
 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter Jan Scholtens aan het woord: 

Graag maak ik weer van de mogelijkheid gebruik 

om u vanaf deze plaats weer bij te praten over het 

wel en wee van ons eigen Plaatselijk Belang. De 

zaken waar we het laatste jaar veel aandacht aan 

hebben besteed waren vooral de woonsituatie in 

Den Nul (Salland Wonen) en de aanleg van glasvezel 

in het buitengebied. 

Onze contacten met SallandWonen zijn momenteel erg positief en mede 

door onze inzet (met dank aan Wim Esselink) worden er een groot aantal 

huizen van SallandWonen opgeknapt en wij zijn gevraagd hierover mee te 

praten. Ook op het gebied van glasvezel wordt er voortgang geboekt, maar 

het moet worden gezegd: beide zijn het complexe en veelomvattende 

dossiers. 

Binnen het bestuur gaven Kitty Ubbink en Wim Esselink aan te willen 

stoppen. Kitty en Wim, erg bedankt voor jullie inzet in de afgelopen jaren!  

We hebben gelukkig weer 2 nieuwe bestuursleden gevonden. De nieuwe 

leden zijn: Jos Holterman en Patrick Brinkhof.  Allebei hartelijk welkom in 

het bestuur.  

De nieuwe bestuurssamenstelling is nu: 

 Jan Scholtens   voorzitter 

 Patrick Brinkhof  vice-voorzitter 

 Thea Bouwmeester  secretaris 

 Erika Meulenbroek   penningmeester 

 Ria Hulsbergen  lid 

 Hans Lagcher  lid 

 Jos Holterman  lid 

Hopelijk komen we elkaar dit jaar nog eens tegen, bijvoorbeeld bij onze   

ledenvergadering op dinsdag 27 september 2016. Graag tot ziens! 

Als laatste wil ik u wijzen op onze website www.plaatselijkbelangdennul.nl  

Jan Scholtens, voorzitter 

NIEUWSBRIEF 

PLAATSELIJK BELANG 

DEN NUL – FORTMOND – DUUR 

nummer 13, maart 2016 

 

Buurtschouw 

Op dinsdag 19 april vindt weer 

de buurtschouw plaats. Tijdens 

de buurtschouw lopen 

vertegenwoordigers van allerlei 

organisaties zoals politie, 

gemeente, SallandWonen en 

provincie gezamenlijk een ronde 

door Den Nul. Plaatselijk Belang 

is hier ook bij aanwezig en 

verzamelt voorafgaand zaken 

die spelen in onze kern. De 

ervaring leert dat er tijdens een 

buurtschouw snel zaken 

geregeld kunnen worden, omdat 

alle vertegenwoordigers bij 

elkaar zijn.  

De buurtschouw is het meest 

effectief als er zaken 

aangedragen worden vanuit de 

kern.  Dat kan via 

plaatselijkbelang@live.nl 

Uiteraard bent u van harte 

welkom om mee te lopen.  

Start om 9.00 uur bij de school 

in Den Nul. 



 

 

 

BEDRIJVENBEZOEK CAMPING ‘T KLAVERBLAD 

 

Elk jaar wordt er op de middag 

voorafgaand aan de 

ledenvergadering een bezoek 

gebracht aan een bedrijf in Den Nul, 

Fortmond of Duur. Afgelopen jaar 

mochten we, het College van  

B & W en het bestuur van 

Plaatselijk Belang, een kijkje nemen 

bij  Camping ’t Klaverblad. We 

werden verwelkomd in de kantine 

met koffie/thee en cake door de 

eigenaren Bert en Gerrie 

Hulsbergen.  

Na een toelichting/uitleg over het ontstaan van de camping en over de eisen die een kampeerder 

heden ten dage stelt aan een camping, (een camping zonder Wifi kan eigenlijk niet meer in deze tijd), 

werden we rondgeleid over de camping, mochten we de toiletgebouwen bezichtigen en volgde er 

een uitleg over het moderne kassa-systeem. Een mooie camping met een prachtige visvijver. 

 

Na afloop was er voor de 

liefhebber nog een echt 

boeren-schepijsje, 

aangeboden door de 

gastvrouw. 

Al met al een interessant 

bezoek.  

