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Herinrichting uiterwaarden Fortmond
De stuurgroep voor de IJsseluiterwaarden bij Olst heeft het
nieuwe inrichtingsplan voor Fortmond gepresenteerd. Lag bij het
oude plan de nadruk op natuurontwikkeling, bij het nieuwe plan
(eenvoudiger en dus goedkoper) ligt de nadruk op verlaging van
het hoogwaterpeil in de IJssel ( Ruimte voor de Rivier ).
Op de informatieavond van 19 juni jl. is dit plan aan
belangstellenden
getoond
en
toegelicht.
Duidelijk
waarneembaar is dat het laatste plan eenvoudiger is dan het
voorgaande. In het oog springende verschillen zijn:
• er wordt geen geul gegraven op De Zaai (gebied nabij de
Groene Dijk);
• het oppervlak van de op De Enk te graven geul (gebied
dat omsloten is door de Fortmonderweg) wordt
aanzienlijk kleiner;
• de aan te planten hoeveelheid Ooibos wordt zichtbaar
minder;
• er zal een brug worden gebouwd in het te vergraven deel
van de Fortmonderweg, zodat het “rondje
Fortmond” voor wandelaars
en fietsers intact blijft.
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Op dit moment ligt het ontwerpbestemmingsplan nog ter
inzage, inclusief het bijbehorende Milieu Effect Rapport.
De inzagetermijn duurt tot en met 20 september 2012.
Gedurende deze periode kunt u uw opvattingen over dit nieuwe
plan kenbaar maken aan de Raad van de gemeente Olst-Wijhe.
Het plan met bijbehorende documenten kunt u bekijken op
internet (www.ruimtelijkeplannen.nl), maar ook op het
gemeentehuis en het Holstohus.
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De be
De buurtschouw was dit jaar op 15 mei.
Nadat de gele flyer weer huis aan huis
was bezorgd, kwamen de reacties
binnen, veelal per e-mail, maar ook
telefonisch en persoonlijk. Dit bewijst
toch dat de buurtschouw leeft en nut
heeft. Een aantal van de meldingen
hebben we ter plekke bekeken, om een
goed beeld te krijgen van de situatie.
Aanwezig bij de buurtschouw 2012:
Politie
: Johan Pluim
: Mark Hoekman
Provincie
: Jacob Strampel
Salland Wonen : Sirima Weststrate
Gemeente
: Bert van de Streek
: Tom van Leeuwe
: Gerrit de Groot
: Anita ten Broeke
Pl. Belang
: Ria Hulsbergen
: Thea Bouwmeester
Hardrijders
Ieder jaar krijgen we meldingen dat er in
de bebouwde kom te snel wordt
gereden en dat hierdoor kinderen in
gevaar komen. Dit jaar kwam de
melding vanuit de Eikenweg. Kinderen
fietsen vaak vanaf het speelterrein De
Spölhoek via het paadje dat tussen de
huizen Eikenweg 7 en 9 ligt met een
grote bocht de Eikenweg in.
Ook dit punt hebben we ter plekke
bekeken en zijn tot de volgende
conclusie gekomen:
De Eikenweg ligt in een zgn. “30-km
gebied” en is een relatief korte straat,
waar het bijna niet mogelijk is om hard
te rijden, maar wat blijkbaar toch
gebeurt.
Om
hier
nog
meer
voorzieningen te treffen in de vorm van
bijvoorbeeld drempels is niet gewenst.
Ons advies is om de hardrijders hierop
aan te spreken. Vaak zijn de hardrijders
ook buurtbewoners en staan ze niet
voldoende stil bij het gevaar.
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Fietsers aan de verkeerde kant van de
Rijksstraatweg
Dit is een punt dat elk jaar terugkomt op de
jaarvergadering van Plaatselijk Belang.
Ondanks diverse aanwijzingen dat fietsers moeten
oversteken, is het een feit dat velen dit niet doen.
Komend vanuit de richting Wijhe nemen veel fietsers
het fietspad (gelegen nabij de woning van de fam.
