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Daar is ie dan….. de nieuwsbrief van Plaatselijk Belang (PB). 
Met allerlei wetenswaardigheden over Den Nul, Fortmond en 
Duur, zodat u weet waar wij, het bestuur van PB, zoal mee 
bezig zijn.   
 
 
Plaatselijk Belang is opgericht in 1978 en bestaat dit jaar dus 
35 jaar. Een lange tijd en daar willen we even bij stilstaan. 
Hoe? Dat hoort u nog!   
  
Wij wensen u veel leesplezier! En heeft u zelf informatie 
waarvan u denkt dat dit zeker in de nieuwsbrief thuis hoort, 
laat het ons weten, want: Plaatselijk Belang is er voor U! 
 
 
Vrijwilligerswerk  
Er zijn tal van activiteiten in Den Nul, Fortmond en Duur, 
georganiseerd door verenigingen of stichtingen. Deze 

draaien op vrijwilligers. Het is belangrijk dat deze 
vrijwilligers blijven of zich 
spontaan aanmelden, zodat   
deze verenigingen ook in 
de toekomst kunnen 
blijven bestaan. 
Waarom? Om de 
leefbaarheid in de kleine 
kernen te vergroten en 
een breder gevoel van 

saamhorigheid te geven. 
 

 

Wat levert u dat op als vrijwilliger? 
- U doet ervaring en nieuwe contacten op 
- U kunt voor anderen een schakel in de maatschappij 
zijn 

- U blijft actief betrokken bij de samenleving 
- U doet iets waardevols voor een ander, maar ook voor 
u zelf. 

Kortom: een vrijwilliger is onmisbaar voor de samenleving! 
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Zwerfafval 
Langs wegen die bekend staan als 
schoolroutes (Scherpenzeelseweg en 
gedeelte van de  Rijksstraatweg 
onderlangs de dijk) ligt erg veel afval. 
Bij de buurtschouw is afgesproken dat 
de politie dit punt zal bespreken bij een 
overleg met de Capellenborg te Wijhe. 
(Misschien is er een opruimactie met 
schooljeugd mogelijk?)    

 

Tuinafval in sloot Beukenweg 
PB ontving reacties dat men zich stoort 
aan het feit dat er tuinafval gestort 
wordt in de sloot aan de Beukenweg.  
De gemeente had jarenlang de 
afspraak met de heer C. Kappert  dat 
hij het gras van het Joodse  kerkhof 
maait en het tuinafval hiervan in de 
sloot mocht deponeren, waarna de 
gemeente dit afval op gezette tijden 
ophaalde. Het blijkt nu dat ook anderen 
hun tuinafval  in de sloot dumpen. Dit 
is niet de bedoeling. Iedereen moet zijn 
eigen tuinafval afvoeren. Hiervoor 
heeft men de gratis groene container. 
De gemeente heeft inmiddels overlegd 
met de heer Kappert dat hij een (extra) 
groene container krijgt voor het afval 
van het  Joodse kerkhof, zodat storten 
in de sloot niet meer nodig is. 

 

Onderhoud achterpaden  
Voor wie is het onderhoud van de 
paden achter de (huur)woningen aan 
de Esdoornweg en Kastanjeweg? 
Na overleg  met Salland Wonen blijkt 
dat bewoners dit pad zelf moeten 
onderhouden, dus onkruidvrij dienen te 
houden. Over dit onderwerp heeft 
Salland Wonen in juni 2012 een artikel 
gepubliceerd in tijdschrift  “(be)leven”. 
 

 

Hardrijders Holstweg 
Er wordt nog steeds vrij hard gereden 
op de Holstweg ter hoogte van de 
school. Hoewel  enkele jaren geleden 
metingen zijn verricht en het destijds 
leek mee te vallen, blijkt uit reacties 
van aanwonenden dat automobilisten 
en motorrijders vaak met te hoge 
snelheid door het dorp rijden. Met de 
aanwezige politieagent  hebben we dit 
besproken. De moeilijkheid is om in dit 
soort gevallen de “dader” op heterdaad 
te betrappen. Tip van politie: Rijdt men 
te hard? Bel of mail  de politie!  
Hoe meer meldingen er binnenkomen, 
hoe eerder er  iets aan gedaan kan 
worden. De politie heeft toegezegd om 
incidenteel te gaan controleren d.m.v. 
lasergun, waarna er bekeurd kan 
worden. Hopelijk kan hiermee de 
veiligheid van voetganger en fietser 
verhoogd worden. 