Wij danken de familie 

Hulsbergen voor hun 

gastvrijheid.  
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VERSLAG LEDENVERGADERING 2015 

De ledenvergadering bij Ripperda op 29 september jl. werd ook dit keer weer goed bezocht. Ruim 70 

mensen waren aanwezig. Hier zijn we trots op!  

Nadat de notulen en het financiële jaarverslag werden goedgekeurd, werd er afscheid genomen van 

twee bestuursleden: Wim Esselink en Kitty Ubbink. Gelukkig waren Jos Holterman en Patrick Brinkhof 

bereid hun plaatsen in te nemen, zodat we nu weer een bestuur hebben dat bestaat uit 7 personen.  

Daarna was er gelegenheid om vragen te stellen aan burgemeester en wethouders.  

In de vergadering werd meerdere keren ingegaan op onderhoud van openbaar groen, onkruid en wie 

waar verantwoordelijk voor is. Omdat de gemeente minder budget heeft voor groenonderhoud 

wordt er minder vaak gewied met als gevolg dat op sommige plekken het onkruid gaat woekeren. In 

de vergadering werd gediscussieerd of hier een taak ligt voor de bewoners.  

Wethouder Marcel Blind vertelde uitgebreid over de ondergrondse containers die in de gemeente 

Olst-Wijhe geplaatst zullen worden. 

Eveneens werd er gesproken over het duizend-ogenproject van de politie, BuurtWhatsApp-groepen, 

de toekomst van de school in Den Nul en de stand van zaken rondom de aanleg van glasvezel. Al deze 

onderwerpen komen terug in deze nieuwsbrief.  

Over het met onkruid overwoekerde trottoir hoek Holstweg/Kastanjeweg had Plaatselijk Belang al 

vóór de jaarvergadering uitgebreid contact met de gemeente. Deze stoep is ons al jaren een doorn in 

het oog en we willen hier graag een oplossing voor. Plan was om de overwoekerde trottoirtegels te 

verwijderen en daarna in te zaaien met gras. In overleg met de gemeente was er een tekening 

gemaakt die gepresenteerd werd tijdens de vergadering, waarop toch wel veel kritiek vanuit de zaal 

kwam. Plaatselijk Belang besloot het plan tijdelijk stop te zetten en in gesprek te gaan met 

Wethouder Blind over hoe dit verder aan te pakken. Vlak voor het ter perse gaan van deze 

nieuwsbrief kon u lezen in de Huis aan Huis (IJsselberichten) dat de gemeente waarschijnlijk een 

ondergrondse container voor restafval gaat plaatsen op deze hoek.   

 

 

MANNUS WESTERHUIS,  BEDANKT! 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Buurthuis op zondag 

17 januari jl. werd afscheid genomen van Mannus 

Westerhuis als voorzitter van het bestuur van het 

Buurthuis.  

Margo Meijerink bedankte Mannus in haar toespraak voor 

alle werkzaamheden die hij in de afgelopen 24 jaar (!) voor 

het Buurthuis heeft verricht.  

Ook Plaatselijk Belang wil Mannus vanaf deze plaats 

hartelijk danken voor zijn grandioze inzet voor Den Nul.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Mooi Schoon- 
acties 
Ergert u zich wel eens aan zwerfvuil op straat? Doe dan mee 

aan de actie Mooi Schoon. Mooi Schoon ondersteunt 

opschoonacties door vrijwilligers. Zo wordt het realiseren van 

een mooi schone buurt niet alleen makkelijker, maar ook 

leuker! Kom in actie tegen zwerfvuil.  

 

Ga aan de slag met een aantal buurtbewoners of vrienden en 

reserveer gratis de Bus of Aanhanger van Mooi Schoon. Op de 

website www.mooi-schoon.nl staat te lezen hoe u een 

opschoonactie kunt organiseren. De Bus en Aanhanger zijn 

uitgerust met materialen zoals afvalgrijpers, vuilniszakken, 

handschoenen, veiligheidshesjes etc., die nodig zijn om de 

buurt op te schonen.  