Hofstede, Rijksstraatweg 102) en fietsen dan aan de
verkeerde zijde van de Rijksstraatweg tegen het
verkeer in tot aan de afslag Fortmond, waar zij
dan linksaf richting Olst gaan. Blijkbaar hebben
de fietsers niet door dat zij voor gevaarlijke
situaties zorgen bij o.a. de kruising Rijksstraatweg /
Holstweg. Dit blijkt wel uit de aanrijding die begin dit
jaar plaatsvond op voormelde kruising. Een inwoner
van Den Nul wilde vanuit de Holstweg de
Rijksstraatweg opdraaien, maar reed hierbij een
fietser aan die vanuit Wijhe aan de verkeerde kant
van de weg richting Olst fietste.
Hierbij raakte de fietser ernstig gewond.
Om dit soort ongevallen te voorkomen, heeft
Plaatselijk Belang met de gemeente afgesproken
dat er een extra aanwijzing zal komen bij het
fietspad ter hoogte van Rijksstraatweg 102 om
fietsers er op te wijzen dat het verplicht is om daar
over te steken.
Inmiddels is het bord al geplaatst. Ook zal er op
worden toegezien dat fietsers zich hieraan gaan
houden; de politie zal de eerste weken alleen
waarschuwen, maar zal na deze periode toch echt
gaan bekeuren. De gemeente zal van het
gewijzigde handhavingsbeleid melding maken in de
Huis aan Huis en zal ook de leerlingen van de
Holsthoek en de Capellenborgschool in Wijhe
hiervan op de hoogte brengen.
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Aanduidingbord Infocentrum
Dit jaar kregen we meerdere meldingen
over het bord bij de fietsoversteekplaats
aan de Rijksstraatweg dat verwijst naar het
Infocentrum. Dit bord zou het uitzicht
ernstig belemmeren als men vanuit de
Essenweg de Rijksstraatweg op wil
draaien. Auto’s “vielen als het ware weg”
achter het bord. We hebben dit tijdens de
buurtschouw ter plekke bekeken en de
medewerkers van de provincie en
gemeente waren het er unaniem over eens
dat het uitzicht inderdaad belemmerd werd,
zodanig dat er gevaarlijke situaties konden
ontstaan. Er is besloten om het bord enkele
meters verderop te zetten, waardoor het
uitzicht zal verbeteren. Dit is inmiddels
gebeurd.

Meldingen voor de buurtschouw
Een groot deel van de meldingen die wij
ontvangen voor de buurtschouw gaat om
kleine zaken, zoals losliggende stoeptegels
etc. De gemeente attendeerde ons op het feit
dat men niet hoeft te wachten tot de
buurtschouw met het doorgeven van deze
zaken, maar dat deze ook het hele jaar
rechtstreeks bij de gemeente gemeld kunnen
worden, tel. 140570. Nog eenvoudiger is het
om een melding te doen op de eerste pagina
van de website www.olst-wijhe.nl. U wordt
dan namelijk ook op de hoogte gehouden van
wat er met uw melding gebeurt.
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Discobus
Jongeren uit Den Nul die op zaterdagavond
uit willen naar De Leeren Lampe in Raalte
kunnen gebruik maken van de discobus. De
opstapplaats van deze bus is ter hoogte van
de kruising Rijksstraatweg / Holstweg. De
afgelopen tijd zijn er bij de gemeente en bij
Plaatselijk Belang klachten binnengekomen
over overlast die veroorzaakt wordt door de
jongeren. Plaatselijk Belang juicht het toe dat
de jongeren veilig kunnen worden vervoerd
naar Raalte en zou het jammer vinden als dit
vervoer zou stoppen door het feit dat de
jongeren zelf voor overlast zorgen. Wij doen
dan ook een oproep aan de jongeren om op
hun gedrag te letten en vragen ook de ouders
hun kinderen hierop aan te spreken.
Jongens en meisjes, gooi niet jullie eigen
glazen in door voor overlast te zorgen. Doe
a.u.b. rustig aan bij het verlaten van de
bus. Jullie zijn er immers zelf het meest bij
gebaat dat de discobus blijft rijden! Succes
en veel plezier!
Ergernissen
We wonen in een dichtbevolkt gebied en niet
iedereen heeft dezelfde ideeën over orde en
netheid rondom de eigen woning. Dit is een
punt dat tot ergernis kan leiden bij de buren.
