
 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter Jan Scholtens aan het woord: 

Het heeft even geduurd, maar hij ligt weer voor u: 
de nieuwsbrief van Plaatselijk Belang Den Nul, 
Fortmond en Duur (PB). In een nieuw jasje! En 
met het nieuwe logo. 

Als voorzitter maak ik graag van de gelegenheid 
gebruik om u vanaf deze plaats, mede namens het gehele bestuur van 
Plaatselijk Belang, een goed, gezond en saamhorig 2015 toe te 
wensen. Wij gaan ons weer inzetten voor u, net zoals in 2014. 

Met twee nieuwe bestuursleden erbij. Zoals u weet is er een 
bestuurswisseling geweest.  Ep Dijkhof gaf in 2013 al aan dat hij wilde 
stoppen met zijn werkzaamheden voor Plaatselijk Belang, maar bleef 
gelukkig nog een extra jaar en zorgde ook nog voor een nieuw 
bestuurslid, te weten Hans Lagcher, wonende op Fortmond. Kitty 
Ubbink (wonende aan de Holstweg) liep al een paar maanden op proef 
mee met de vergaderingen en gaf aan dat ze wel een bestuursfunctie 
wilde aannemen. Ik moet zeggen dat beiden zich supersnel hebben 
ingewerkt en dat ze een zeer welkome aanvulling zijn in het bestuur. 
Kitty en Hans, vanaf deze plaats dan ook van harte welkom in het 
bestuur. Ep, bedankt voor je bijdrage in de afgelopen jaren, vooral als 
speciale afgezant van Fortmond. 

Op dit moment speelt vooral de mogelijke aanleg van glasvezel in het 
buitengebied. Eind november organiseerde Plaatselijk Belang hierover 
al een informatieavond. Verderop in deze nieuwsbrief zal Hans 
Lagcher u meer vertellen over dit onderwerp.  

Ook wil ik u graag nog even wijzen op onze website; al eerder 
kondigden wij aan dat PB bezig was een eigen website te ontwerpen. 
Ik ben blij te kunnen zeggen dat deze nu online is en zeker de moeite 
van het bezoeken waard is. Met deze nieuwsbrief laten wij u zien wat 
er leeft in ons dorp en waar Plaatselijk Belang zich voor inzet. Samen 
met u, want alleen kunnen wij het ook niet.   

WWW.PLAATSELIJKBELANGDENNUL.NL 

Herinnering aan Jaap van 

Schooten 

Op 17 juli 2014 overleed ons 

erelid Jaap van Schooten.   

Jaap is vanaf het begin lid 

geweest van Plaatselijk Belang 

en was jarenlang de vaste 

contributieophaler. Door Jaap 

ben ik ook lid geworden van 

Plaatselijk Belang, namelijk toen 

Jaap op een keer bij mijn huis 

op Fortmond aanbelde en vroeg 

of ik al lid was van Plaatselijk 

Belang.  

Ik had er toen nog nooit van 

gehoord en Jaap legde me 

geduldig uit wat Plaatselijk 

Belang zoal deed voor de 

gemeenschap. Jaap vond dat 

iedereen die in Den Nul, 

Fortmond of Duur woonde, lid 

hoorde te worden.  

Vanaf die tijd ben ik lid van 

Plaatselijk Belang en ontmoette 

Jaap altijd op de 

jaarvergadering. Eerst hij in het 

bestuur en ik in de zaal en later 

andersom. Jaap was er altijd. 

Na afloop van de vergadering 

dronken we graag samen een 

borreltje. Bedankt voor alles 

Jaap, het ga je goed! 
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Bedrijvenbezoek Boerderij familie Steendijk 

Elk jaar voorafgaand aan de jaarlijkse 

ledenvergadering brengt het bestuur van PB samen 

met het College van B & W een bezoek aan een 

bedrijf in het werkgebied van PB. Dit jaar mochten 

we een kijkje nemen bij het melkveebedrijf van de 

familie Steendijk aan de Beltenweg. We werden 

ontvangen door vader Leendert, zoon Wilco en 

schoondochter Margo. Na een duidelijke uitleg over 

het ontstaan van het melkveebedrijf kregen we een 

rondleiding over het bedrijf. Met name de melkrobot 

was een bezienswaardigheid. Erg interessant!  