 

De Mooi Schoon begeleider komt met de Bus of Aanhanger op 

het afgesproken tijdstip naar het opgegeven adres. Hij vertelt 

hoe u aan de slag kunt, deelt de materialen uit en 

beantwoordt vragen over zwerfvuil. Na afloop van de actie 

laadt hij de materialen weer in, ook het afval wordt ingeladen 

en door de ROVA  afgevoerd. Wilt u ook een schone 

leefomgeving? Kijk dan eens op www.mooi-schoon.nl. 

 

NIEUWE AFVALCONTAINERS 

In de vijf grote kernen van Olst-Wijhe,  waaronder ook Den 

Nul worden de grijze containers vervangen door nieuwe 

grijze containers met oranje deksel. Deze nieuwe containers 

kunnen gebruikt worden voor plastic, blik en drankenkartons 

(PMD).  

Later in het jaar zal ook het buitengebied voorzien worden 

van deze containers. De gemeente wil namelijk af van de 

plastic zakken langs de weg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens de info in de Huis aan Huis komen er 2 ondergrondse 

afvalsystemen voor het restafval op Den Nul. Waarschijnlijk 

komen deze op de Hoek Holstweg / Kastanjeweg en op het 

perceel gelegen naast Rijksstraatweg 102 (hoek Essenweg). 

Kom naar één van de inloopavonden op 12 en 14 april bij 

Ripperda en laat u informeren! U krijgt nog een uitnodiging! 

 

Omgekeerd inzamelen 

Waarschijnlijk heeft u de term “omgekeerd 

inzamelen” al diverse malen gelezen in de 

krant of Huis aan Huis. De gemeente heeft 

toegezegd dat er in Den Nul vóór de zomer 

van 2016 een ondergrondse container wordt 

geplaatst voor het zgn. “restafval”.  

In de Huis aan Huis dd. 16 maart jl. verwijst de  

gemeente naar een plattegrond op  

www.olst-wijhe.nl/afval waarop te zien is 

waar de  ondergrondse afvalsystemen in 

principe zullen komen. Door de gemeente 

worden inloopbijeenkomsten georganiseerd 

voor de bewoners van Den Nul op 12 en 14 

april a.s. bij Café Ripperda. Kom naar één van 

deze avonden en laat u informeren over het 

nieuwe systeem! 

Huidige situatie: 

Momenteel heeft iedereen een grijze en een 

groene container. De grijze container kan 1 x 

per maand aangeboden worden, hiervoor 

betaalt u per lediging. De groene container 

(voor het groente-, fruit- en tuinafval GFT) 

wordt 1 x per 2 weken (gratis) opgehaald. 

Plastic, blik en kartonnen drinkkartons (PMD) 

verzamelen we nu in plastic zakken; het 

aanbieden ervan is ook gratis. 

Toekomstige situatie: 

Dit systeem gaat veranderen, in het kort komt 

het hier op neer: 

• Groene container: dit blijft zoals het 

was. Gratis dus. 

• Oranje container: De huidige grijze 

container wordt vervangen door een 

container met oranje deksel. Hierin 

gaan we plastic, blik en drinkkartons 

aanbieden (gratis). 

• Het afval dat niet in de groene of 

grijze container kan, is restafval. Dit 

restafval zal niet meer door de ROVA 

worden opgehaald, maar het is de 

bedoeling dat de inwoners dit (in 

zakken) naar de ondergrondse 

container brengen. Hiervoor moet  

betaald worden per lediging.  

. 



 

 

 

 

 

De Holsthoek, Buurthuis en Plaatselijk Belang bundelen hun krachten…….. 

Tijdens onze jaarvergadering in 2015 is vanuit de school “de Holsthoek” aangegeven dat er 

voor de toekomst van de school een plan gemaakt moet worden om de continuïteit te 

kunnen waarborgen. Maar de school kan dit uiteraard niet alleen…... De vraag is om dit 

samen te gaan doen met het Plaatselijk Belang en het Buurthuis. 

Zowel het bestuur van het Plaatselijk Belang als het Buurthuis heeft hier niet zo lang over na 

hoeven te denken en hierop positief gereageerd. 