 

Verlichting buitengebied 
Dit jaar kregen we de vraag of er langs 
de Scherpenzeelseweg meer lantaarns 
kunnen komen, omdat de huidige 
verlichting zeer minimaal is, nl slechts 
2 lantaarnpalen over een lengte van 
1200 meter. Deze weg wordt veel 
gebruikt door scholieren die naar Wijhe 
en Raalte fietsen. Het beleid van de 
gemeente is dat er in het buitengebied 
geen extra verlichting wordt  
aangebracht. Voor de veiligheid acht 
de gemeente dit op deze plek niet 
noodzakelijk. 

 

Afval 
In de berm langs de Essenweg blijkt al 
lange tijd (vuurwerk)afval in de berm te 
liggen. Zowel Plaatselijk Belang als de 
gemeente kunnen hier niets aan doen. 
Ons advies: spreek de veroorzaker 
hierop aan. Vaak zijn mensen zich niet 
bewust van het feit dat een ander zich 
stoort aan achtergebleven afval. 
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Vernielingen 
 
Eind mei is de gedenksteen op het 
grasveld Lindenweg/Holstweg vernield.  
In 2003 is deze steen door St. Nulse 
Feest, Buurthuis en Plaatselijk Belang   
geschonken aan de bevolking ter ere 
van 25 jaar verenigingsleven op Den 
Nul. De drie (jeugdige) daders hebben 
zich gemeld en de zaak is gelukkig 
goed afgehandeld. Momenteel wordt 
de steen  hersteld door Vogelzang   
Bouwmaterialen uit Den Nul. 
 
Ook het bankje rondom de amberboom 
in het speeltuintje “De Spölhoek” is  
beschadigd. Dit bankje is in 2011 
geschonken door Plaatselijk Belang en 
kostte € 850,00. Omwonenden hebben 
het bankje  zelf geplaatst om de kosten 
te drukken.  Blijkbaar realiseert degene 
die  andermans eigendommen vernielt  
zich  niet dat het herstel veel geld kost. 
Geld dat toch ergens vandaan moet 
komen, geld dat er vaak niet is en waar   
we liever zinvolle  dingen mee doen.   

 

Huurwoningen / starterswoningen 
In elke kern moet 10% van het 
huurwoningenbestand beschikbaar zijn 
voor een startende huurder. Een 
starter is iemand die (in dit geval) 
afkomstig is uit Den Nul-Fortmond of 
Duur en voor het eerst zelfstandig gaat 
wonen.  Salland Wonen heeft na 
overleg met Plaatselijk Belang 
besloten om aan vier woningen in Den 
Nul het label “starterswoning” toe te 
kennen: twee aan de Holstweg en 
twee aan de Kastanjeweg. Een starter 
die zich  meldt voor één van deze 
woningen, krijgt voorrang  op iemand 
die al langere tijd staat ingeschreven. 
Zo krijgt ook de jeugd de kans om zich 
te vestigen op Den Nul.  

 

Dinsdag 29 oktober: Jaarvergadering 
Plaatselijk Belang bij Café Ripperda.  
 

 

Openbaarheid Koetsweg 
In december 2012 heeft PB een 
zienswijze ingediend in verband met 
het onttrekken aan de openbaarheid 
van de Koetsweg. Deze weg wordt 
veel gebruikt door wandelaars, dus 
duidelijkheid hierover is zeker gewenst. 
Onlangs heeft de gemeente over deze 
zaak een overleg gehad met Dienst 
Landelijk Gebied. Volgens mededeling 
van de gemeente zou de Koetsweg 
(vanaf nr. 6) niet meer openbaar zijn 
sinds  2006/2007.  Om toch de 
Barloseweg te kunnen bereiken is 
hiervoor als alternatief een brug over 
de Lange Kolk en  zijn er wandelpaden 
gerealiseerd.  Volgens de gemeente is 
de Koetsweg vanaf nr. 6 ook verboden 
voor voetgangers. Het is de bedoeling 
dat deze onttrekking aan de 
openbaarheid in de nieuwe 
wegenlegger zal worden opgenomen.  

 
 
 

Onkruidbestrijding 
De gemeente bezuinigt op het 
onderhoud van het openbaar groen. 
Dat is u vast al wel opgevallen! 
Trottoirs en perken zijn overwoekerd 
door onkruid. Het  aanzien van ons 
dorp gaat er flink op achteruit. Kunnen 
we hier een oplossing voor vinden door 
met z’n allen de schouders er onder te 
zetten en Den Nul weer onkruidvrij te 
krijgen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeentelijke bezuinigingen ? 
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Jaarvergadering  
Dinsdag 29 oktober a.s.  is de jaarlijkse 
ledenvergadering bij Café Ripperda. 
Het College van Burgemeester en 
Wethouders zal hierbij aanwezig zijn 
voor het beantwoorden van vragen. 
De brandweer houdt een korte 
presentatie over de brandveiligheid in 
uw eigen huis. Hoe snel kunt u bij 
brand uw huis verlaten? Kunt u uw 
kinderen op tijd waarschuwen? En kunt 
u  veilig de trap afkomen? Punten die 
belangrijk zijn en waar we meestal niet 
aan denken. Interessant dus!  
Aanvang 20.00 uur. U bent welkom! 