 

 

Plan Baltus 

Tijdens een presentatie op maandag 

24 november jl. in Café Ripperda 

werd een gewijzigd “Plan Baltus” 

gepresenteerd. Het voormalige 

terrein van Transportbedrijf Baltus 

biedt de mogelijkheid tot realisering 

van woningbouw. Het grote verschil 

met het eerste plan (van 5 jaar 

geleden) is dat er o.a. vier 

starterswoningen worden 

gerealiseerd tegen (op het eerste 

gezicht ook) leuke prijzen voor 

starters. 

 

 

Boombankje 

Het “wereldberoemde” boombankje rond de 

amberboom in het speelterrein “De Spölhoek” 

was vernield. De daders lagen op het kerkhof. 

Gelukkig werd het vakkundig door een paar 

vrijwilligers gerepareerd.  

René Kinds 

en 

Frank Koetsier, 

bedankt hiervoor! 

KLASSE! 

 

 



 

 

 

  

Nieuw logo Plaatselijk Belang 

U heeft het allemaal al een paar 

keer voorbij zien komen: het 

nieuwe logo van Plaatselijk 

Belang.  

Edwin Bonthuis uit Fortmond 

heeft het nieuwe logo ontworpen.  

We hopen met het nieuwe logo 

ook weer herkenbaar voor de dag 

te komen.  

 

Buurtschouw 2015:  
Wanneer? dinsdag 28 april 
a.s. 
Wilt u meelopen? We starten 
om 09.00 uur bij de school! 
 
 
Jaarvergadering 2015 
Wanneer? Dinsdag 29 
september a.s. 
Nadere info volgt! 
 

 
E-mailadressen 
 
Plaatselijk Belang verstuurt ook 
berichten digitaal naar haar 
leden, maar heeft nog niet van 
alle leden een e-mailadres. 
 
Ontvangt u geen mail van ons, 
stuur een e-mail naar 
plaatselijkbelang@live.nl  
 
Dan kunnen wij uw e-mailadres 
opslaan in onze administratie. 
 
 
 

 

In het Zonnetje! 

Op woensdag 19 november 2014 

werd de woning van de familie 

Oosterhuis aan de 

Rozenkampsweg door brand 

verwoest.  

Gelukkig werd hen meteen 

onderdak aangeboden door Paul 

en Wilma van Essen en Tom 

Hoogland. Een prachtig gebaar! 

Chapeau! 

 

Vanaf 1 januari 2015 

mogen blikken, sap- 

en zuivelpakken 

worden aangeboden 

bij de plastic 

verpakkingen. 

De inzameling blijft 

1x per 4 weken. Op 

de nieuwe 

afvalkalender vindt u 

een nieuw icoontje 

voor deze 

inzameling. 

 

Onze internet site is vernieuwd. 

Belangrijke wetenswaardigheden 

zullen op de site verschijnen. In de 

komende tijd zal de site gestaag 

uitgebreid worden dus surf 

regelmatig langs! 

www.plaatselijkbelangdennul.nl 

mailto:plaatselijkbelang@live.nl


 

 

  

 

Snelheidsmeting Holstweg 

Bij de buurtschouw in 2013 kwam ter sprake dat er vaak 

te hard wordt gereden op de Holstweg ter hoogte van de 

school. De aanwezige politieagent beloofde om enkele 

malen een snelheidsmeting te zullen doen. Dit is ook 

gebeurd. De politie heeft ons gemeld dat de snelheid 

enkele malen met een lasergun is gemeten. Conclusie: 

Slechts een beperkt verkeersaanbod, verkeer hield zich 

goed aan de snelheid en er werden geen overtredingen 

geconstateerd. Op zich natuurlijk goed nieuws. Mochten 

mensen toch problemen ervaren, dan kunnen die 

klachten doorgegeven worden aan de politie via 0900-

8844. 

 

Onkruid………. 

Het onkruid in Den Nul tiert welig! Het loopt de spuigaten 

uit!  

Sommige trottoirs zijn compleet overwoekerd. We weten 

het allemaal: dit is het beleid van de gemeente; in het 

kader van de bezuinigingen wordt er minder geld 

uitgegeven aan het onderhoud van openbaar groen etc. 

Maar wat vindt u er van? 