Om onze leefbaarheid, nu en in de toekomst, te waarborgen, is het van belang dat wij onze 

krachten bundelen! En met onze krachten bedoelen wij in dit opzicht dat we graag van 

iedere inwoner en ondernemer zijn/haar mening, inzicht en behoefte vernemen op 

essentiële vraagstukken. Om er achter te komen wat er leeft en speelt hebben wij onlangs 

een enquête gehouden. Wij willen degene die de tijd heeft genomen om onze vragen te 

beantwoorden via deze weg van harte bedanken. 

Mede vanuit deze enquête hebben wij nieuwe doelstellingen gedefinieerd voor zowel de 

school, het Buurthuis en het Plaatselijk Belang. Om met elkaar hierover in gesprek te komen 

zullen wij woensdag 22 juni a.s. een ludieke avond organiseren in het buurthuis samen met 

onze burgemeester.  Wij verzoeken u deze avond alvast in uw agenda vast te zetten! Een 

officiële uitnodiging zal binnenkort volgen. 

Nogmaals bedankt voor uw inbreng namens de gezamenlijke werkgroep en wij zien en 

spreken u graag op 22 juni a.s. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Na het verschijnen van de vorige nieuwsbrief ontvingen wij de vraag of de bestuursleden zich voor willen stellen, en 

dan graag met foto. Hieronder ziet u ons! Ons bestuur bestaat uit de volgende 7 personen: 

 

H E T   B E S T U U R : 

 

 

  

Jan Scholtens, wonend aan de Beukenweg 7, getrouwd met Joyce, 3 

kinderen en 6 kleinkinderen.  

 

Sinds 13 april 2015 officieel gepensioneerd, maar werk nog met veel plezier 

3 dagen per week. Ik ben tevens voorzitter van Plaatselijk Belang. 

 

Hobby’s: reizen, lezen en puzzelen. Binnenkort gaan we weer een mooie 

reis maken naar Indonesië, het geboorteland van Joyce. 

 

In het dagelijks leven ben ik exportmanager voor Holland Mineraal in 

Deventer. Ik reis dus veel, met de auto naar Frankrijk, Duitsland en Polen en 

verder vlieg ik regelmatig naar bijv. Tsjechië, Engeland, Letland, Bulgarije, 

Rusland en Turkije.  

 

 

Ik wil mij graag even voorstellen.  Mijn naam is Patrick Brinkhof, ik heb 46 jaar 

levenservaring, ben getrouwd met Linda en wij zijn de trotse ouders van onze twee 

zoons, Ruben van 16 jaar en Tijmen die inmiddels al weer  9 jaar jong is. Waar blijft 

de tijd!  

De kost verdien ik in de rol van directeur bij van Dam Technisch Beheer B.V.  te 

Rijssen en Rosmalen. Met een team van ruim 60 toegewijde collega’s verzorgen wij  

het onderhoud en service aan klimaatgebonden en elektrotechnische installaties in 

zowel woningbouw  als kantorenmarkt.  

 

De reden dat ik mij beschikbaar heb gesteld als bestuurslid voor het Plaatselijk 

Belang is enerzijds dat ik ben gevraagd door mijn buurvrouw Ria Hulsbergen en 

anderzijds dat ik de Nulse gemeenschap een warm hart toedraag. 

 

Mijn naam is Thea Bouwmeester-Tiebot, 52 jaar. Sinds 2006 zit ik in het bestuur van 

Plaatselijk Belang; in oktober 2015 heb ik het secretariaat overgenomen van Wim 

Esselink. 

Ik ben getrouwd met Harry en ben moeder van 1 zoon. Wij wonen al ruim 30 jaar met 

veel plezier aan de Beltenweg.   

 

Ik zet mij graag in voor Den Nul en omstreken en bij Plaatselijk Belang ben je dan aan het 

juiste adres. Plaatselijk Belang is immers de schakel tussen de burger en overheid. 

 



 

  

Vanaf deze plek zal ik mezelf even voorstellen. 

 

Ik ben Erika Meulenbroek en vanaf april 2009 ben ik penningmeester van 

Plaatselijk Belang. Mijn hele leven ben ik al woonachtig op Den Nul.  

Geboren aan de Holstweg en verhuisd naar de Lindenweg, Kastanjeweg en thans 

woon ik op de Hazelaar.  

Ik ben getrouwd en heb 3 zonen en sinds een paar maanden een hond. 

