Kernenbezoek 26 september 2017
Zoals elk jaar heeft het bestuur van Plaatselijk Belang samen met het College van B&W een
bedrijf in de regio Den Nul-Fortmond-Duur bezocht. Deze keer werden we hartelijk
ontvangen door de familie Beltman van DOBO caravans (waar voorheen Ton Jansen was
gevestigd). Een echt familiebedrijf: vader en moeder Beltman met 2 zonen en een
schoondochter. Bij de rondleiding in het pand en over het buitenterrein waren prachtige
caravans te bewonderen.
Om 19.30 uur was de jaarlijkse ledenvergadering in BIJRipperda. Ongeveer 65 mensen waren
aanwezig. Het bestuur van Plaatselijk Belang is zeer blij met deze opkomst.
Een tegenvaller was dat de actiegroep HoogOverijssel, met informatie over de vliegroutes
van en naar Airport Lelystad, helaas verhinderd was. Na peiling bleek dat er onder de
aanwezigen wel belangstelling is voor dit onderwerp; daarom organiseert Plaatselijk Belang
samen met de gemeente Olst-Wijhe een informatieavond op dinsdag 24 oktober a.s. over dit
onderwerp in het gemeentehuis te Wijhe. Aanvang 19.30 uur. Deze avond is voor alle
belangstellenden.
Directeur Claudia Diepstraten van basisschool De Holsthoek vertelde over de stand van
zaken rondom de school.
Ferry Vogtschmidt, sinds 5 jaar wonend op Den Nul, liet weten dat hij belangstelling heeft
voor een bestuursfunctie. Ferry, welkom in ons bestuur!
De aanwezigen konden vragen stellen aan het aanwezige College van B&W.
Er was informatie over o.a. de opruimacties, de activiteiten van SallandDoet en energieneutrale kernen.
Voorzitter Jan Scholtens benadrukte de noodzaak van de hulp van de vrijwilligers bij het
opruimen van Den Nul. Hij deed een dringend verzoek om meer vrijwilligers. Ook werden er
foto’s getoond van vóór en na de opruimacties. Een wereld van verschil!
Van BIJRipperda kwam het aanbod om bij de volgende opruimactie voor de broodjes te
zorgen voor de helpende vrijwilligers. Een mooi gebaar, dat we enorm waarderen!
Kortom: wederom een geslaagde ledenvergadering!

