳk te zien,
hetgeen verkeersonveilige situaties oplevert. Er is
nu op aandringen van Terborgs Belang een proef
gestart met een sensor die voetgangers ‘ziet’. De
sensor zet direct extra verlichting aan en maakt
andere verkeersdeelnemers attent op het feit dat
iemand wil oversteken. Als de proef slaagt, zetten
we ons in om ook andere zebra-paden van een
dergelĳke sensor en extra verlichting te voorzien.

Interview met Els Bakker (voorzitter Terborgs Belang) over de
proef met de nieuwe verlichting van het zebra-pad.

Installeren van attentieborden met verlichting voor het zebra-pad
bĳ de Roode Leeuw.
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Stadstuin
Op het terrein van de voormalige Kameleon is het afgelopen jaar een Stadspark gerealiseerd. Samen met
woningbouwvereniging Wonion is gekeken naar een invulling die bezoekers uitnodigt om daar even te
verblĳven. Er is een kleine wandelroute, er staan bankjes en er ligt een petanque-baan.

Terborgs Belang heeft het park opgetuigd met panelen waarop de sage van het Gluujend Peerd in beeld
wordt gebracht. Het verhaal werd prachtig in beeld gebracht door kunstenaar Bert Taken, die ook nauw
betrokken is geweest bĳ de uitvoering van het initiatief.

Ommetje Silvolde - Terborg
Samen met Silvolds Belang zĳn we bezig om het Lokale Ommetje Silvolde - Terborg van de grond te
krĳgen. Het is een rondje Terborg gekoppeld aan een rondje Silvolde en is een uitbreiding van het
wandelnet in onze omgeving.

Bĳ het totstandkomen moet de NS/ProRail medewerking verlenen omdat er een oversteek over rails in
de route zit. Het afgelopen jaar heeft ProRail besloten die oversteek te sluiten. Het alternatief is een
omleiding die over grond van landeigenaren en pachters gaat. Daar is nu contact en overleg mee.

TB presenteert zich
Het afgelopen jaar kenmerkte zich door het feit dat er weinig tot niets mogelĳk was als het om
activiteiten ging. Onze bezigheden tonen op de sociale media ging nog wel, maar de persoonlĳke
ontmoeting via ledenvergadering en via evenementen was onmogelĳk. We hopen snel op betere tĳden.

Vrĳwilligers van Terborgs Belang plaatsen de borden in het park.Het stripverhaal van het Gluujend Peerd in het Stadspark.
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Hoofdstraat
De ontwikkelingen in de Hoofdstraat waren het afgelopen jaar licht positief. Inmiddels zĳn al lege
plekken opgevuld. De ondernemers hebben op verzoek van het gemeentebestuur plannen ontwikkeld
om Terborg aantrekkelĳker te maken. Daarbĳ gaan ondernemers en Terborgs Belang hand-in-hand. De
afgelopen jaren is een ambitieus plan ontwikkeld, waarbĳ het ontwikkelen van het gebied langs de Oude
Ĳssel belangrĳk is. Het voordeel van dit plan is dat wonen en recreëren in een mooie balans komen en
volop kansen gaan bieden.
De plannen zĳn voorgelegd aan het gemeentebestuur na professionele presentatie. Inmiddels is het
gemeentebestuur aan zet als het gaat om een reactie op de plannen.

Waterornament
Het afgelopen jaar is het gelukt om het waterornament fraaier te maken door het aan te passen.
Het ornament (de waterpomp) staat op de kop van de Hoofdstraat op het Jorisplein. Het oogde massief
en dat werd door velen niet als mooi ervaren.

Het plan omvatte het plaatsen van grote panelen
met daarop doorkĳkjes naar de geschiedenis van

de plek. Met vier zĳden bood dat de gelegenheid
om vier historische foto’s te plaatsen met een
korte toelichting op de geschiedenis van die plek.

Bĳ de totstandkoming van de verfraaiing
kregen we hulp van de gemeente en Terborgse
ondernemers.
Kunstenaar Bert Taken was ook betrokken bĳ het
realiseren van de panelen.

Verder
Inmiddels zĳn we bezig om een plek te zoeken voor het mozaïek dat kunstenaar Drevers lang geleden
maakte. Het was een geschenk van de gemeente aan Terborg. Kreeg een plaats in de voormalige
jeugdherberg en daarna in de Kameleon.

Wĳ als Terborgs Belang vinden dat het mozaïek niet alleen bewaard moet blĳven, maar ook weer een
plek zou moeten krĳgen in Terborg. Momenteel ligt het mozaïek in opslag en wordt gezocht naar een
plek die voor alle Terborgenaren bereikbaar is.

De panelen werden eerst voorzichtig uitgepakt.

De fotopanelen worden op het ornament geplaatst.
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Tot slot: de Algemene Leden Vergadering
2020 was een opmerkelĳk, bizar en ontwrichtend jaar als het om het (verenigings)leven ging. Een eerste
golf Covid-19 besmettingen legde het openbare leven voor een belangrĳk deel plat. We werden verzocht
afstand tot elkaar te houden, de drukte te vermĳden, thuis te werken en een mondmasker te dragen. Met
uitzondering van een zomerperiode waarin wat meer mogelĳk was, zitten we nog steeds in die situatie.
Voor ons als vereniging betekent die situatie dat we veel van wat we zouden willen, niet kunnen. Daar
hoort ook het houden van een algemene ledenvergadering bĳ. Met de horeca op slot; samenkomsten
met meer dan 2 personen verboden zĳn; kunnen we geen fatsoenlĳke vergadering houden. Het plan is
om zodra de omstandigheden het toelaten een ledenvergadering uit te schrĳven. U hoort dat van ons via
brief en de mediakanalen Facebook en website. Houdt het in de gaten.

Om onze activiteiten te kunnen voortzetten is het belangrĳk dat zoveel mogelĳk inwoners lid zĳn van
Terborgs Belang. U kunt ons steunen door een bedrag van minimaal 5 euro over te maken op onze
bankrekening IBAN NL43 RABO 0359 1858 19 t.n.v. penningmeester Terborgs Belang onder vermelding
van uw naam en adres.