In Wijhe werk ik bij een accountantskantoor. Mijn hobby’s zijn lezen,  

breien/haken, knutselen, puzzelen, buiten bezig zijn en sporten. 

 

Zo ik hoop dat jullie nu een klein beetje een idee hebben wie ik ben. 

 

Ik ben Jos Holterman, woon aan de Hazelaar in Den Nul.  

Daar woon ik met veel plezier met mijn vrouw Mariët en zoon Nick, mijn 

dochters zijn al uit huis. 

 

Vorig jaar ben ik voor het bestuur gevraagd van Plaatselijk Belang. Zelf 

heb ik niets met computers en vergaderen.  

 

Ik ben meer de “praktijkman”. Daar zet ik mij voor in. 

 

Ik ben Ria Hulsbergen-Harmsen, getrouwd met Tonnie en moeder van een zoon en 

een dochter. Ik ben opgegroeid in Den Nul aan de Beltenweg 2.  

Momenteel ben ik werkzaam bij Zorgspectrum Het Zand bij het Weijtendaal in Wijhe.  

Sinds 2006 neem ik deel aan het bestuur van het Plaatselijk Belang. Het zit blijkbaar 

in de genen; ook mijn moeder Fennie Harmsen zat jaren geleden al in het Bestuur van 

Plaatselijk Belang.  

Het is fijn om wat voor de samenleving te kunnen betekenen. Misschien is het ook 

wel wat voor u?  

Samen met Ankie woon ik, Hans Lagcher, sinds een aantal jaren op 

Fortmond. Geboren en getogen in Deventer zijn we eigenlijk per ongeluk 

in Fortmond terecht gekomen en dat bevalt prima!  

 

Toen ik wat meer vrije tijd had, doordat ik tussen twee banen in zat, ben ik 

actief geworden bij Plaatselijk Belang. Eén van de drijfveren om bij 

Plaatselijk Belang actief te worden is dat ik er alles aan wil doen om te 

zorgen dat het buitengebied van Den Nul – Fortmond – Duur voorzien 

gaat worden van glasvezel.  

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 

Correspondentieadres: Beltenweg 22, 8121 ET Den Nul 
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Auto’s van dijk 

Gelukkig niet heel vaak, maar toch regelmatig 

komt het voor dat er een auto van de dijk rijdt 

ter hoogte van de Beltenweg en niet alleen met 

gladheid. Een ongeruste inwoner trok bij ons 

aan de bel. Tot nu toe zijn er bij deze ongelukken 

(nog) geen fietsers of voetgangers betrokken 

geraakt, die toevallig gebruik maken van de 

naastgelegen parallelweg. Op dit gedeelte van 

de N337 is geen vangrail.  Dit onderwerp is 

besproken met gemeente, provincie en politie. 

Wat kan de oorzaak zijn van deze ongelukken? 

Ligt het aan het wegdek?  

De provincie heeft laten weten dat het een 

kwestie is van ‘puur pech hebben”, dat op dit  

traject regelmatig auto’s van de dijk rijden. 

Plaatselijk Belang is het hier niet mee eens en 

wil graag een eerlijk en zinvol antwoord. 

Op ons verzoek heeft de gemeente contact 

gezocht met de provincie Overijssel. Wat blijkt? 

Het wegdek tussen Olst en Den Nul bestaat uit 

een zogenaamde microdeklaag.  Het banden-

contactgeluid op microdeklagen ligt lager dan bij 

een referentiedeklaag van dicht asfalt beton 

(DAB). Omdat de textuur fijner is dan bij DAB 

kunnen bij een bepaalde luchtvochtigheid, 

windsnelheid, hoogteligging en temperatuur 

dergelijke wegvakken eerder of zelfs later glad 

worden dan bij een ander asfaltsoort of bij 

ligging elders. Het is dus zeer moeilijk te bepalen 

welke wegvakken eerder gladheid vertonen dan 

een ander wegvak.  

De provincie kiest sinds dit strooiseizoen ervoor 

om het betreffend wegvak tussen Olst en Den 

Nul tijdens een preventieve strooibeurt van 

meer zout te voorzien dan op andere 

wegvakken. 