 

Snel Internet in het buitengebied 
Tijdens de jaarvergadering zal Menno 
Vermeulen-Fransen (uit Fortmond) een 
presentatie geven over de mogelijkheid 
van snel internet met name in het 
buitengebied. Onlangs publiceerde de 
Stentor nog een artikel over dit 
onderwerp. Het blijkt dat er met  o.a. 
geld van de provincie mogelijkheden 
zijn om ook in de buitengebieden het 
snelle internet te realiseren.  
Dus leden uit Fortmond en Duur, kom 
naar onze vergadering! 

 

Bedrijvenbezoek  
Al jaren is het de gewoonte dat 
voorafgaand aan de jaarvergadering 
het College van B&W samen met het 
bestuur van Plaatselijk Belang een 
bezoek brengt aan een bedrijf of 
perso(o)n(en) in Den Nul, Fortmond of 
Duur. Dit jaar gaan we de familie 
Jonker-Zuurbier aan de Damshoekweg 
te Duur bezoeken. Johan Jonker heeft 
enkele gedichtenbundels uitgegeven  
en heeft een aantal prachtige 
Lakenvelder koeien. Zijn partner 
Guusta Zuurbier is psychologe en is 
gespecialiseerd in ”mindfulness”. Op 
de jaarvergadering zullen wij u verslag 
doen van dit bezoek.  

 
 
 

Ooievaarsnest 
In maart 2013 werd Plaatselijk Belang  
(PB) benaderd door de Ooievaars 
commissie van de vogelwerkgroep  De 
IJsselstreek. Deze werkgroep had  
plannen om een ooievaarsnest dichtbij 
het Infocentrum te plaatsen. Echter 
ongeveer 100 meter verderop stond al 
een paal met nest. Deze paal is in 
2004 geplaatst door Plaatselijk Belang 
met de bedoeling op deze manier een 
steentje bij te dragen aan het in stand 
houden en eventueel uitbreiden van 
het aantal vogels in en rond de 
natuurgebieden langs de IJssel.  In 
overleg met PB is besloten om de 
bestaande nestpaal over te dragen aan 
deze werkgroep, op voorwaarde dat zij 
ook het onderhoud voor hun rekening 
zouden nemen. Bij het verplaatsen van 
de paal bleek deze echter in zo’n 
slechte toestand te verkeren, dat de 
werkgroep besloot  de paal af te 
breken. Er is inmiddels een nieuwe 
ooievaarspaal geplaatst nabij het 
Infocentrum. De vogelwerkgroep wil in 
de toekomst een camera in het nest  
plaatsen, zodat de activiteiten van  de 
ooievaars vanuit het Infocentrum  op 
een scherm te zien zullen zijn.  

 

Oproep nieuwe bestuursleden 
 
Ons bestuurslid uit Fortmond, Ep 
Dijkhof heeft laten weten dat hij wil 
stoppen met zijn werkzaamheden voor 
PB. Wij zijn nu op zoek naar een 
persoon (liefst iemand die betrokken is 
bij het wel en wee van Fortmond) die 
de taak van Ep wil overnemen. 
Belangstelling voor deze functie? Meld 
u dan aan bij ons secretariaat.  
Graag willen wij ons bestuur uitbreiden 
naar 7 personen.  Spreekt het artikel 
over vrijwilligerswerk op pagina 1 van 
deze nieuwsbrief u aan, zeg het ons.  
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Werkzaamheden op Fortmond inzake project Ruimte voor de rivier 
In onze omgeving betekent dit: meer ruimte voor het IJsselwater door aanpassingen 
in de uiterwaarden. Ons bestuurslid Ep Dijkhof heeft voor deze nieuwsbrief 
gesproken met Matthijs Logtenberg, medewerker van Dienst Landelijk Gebied (DLG) 
en hieronder aangegeven wat de stand van zaken is. 

 
 

Nadat meerdere aannemers 
(combinaties) hun aanbiedingen 
hadden ingediend, is het 
selectieproces gestart. Een intensief 
proces, waarbij prijzen, kwaliteit, 
hantering van wet- en regelgeving, te 
verwachten overlast voor de omgeving, 
enz. werden beoordeeld.  
Op basis van deze beoordeling is het 
werk gegund aan de combinatie 
Boskalis / van Hattum en Blankevoort. 
 