Plaatselijk Belang krijgt wel eens een
melding over troep/overlast veroorzaakt door
buren. Natuurlijk wil PB indien nodig een
bemiddelende rol spelen, maar vaak wordt
daardoor de zaak op de spits gedreven, wat
ten koste kan gaan van de onderlinge
verstandhouding in een buurt. Wij als PB
adviseren dan ook om eerst te proberen de
zaak bespreekbaar te maken.
Als u dit
lastig vindt dan kunt u de Stichting
Buurtbemiddeling Olst-Wijhe inschakelen.
De gemeente heeft een overeenkomst met
deze stichting afgesloten om burgers hierin
te begeleiden. Dus: ervaart u overlast in uw
omgeving? Spreek de veroorzaker aan op
zijn gedrag, zoek eventueel contact met
buurtbemiddeling via tel. 0570 - 621556 en
zoek samen naar een oplossing.
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Bushalte verplaatst
Zoals u waarschijnlijk al gemerkt heeft,
is de bushalte Duursestraat verplaatst
in zuidelijke richting en is nu gelegen
tegenover het Infocentrum. In 2010
kwam bij de buurtschouw de vraag of
de bereikbaarheid van de bushaltes
ter
hoogte
van
de
Duursestraat/Koetsweg verbeterd kon
worden. De Provincie heeft vervolgens
(zonder overleg met gemeente of
Plaatselijk Belang) een nieuwe
bushalte gerealiseerd ter hoogte van
de Scherpenzeelseweg / Barloseweg.
Plaatselijk Belang constateerde dat
vooral de bushalte aan de zijde van de
Koetsweg ronduit onveilig was en
heeft zich daarna ingezet om de
bushalte te verplaatsen richting het
Infocentrum, omdat door de komst
van dit centrum waarschijnlijk meer
mensen gebruik gaan maken van
deze bushalte en op deze plek meer
veiligheid kan worden geboden. In
december 2011 kregen we van de
gemeente bericht dat dit plan door
ging. In mei is de halte in gebruik
genomen.
Jaarvergadering Plaatselijk Belang
Op onze jaarlijkse ledenvergadering
zal de heer G. Berendschot van de
ambulancedienst een lezing geven
over het thema: “Speuren naar
deuren”. Dit gaat over hetgeen de
medewerkers van de ambulancedienst
en brandweer zoal meemaken op zoek
naar het adres van een patiënt of
brand. Erg interessant !
Wanneer: dinsdag 11 september a.s.
Waar: Café Ripperda
Aanvang: 20.00 uur
Komt allen!
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Bankje bij boom in de Spölhoek
Rondom de amberboom in het speeltuintje “de
Spölhoek” staat het bankje dat geschonken is door
Plaatselijk Belang. Deze boom is vorig jaar geplant
ter ere van het 10-jarig bestaan van de gemeente
Olst-Wijhe. Met de omwonenden van het
speelterrein werd de afspraak gemaakt dat zij het
bankje in elkaar zouden zetten èn plaatsen. Dit is
inmiddels gebeurd en het resultaat mag er zijn. Een
goed voorbeeld van saamhorigheid! Plaatselijk
Belang hoopt dat veel mensen plezier van het
bankje zullen hebben!

Gewijzigde verkeerssituatie
Zoals we al op pagina 2 van deze nieuwsbrief
hebben gemeld, is sinds begin augustus de
verkeerssituatie bij het fietspad ter hoogte van
Rijksstraatweg 102 gewijzigd. Er staat nu een
verkeersbord Verboden voor fietsers, met een
onderschrift: “fietsers oversteken”. Dit bord is
geplaatst om fietsers te verhinderen tegen het
verkeer in te rijden richting Olst, zodat hopelijk in de
toekomst ongelukken worden voorkomen. De politie
zal bij overtredingen eerst nog waarschuwen, maar
na enkele weken echt gaan bekeuren.
Geïnteresseerd in wat er in uw omgeving gebeurt?
En heeft u tijd en zin om u in te zetten voor uw
dorp? Meldt u dan aan als bestuurslid van
Plaatselijk Belang.
Elk jaar, voorafgaand aan de jaarvergadering,
bezoekt het college van B&W samen met het
bestuur van Plaatselijk Belang een bedrijf in ons
eigen dorp. Dit jaar zullen wij Autobedrijf Frank
Overweg gaan bezoeken.
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