Nu gaan we verder in gesprek over de 

mogelijkheden van het uitbreiden van de 

vangrail. Wordt vervolgd…… 

Leefbaarheid Den Nul 

Over dit onderwerp kwamen meerdere reacties 

binnen. De inzenders vinden dat het leefklimaat 

achteruit gaat, met alle daaruit voortvloeiende 

problemen van dien. Ook problemen met parkeren, 

(o.a. in voortuinen) kwamen aan de orde. 

Leefbaarheid blijft een moeilijk item.  

Deze reacties horen we al langere tijd. Er is  

regelmatig overleg met SallandWonen, gemeente 

en Plaatselijk Belang over dit onderwerp. Zoals u 

elders in deze nieuwsbrief kunt lezen is het groot 

onderhoud van de huurwoningen vervroegd, dit 

zou in eerste instantie na 2018 plaatsvinden.  Ook 

willen we proberen om een andere uitstraling van 

de woningen te creëren; hierover is binnenkort 

weer een overleg. 

 

Hondenpoep, overhangend groen en onkruid zijn 

onderwerpen die ieder jaar terug komen met de 

buurtschouw. Wij blijven uw probleem serieus 

nemen door dit telkens weer aan te kaarten bij de 

gemeente. Over het onkruid op de hoek 

Kastanjeweg/Holstweg kunt u meer lezen op pagina 

3 bij de “Ledenvergadering”. 

POSITIEF 

Gelukkig ontvangen we ook positieve reacties.  

Van een bewoner uit Fortmond ontvingen we een 

mail met o.a. de complimenten voor de 

provincie/gemeente voor de nieuwe fietsbrug en 

de aankleding daarvan op Fortmond. En dat is erg 

leuk om te horen!  

We hebben het doorgegeven! 

Tijdens de jaarvergadering is het verslag van de 

buurtschouw 2015 al besproken, maar toch willen 

we nog enkele dingen met u delen. Daarom lichten 

we enkele onderwerpen nog even toe. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mailadres wijkagent: 

De wijkagenten van de gemeente Olst-Wijhe zijn te 

bereiken middels onderstaand e-mailadres: 

Wijkagenten.olst-wijhe@politie.nl 

Dit zijn de wijkagenten:  

    

Marieke Heerdink, Roy Kleinlangevelsloo en Angela Zijnge 

(waarnemend wijkagente) 

Algemeen tel.nr.: 0900-8844 

Buurtschouw 2016:  
Dinsdag 19 april a.s. starten 
we om 09.00 uur bij de 
school! Loopt u mee?  
 
 
Jaarvergadering 2016 
Dinsdag 27 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 nog geen mail van 
ons? Stuur dan een e-mail naar 
plaatselijkbelang@live.nl  
 
Dan kunnen wij uw e-mailadres 
opslaan in onze administratie. 

 

 

Gratis WhatsApp-stickers 

De gemeente Olst-Wijhe stelt 

stickers beschikbaar waarmee een 

buurt duidelijk kan maken dat er een 

WhatsApp-groep actief is. U kunt de 

stickers gratis afhalen (zolang de 

voorraad strekt), tijdens 

openingstijden van de balies in het 

gemeentehuis en in het Holstohus. 

Op de website www.wabp.nl kunt u 

per gemeente zien waar en hoeveel 

WhatsAppgroepen er zijn. U kunt uw 

eigen WhatsApp-groep op deze 

website aanmelden. Zo kunnen 

anderen zien waar WhatsApp-

groepen zijn. 

Niet vergeten: 

BuurtWhatsApp 

regelen met uw 

straat! 

Kijk op de website 

van Plaatselijk 

Belang om een 

voorbeeldbrief te 

downloaden. Vul 

deze aan met uw 

eigen gegevens en 

stuur de brief naar 

alle bewoners van 

uw straat.  