 

Op dit moment worden de globale 
plannen door de aannemer nader 
uitgewerkt: zoals meer gedetailleerde 
tekeningen, metingen, (constructie)-
berekeningen, enz. Als deze definitieve 
uitvoeringsplannen gereed zijn, 
moeten de daarvoor nog benodigde 
vergunningen worden aangevraagd. 
 

 

Voor Fortmond betekent dit, dat in het 
najaar wordt gestart met 
voorbereidende werkzaamheden. 
Hierbij valt te denken aan het kappen 
van bomen en struiken en het 
aanbrengen van tijdelijke 
afrasteringen. In het voorjaar van 2014 
zal het grotere werk van start gaan.  
De gedeeltelijke verlegging en de 
verbreding van de Fortmonderweg zal 
in het vroege voorjaar (vóór de 
vakantieperiode)  worden uitgevoerd. 
De fietsbrug is uiterlijk 1 oktober 2014 
gereed. 

 
 

 

De bij het graafwerk vrijkomende grond 
zal met een persbuis naar de 
waterplas in de Roetwaard worden 
gepompt. Dit betekent dat er in 
beginsel geen gemotoriseerd transport 
over tijdelijke (onverharde) wegen zal 
plaatsvinden. Het gehele werk zal eind 
2015 klaar zijn. 
 

 

De aannemer wil over enige tijd actief 
informatie verstrekken aan de 
bewoners van het gebied en andere 
geïnteresseerden. Hiertoe zal in het 
Infocentrum een permanente expositie 
worden ingericht. Hier zal ook 
persoonlijk overleg met de aannemer 
mogelijk zijn. 
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Nieuw hek bij school De Holsthoek 
Tijdens een overleg met de directie 
van de school,  kwam ter sprake dat de 
school graag een hek wilde hebben 
voor het afsluiten van het schoolplein, 
ook in het belang van de veiligheid van 
de leerlingen. Helaas  had de school 
daar geen geld voor. Wim Esselink en 
Jan Scholtens hebben de koppen bij 
elkaar gestoken en kwamen met de 
volgende  prachtige oplossing: Het hek 
is geschonken door Esselink 
Dakspecialist en de kosten van het 
poedercoaten zijn betaald door Holland  
Mineraal (Jan Scholtens sr). 
Erik Kruitbosch heeft het hek gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POSITIEVE actie Esdoornweg 
Een item dat zeker aandacht verdient! 
 
Op Burendag hebben de bewoners 
van de Esdoornweg een buurtfeest 
georganiseerd. Men heeft hiervoor een 
bijdrage aangevraagd (en ontvangen) 
van het Oranjefonds. De bewoners 
willen met het bedrag iets doen ter 
verfraaiing van hun straat. Men gaat 
bloembakken maken voor boven de 
voordeuren. En heel belangrijk: er zijn 
afspraken gemaakt over het samen 
vegen van de straat in de herfst en het 
schoon houden van het perkje aan het 
begin van de Esdoornweg. Dit  gebaar 
verdient een compliment! Plaatselijk 
Belang vindt dit een geweldig initiatief 
en hoopt dat andere straten dit 
voorbeeld gaan volgen.  

 
 
 
 

Den Nul, wat maakt wie d’r van? 
Dit jaar is de afronding van het 
Dorpsontwikkelingsplan (DOP) met de 
titel: “Den Nul, wat maakt wie d’r van?” 
Vier jaar geleden stelde de gemeente  
€ 24.000,00 beschikbaar met als doel 
de saamhorigheid en leefbaarheid te 
vergroten. Het bedrag moest uiterlijk  
september 2013 worden besteed en 
dat is gebeurd.  Bij het beëindigen van 
de activiteiten van de werkgroep 
Verkeer werd vorig jaar € 8.000,00 
teruggestort in de pot. Dit bedrag is 
verdeeld over vijf partijen, te weten: 
Basisschool “de Holsthoek”, AED, 
Buurthuis,  Houtdorp en Nulse Feest. 
Partijen  die het geld goed kunnen 
gebruiken en zich  inzetten voor Den 
Nul en omstreken. Plaatselijk Belang 
kijkt terug op een succesvol DOP. Er 
zijn diverse zaken gerealiseerd, wat 
mede mogelijk werd gemaakt door de 
inzet  van bewoners. Dank daarvoor!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Plaatselijk Belang behartigt de belangen 
van de inwoners van 

 Den Nul, Fortmond en Duur! 