De aanblik is zeker niet fraai te noemen, toch? Wij zullen 

met ons allen de handen uit de mouwen moeten steken. 

Wat vindt u van het idee om samen Den Nul onkruidvrij 

te maken? Door bijvoorbeeld enkele zaterdagochtenden 

met een grote groep inwoners aan de slag te gaan. 

Plaatselijk Belang zorgt voor het benodigde (tuin) 

gereedschap en natuurlijk ook voor de inwendige mens. 

Geef uw mening over dit onderwerp via ons mailadres: 

plaatselijkbelang@live.nl 

 

Hondenpoepoverlast 

Velen van ons wandelen op het mooie terrein nabij het 

Infocentrum aan de Rijksstraatweg 109. Vaak in het 

gezelschap van onze trouwe viervoeter, de hond. Ook 

voor dit gebied geldt dat de hondenpoep opgeruimd dient 

te worden. Andere mensen hebben er last van! Neem 

gewoon even een plastic zakje mee en gooi dit na het 

wandelen in een afvalbak. 

!!! BELANGRIJK !!!! 

VERPLAATSING AED-APPARAAT             

OP FORTMOND 

Het AED-apparaat op Fortmond is 

verplaatst. Het apparaat hangt nu aan de 

muur van de boerderij van de familie     

Klijn Velderman, Fortmonderweg 4. 

Colofon:  

Plaatselijk Belang Den Nul – Fortmond – 
Duur is opgericht op 23 februari 1978 en 
heeft als doel de belangen van de 
inwoners van Den Nul, Fortmond en Duur 
te behartigen 
 
Internet: www.plaatselijkbelangdennul.nl 
 
E-mail: plaatselijkbelang@live.nl 
 
Correspondentie-adres: 
Beukenweg 2, 8121 EC  Den Nul 
 
Voorzitter:   Jan Scholtens   
Secretaris:       Wim Esselink     
Penningmeester:     Erika Meulenbroek  
Bestuurslid:     Ria Hulsbergen 
Bestuurslid:   Thea Bouwmeester 
Bestuurslid:    Kitty Ubbink 
Bestuurslid:        Hans Lagcher 

mailto:plaatselijkbelang@live.nl
mailto:plaatselijkbelang@live.nl


 

 

  

45 euro tgv 35 jarig bestaan PB 

Op de jaarvergadering in 2013 ontving PB ter 

gelegenheid van het 35-jarig bestaan een 

envelop met inhoud van de gemeente Olst-

Wijhe. Het bedrag ad 45 euro hebben wij 

geschonken aan de ouderengymnastiek van 

Den Nul en omstreken. Zij hebben het gebruikt 

voor het jaarlijkse uitje.  

 

 

Monumentale boom in Fortmond gekapt 

De monumentale boom die zo markant voor de ingang van de camping ’t Haasje stond, is niet meer. 
Enige tijd geleden meldde de gemeente al dat de boom ziek was en daarom een veiligheidsrisico 
vormde. Uit voorzorg is de boom omgezaagd.  

Gezien de omvang was dit nog een hele exercitie. Hiervoor werd de Fortmonderweg ter hoogte van de 
camping afgesloten. Vroeger was dat geen probleem, omdat je dan via de andere zijde Fortmond 
verliet, maar tegenwoordig is de andere zijde van de Fortmonderweg enkel nog een fietspad. De 
paaltjes die autoverkeer aan deze zijde verhinderen kunnen echter verwijderd worden, waardoor het 
nieuwe fietspad tijdelijk weer weg werd.  

De boom werd in gedeelten neergehaald. Als laatste werd de stronk verwijderd met een soort 
kettingzaag op rupsbanden. Als u nu langs de camping loopt herinnert niets meer aan de  kolossale 
boom die hier ooit stond.   

 
Jaarvergadering 

Op 30 september 2014 vond de jaarvergadering van 
Plaatselijk Belang plaats. De notulen en het 
financiële jaarverslag werden goedgekeurd en er 
werden twee nieuwe leden aan het bestuur 
toegevoegd: Kitty Ubbink en Hans Lagcher. 

Daarna was er gelegenheid om vragen te stellen aan 
burgemeester en wethouders. De burgemeester 
weet op dit soort evenementen iedereen altijd te 
betrekken bij de discussie Enige commotie ontstond 
er toen wethouder Blind uitlegde dat het gratis 
ophalen van groen afval feitelijk niet gratis was maar 
uit de algemene middelen van de gemeente betaald 
werd.  