Belangrijke wetenswaardigheden 

zullen op de website verschijnen, 

dus surf regelmatig langs! 

www.plaatselijkbelangdennul.nl 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buslijn Zwolle-Deventer 

De Provincie heeft laten weten dat er bezuinigd 

moet worden op niet rendabele buslijnen,  met 

name op buslijnen die parallel lopen aan een 

treinverbinding, zoals de buslijn Zwolle-Deventer. Er 

zijn dus plannen om deze lijn op te heffen. Tot op 

heden is er nog geen definitieve uitspraak gedaan 

door de Provincie. Onlangs meldde de Stentor dat 

er gestart gaat worden met een proef, waarbij 

leerlingen van de Capellenborg in Wijhe (voortgezet 

onderwijs) een e-bike krijgen om hiermee van huis 

naar school te gaan en omgekeerd. De gemeente, 

provincie Overijssel en Capellenborg hopen met 

deze proef een alternatief in handen te hebben 

voor het gebruik van onrendabele buslijnen. De 

proef duurt van april t/m juni en zal uitvoerig 

geëvalueerd worden met de leerlingen. Zodra meer 

bekend is over het voortbestaan van de bushalte, 

zullen wij dit melden. 

 BUURT WHATS APP 

 

Een “Buurt-WhatsApp” is een WhatsAppgroep die 

zich richt op het signaleren van verdachte situaties 

in een bepaalde wijk, buurt, dorp of stad. Het is een 

burgerinitiatief en dient als moderne vorm van 

buurtwacht. Het doel van een buurt-WhatsApp is 

het zorgen voor meer ogen en oren voor de politie 

en andere toezichthouders. Er kan nu eenmaal niet 

op elke hoek of straat een wettelijke toezichthouder  

staan. Door een buurt-WhatsApp kunnen burgers 

zelf een groot gebied in de gaten houden. Met het 

melden van verdachte situaties op een 

buurt-WhatsApp, worden buurtbewoners snel 

gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de 

gaten houden. Ondertussen kan de politie worden 

ingelicht en eventueel tot actie overgaan.  

 

Op onze website vind je meer informatie hoe je een 

buurt-WhatsApp gebruikt. Hier vind je o.a.  een 

voorbeeldbrief die je kunt gebruiken om in jouw 

straat/wijk zo’n groep op te richten.  In Den Nul zijn 

al enkele WhatsAppgroepen actief. Goede zaak!  

 

www.plaatselijkbelangdennul.nl 

www.wabp.nl 

Spoorwegovergang Den Nul 

Voor de spoorwegovergang in Den Nul zat een 

remdrempel die zijn taak uiterst serieus nam. De 

hoogte en de knik waren zodanig dat vooral auto’s 

met aanhanger of caravan er erg veel last van 

ondervonden of zelfs schade opliepen. Recentelijk 

werd dit door één van onze leden onder de 

aandacht gebracht.  

Voorafgaand aan onze jaarvergadering hebben wij 

dit besproken met de gemeente.  

Onlangs is de remdrempel aangepast, zodanig dat 

deze nog steeds het verkeer afremt,  maar verder 

geen schade meer berokkent.  

 

SALLAND WONEN 

SallandWonen heeft in overleg met Plaatselijk 

Belang besloten de voorbereidingen voor het 

“groot- onderhoud” aan huurwoningen op Den Nul 

te starten in 2016. Salland Wonen heeft 

aangegeven dat de werkzaamheden deels in 2017 

en deels in 2018 zullen worden uitgevoerd. 

In eerste instantie stond het groot onderhoud 

gepland na 2018.  



 

Starterswoningen voor huurders in Den Nul  

Als starter heb je soms voorrang bij het toewijzen van een huurwoning!   

 

SallandWonen heeft in overleg met Plaatselijk Belang 4 huurwoningen in de Kastanjeweg en Holstweg als 

starterswoning aangewezen. Als een starterswoning vrijkomt, dan wordt deze woning op de website van 

SallandWonen te huur aangeboden, waarbij duidelijk staat vermeld dat het gaat om een starterswoning.  

Ben jij een starter en heb jij belangstelling?   

Dan kun jij voorrang krijgen!   

 

Waaraan moet je voldoen als starter:  

* Je hebt nog niet eerder zelfstandig gewoond.  

* Een starter is niet aan een maximumleeftijd gebonden. 

* Je staat ingeschreven als woningzoekende bij SallandWonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burgernet  

Werk samen met uw gemeente en politie aan 

veiligheid in uw buurt. Hoe meer mensen aan 

Burgernet deelnemen, hoe groter de kans dat een 

verdacht of vermist persoon wordt opgespoord.  

Meld u vandaag nog aan. 

Hoe werkt Burgernet? 

Wanneer u deelnemer bent, ontvangt u een spraak- 

of sms-bericht met het verzoek in uw buurt uit te 

kijken naar een persoon of voertuig. Heeft u 

informatie dan kunt u rechtstreeks met de 

meldkamer bellen via het gratis Burgernet-nummer 

0800-0011. 

Burgernet wordt ingezet bij bijvoorbeeld: 

• diefstal of inbraak 

• doorrijden na een aanrijding 

• beroving 

• vermiste personen 

In sommige gemeenten maakt Burgernet gebruik 

van e-mail om u te informeren over een verdachte 

of onveilige situatie, of om te vragen of u iets gezien 

heeft in uw buurt. 

Percentage deelnemers Burgernet 

De gemeente krijgt van de organisatie 

Burgernet door hoeveel inwoners in een 

gemeente deelnemen aan Burgernet. In Olst-

Wijhe doet gemiddeld 11,6% van de inwoners 

mee.  

Sinds kort wordt ook een overzicht gegeven 

van het aantal deelnemers per kern. Hierbij 

valt van een paar kernen op dat zij onder het 

gemiddelde van 11.6 % zitten. Ook Den Nul 

scoort onder het gemiddelde, namelijk: 9,7%. 

(Dit zijn percentages uit juli 2015). 

Graag willen wij dit bij u, de inwoners van Den 

Nul, Fortmond en Duur, onder de aandacht 

brengen en roepen u op om deelnemer te 

worden van Burgernet. Hoe meer ogen er mee 

kijken, des te doeltreffender werkt Burgernet 

als er een incident plaatsvindt.   

Voor meer informatie, kijk op: 

www.burgernet.nl 

 



 

 

 

 

 

 

Glasvezel in het buitengebied van Salland: 

DE STAND VAN ZAKEN: 

Zoals u waarschijnlijk weet is SallandGlas een samenwerking aangegaan met CIF/Cogas. CIF/Cogas 

houdt zich sinds jaren bezig met het aanleggen en onderhouden van (glas)netwerken en is met name 

actief in Oost Nederland. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de 

vraagbundeling in Salland.  

Twee fases 

De vraagbundeling in Salland wordt in twee fases gedaan: Salland-Noord en Salland-Zuid, met elk 

ruim 3000 à 3500 adressen. Globaal kunnen we melden: Salland-Noord omvat het gebied ten 

noorden van de lijn Raalte-dorp en Wijhe. Salland Zuid is dan automatisch het gebied ten zuiden van 

deze lijn. Den Nul, Fortmond en Duur vallen dus in Zuid.  

Tijdpad: 

De vraagbundeling voor Noord wordt nog vóór de zomervakantie gedaan. Dus zowel de 

informatieavonden, de bijeenkomsten voor de 4%-adressen als de inschrijvingsfase voor Noord 

vinden nog vóór de zomer plaats. En zodra de 50% voor dit deel gehaald is wordt ook begonnen met 

graven. Direct na de zomervakantie volgt Zuid. Concreet houdt dit dus in dat alle acties erop gericht 

zijn dat zowel in Noord als in Zuid in 2016 begonnen wordt met graven en verreweg de meeste 

adressen daadwerkelijk zullen worden aangesloten. 

Wat kunt u nu al doen? 

Op dit moment hoeft u nog niets te doen. Beide trajecten starten immers op het moment dat 

iedereen een brief thuis krijgt met een uitnodiging om een informatieavond te bezoeken. Ook de 

mensen die tot de 4% (duurdere adressen) behoren, krijgen daarvan bericht en er wordt in overleg 

met hen gekeken op welke wijze ook zij aangesloten kunnen worden. In het buitengebied van Den 

Nul, Fortmond en Duur zullen deze brieven dus na de zomervakantie verspreid worden.  

Wanneer zijn de exacte data van de avonden bekend? 

De informatieavond voor ons gebied zal in september plaatsvinden. Uiteraard wordt u tijdig 

geïnformeerd door CIF/Cogas, maar ook Plaatselijk Belang zal u informeren.  

Tot net na de zomer zullen we dus nog even geduld moeten hebben. 

Intussen volgen we de gebeurtenissen in Salland nauwgezet.   

Wij hopen u hiermee voor nu weer even voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hans Lagcher  