Vervolgens was het podium voor onze gast Evert 
Jansen.  Deze ervaren inbreker had voor zijn 
presentatie over inbraakpreventie een rondje door 
Den Nul gemaakt om foto’s te maken van 
inbraakgevoelige plekken. Evert Jansen 
presenteerde het geheel op een luchtige en ludieke 
wijze.  

De presentatie was informatief maar ook 
confronterend. Nu komt diefstal in Den Nul en 
omstreken helaas ook voor, dus het was goed om 
eens gewezen te worden op het gemak waarmee 
een onbetrouwbaar type er met onze spullen 
vandoor kan gaan.  

Na het sluiten van het officiële gedeelte was er de 
gelegenheid een borreltje te drinken, al met al een 
enerverende en gezellige jaarvergadering. 

 



 

  

Werkzaamheden Fortmond 

Wie regelmatig op Fortmond komt weet dat er al een tijdje gewerkt wordt aan het project “Ruimte 
voor de rivier”. Het middengedeelte van Fortmond is uitgegraven en er is een verbinding gelegd met 
de IJssel waardoor er midden op Fortmond nu een waterpartij gerealiseerd is.  

In het verleden kende Fortmond een rondweg waar eenrichtingsverkeer gold en het verkeer “met de 
klok mee” Fortmond rond kon rijden. Deze situatie is nu gedeeltelijk gewijzigd. Gemotoriseerd 
verkeer dat Fortmond op rijdt wordt linksaf geleid richting de camping en gaat via een nieuw 
aangelegde weg met een aantal slingers naar de ingang van de camping. Vanaf de camping is een 
aansluiting gemaakt met de oude weg.  

Aan de andere zijde is een fietsbrug geplaatst waardoor fietsers nog wel rond kunnen fietsen. Deze 
fietsbrug is overigens een serieuze brug waar verkeer tot 10 ton over heen kan, zodat in 
noodgevallen heel Fortmond toch te bereiken is als de weg langs de camping geblokkeerd zou zijn.   

Helaas heeft een aantal huizen schade opgelopen door de werkzaamheden. Er zijn scheuren 
ontstaan en sommige huizen zijn gedeeltelijk verzakt. De projectmanager is in gesprek met de 
bewoners die schade gemeld hebben.  

9 februari in de middag vindt de feestelijke opening van de brug plaats. De bewoners op Fortmond 
hebben hiervoor een uitnodiging per mail ontvangen.  
 

Tot laat wordt er door gewerkt  Brug wordt gebouwd op het land  

De dam onder de brug is door. Het midden gebied staat onder 

water  

Plaatsen van de brugdelen 

Maximaal 10 Ton, best veel  

voor een fietsbrug 

Panorama foto genomen vanaf de nieuwe fietsbrug 

 



 

 

 

  

Buurtschouw 

 
Bij de buurtschouw van 2014 kwamen minder 
meldingen binnen dan voorgaande jaren. 
Waarschijnlijk weet u inmiddels dat u ook 
rechtstreeks contact op kunt nemen met de 
gemeente en dat u niet hoeft te wachten tot de 
volgende buurtschouw om kleine 
ongerechtigheden te melden. Met kleine 
ongerechtigheden bedoelen we o.a. losse 
stoeptegels en overhangend groen. Zodra de 
gemeente een melding krijgt, wordt er vaak 
direct actie ondernomen. Minder meldingen 
betekent niet dat er minder behoefte is aan een 
buurtschouw; er zijn altijd zaken die we met de 
aanwezige instanties bespreken en het feit dat 
we de situatie ook daadwerkelijk ter plekke 
bekijken maakt dat zaken vaak naar 
tevredenheid van beide partijen worden 
opgelost of tenminste bespreekbaar worden 
gemaakt.  
Het bespreekbaar maken is iets wat we 
allemaal moeilijk vinden, maar toch is het 
dikwijls nodig om een situatie te kunnen 
veranderen.  
Schroom echter niet om dingen waarvan u 
vindt dat deze verbeterd of veranderd kunnen 
worden te melden bij de buurtschouw. Wij 
nemen uw reactie serieus en proberen u een 
helder antwoord te geven. 
  
 

Bushalte 

Kunt u zich de foto’s nog herinneren van de 

bushaltes met blauwe zakken erover die vorig 

jaar maart in de krant stonden? Een actie van 

boze en verontruste buschauffeurs. De provincie 

is voornemens enkele buslijnen die parallel 

lopen aan een spoorlijn (o.a. de buslijnen 161 

Zwolle-Deventer en 166 Zwolle-Raalte) op te 

heffen. De provincie gaat met dit besluit volledig 

voorbij aan groepen mensen die gebruik maken 

van deze busverbinding en afhankelijk zijn van 

het openbaar vervoer. Mensen die slecht ter 

been zijn, scholieren en degene die geen auto 

heeft. Als deze maatregel doorgaat, gaat dit ten 

koste van de onafhankelijkheid van deze 

mensen. Een dorp zonder busverbinding? Dat 

mag niet gebeuren! PB heeft vorig jaar dan ook 

een flyer verspreid met het advies de petitie 

“behoud openbaar vervoer” te ondertekenen. De 

handtekeningen stroomden binnen, waarvoor 

onze dank! Het voorlopige resultaat is dat de 

provincie de bezuinigingen enigszins heeft 

teruggedraaid. De parallellijnen Zwolle-Deventer 

en Zwolle-Raalte blijven voorlopig rijden, dit 

geldt voor de komende dienstregeling in 2015; 

wat er in 2016 gaat gebeuren is nog niet 

bekend. Dat zal duidelijk worden begin/medio 

2015. 

 

Aktie van de Rabobank: Hart voor Salland 

De Rabobank verdeelt ook in 2015 een 

gedeelte van haar winst. Maar liefst                 

€ 140.000,00 wordt er verdeeld voor 

ondersteuning van lokale verenigingen en 

maatschappelijke instanties.  

Omdat de Rabobank een coöperatie is, 

beslissen de leden welke lokale initiatieven en 

projecten worden ondersteund met deze 

financiële bijdrage. Ieder lid krijgt 5 stemmen 

die kunnen worden toegekend aan 

verenigingen en stichtingen die zij een warm 

hart toedragen. Aan één organisatie mag een 

lid maximaal twee stemmen geven. Op deze 

wijze bepalen de leden wat zij belangrijk 

vinden. Steun de deelnemende verenigingen 

uit Den Nul, zij zorgen immers voor 

saamhorigheid in ons mooie dorp en kunnen 

het geld goed gebruiken voor mooie 

activiteiten. Kijk op de site van de Rabobank 

en zie welke (Nulse) verenigingen er mee 

doen. Stemmen kan alleen via internet. Niet 

vergeten! 

 



 

 

 

 

Glasvezel in het Buitengebied  

Op woensdag 26 november vond onze glasvezelinformatieavond plaats. De bewoners van het buitengebied 
hebben reeds een verslag van deze avond ontvangen. Tijdens de informatieavond was nog niet duidelijk wat 
de aanbieding van de providers inhield. Dat is nu wel zo en daarom hebben we  een overzicht van de 
mogelijkheden op onze internetpagina geplaatst.  

De doelstelling is dat in het eerste of tweede kwartaal van 2015 het graven kan beginnen mits 60 procent 
meedoet. We zijn op weg naar de 60 procent, maar op dit moment zijn we daar nog niet. Eind februari moet de 
60 % behaald zijn. 

Het blijkt dat er best nog vragen zijn. Plaatselijk Belang heeft dat ook kenbaar gemaakt bij SallandGlas en deze 
partij probeert nog een extra informatieavond te plannen waarbij ook de providers en eventueel de gemeente 
aanwezig zijn. Overigens zijn op de website van SallandGlas (www.sallandglas.nl) veel antwoorden te vinden.  

Uiteraard kunt u ook Plaatselijk Belang benaderen met vragen. Binnen Plaatselijk Belang houdt Hans Lagcher 
zich bezig met glasvezel en alles wat daar mee samen hangt. (Hans.Lagcher@live.nl). 

Indien u deel wilt nemen, schrijf  dan tijdig in op de website van SallandGlas (www.sallandglas.nl). 

 

mailto:Hans.Lagcher@live.nl
http://www.sallandglas.nl/

