
Plaatselijk Belang Den Nul - Fortmond - Duur

Nummer 15
januari 2020



over hun bezigheden. Niet alleen meubels, maar ook zadels 

van motoren etc. worden hier bekleed. 

Op 1 oktober 2019 

hebben we de tuin 

van Fortmond van de 

familie De Haan aan 

de Fortmonderweg 

47 bezocht. Ook hier 

was sprake van pas-

sie en bevlogenheid. 

Willem en Josée de 

Haan vertelden over 

het ontstaan van het 

huis en de tuin en hoe 

zij de forse tuin on-

derhouden. De tuin 

mag zich de afgelo-

pen jaren verheugen op steeds meer bezoekers. Beslist een 

aanrader om eens te bezoeken! 

’s Avonds is dan de jaarlijkse ledenvergadering. Wij, het 

bestuur van uw PB, vinden het prachtig om te zien hoe de 

zaal volstroomt met leden en belangstellenden. Hier doen 

wij het voor. Onze inzet wordt beloond. Op de vergade-

ring van 2019 waren er maar liefst 94 mensen aanwezig, 

waarvan ruim 70 leden. Geweldig!  

Wat werd er besproken?

Vergadering 2018:

- 40 jarig bestaan van ons PB. 

- Directeur Claudia Diepstraten vertelde dat het leerlin-

 genaantal van de Holsthoek te laag is om de school te 

 laten voortbestaan, zodat na het schooljaar 2018/2019 

 de deuren zullen sluiten voor de onderbouw van de 

 school. 

- Ria Hulsbergen-Harmsen nam afscheid na 12 jaar lid te 

 zijn geweest van het bestuur. Ria, bedankt!

- De aanleg van glasvezel in het buitengebied.

- De (on)veiligheid van de Rijksstraatweg. PB gaat in gesprek 

 met wethouder Blind.

- Stand van zaken en gevolgen voor Den Nul als de dijk 

 tussen Olst en Zwolle wordt versterkt.

- Energievisie. Plaatselijk Belang liet de aanwezigen foto’s 

 zien van windmolens bij Den Nul, dus hoe het er in de 

 toekomst uit kan komen te zien. Op de vraag of er wind-

 molens komen bij Den Nul, kon de gemeente nog geen 

 antwoord geven. 

Vergadering 2019:

- Afscheid van penningmeester Erika Meulenbroek na 10 

 jaar. Erika, bedankt voor alles!

- De versterking van de dijk tussen Zwolle en Olst. 

- De stand van zaken rondom de Ruimtelijke Visie Duur-

 zame Energie. Wethouder Blind kon echter nog niets 

 vertellen of er wel of geen windmolens komen bij Den 

 Nul.  Er bleken heel veel zienswijzen te zijn ingediend, 

 waardoor de gemeente extra tijd nodig heeft om uitein-

 delijk een besluit te nemen. 

- De veiligheid van de Rijksstraatweg en de plannen voor 

 een nieuw veilig fietspad. Afgevaardigden van de Provin-

 cie vertelden over de plannen van een nieuw te realiseren 

 fietspad aan de Rijksstraatweg (in de bebouwde kom) te 

 Den Nul. 

- Na de pauze sprak de heer Ferenc van Damme van Vers 

 Bestuur de aanwezigen toe op zeer enthousiaste wijze.

- De aanwezigen konden vragen stellen aan het College. 

 Hier werd goed gebruik van gemaakt. 

Het College van B&W brengt ieder jaar een bezoek aan 

elke kern van Olst-Wijhe. Al jarenlang combineert Plaatselijk 

Belang dit bezoek met haar jaarlijkse ledenvergadering. 

Het kernenbezoek begint altijd ’s middags met een be-

zoek aan een bedrijf in Den Nul, Fortmond of Duur. Omdat 

er vorig jaar geen nieuwsbrief is verschenen, heeft u het 

verslag van de jaarvergadering 2018 nog van ons tegoed. 

 

In 2018 heeft het College samen met het bestuur van 

Plaatselijk Belang “Meubelstoffering André Brinkhof” aan 

de Rijksstraatweg 91 bezocht. André en zijn vrouw Anne-

mieke ontvingen ons erg gastvrij en vertelden enthousiast 

Jaarvergadering / kernenbezoek 2018 en 2019
Vorig jaar hebben we 

nog het 40 jarig bestaan 

van het Plaatselijk belang 

gevierd. Toch is het niet 

meer zo vanzelfsprekend 

dat er in een kern een 

plaatselijk belang ac-

tief is. Steeds moeilijker 

wordt het om in deze 

hectische tijd mensen 

bereid te vinden vrijwillig 

en kosteloos tijd en energie te steken in de belangen van 

het dorp waarin zij wonen. Zo zijn de plaatselijke belangen 

Boerhaar en Wijhe helaas kort geleden opgeheven.

2019 is voor het bestuur van uw PB dan ook een bewogen jaar 

geweest. Na 11 jaar heeft Jan Scholtens afscheid genomen als 

voorzitter van het PB. En ook Erika Meulenbroek heeft na 10 

jaar afscheid genomen. We zijn hen beiden heel dankbaar voor 

de vele jaren inzet voor het PB. Voor mij als kersverse voorzitter 

is het dan ook erg prettig te kunnen aankondigen dat ondanks 

dat het inwoneraantal in Den Nul, Fortmond en Duur met een 

totaal van 16 mensen is gedaald, wij toch weer 2 mensen be-

reid hebben gevonden het bestuur te komen versterken. De 

eerste daarvan stelt zich verderop in de nieuwsbrief aan u voor.

Wat zijn de onderwerpen waar uw PB zich dit jaar voor 

heeft ingezet: 

- Een belangrijk onderwerp dat ons allen raakt is de ener-

 gietransitie van de gemeente waarin de mogelijke komst 

 van een vijftal windmolens wordt aangekondigd. Één van 

 de mogelijke locaties is Den Nul.

- Ook hebben we ons ingezet voor het HoogWaterBescher-

 mingsProgramma (HWBP) en met name het traject 

 dijkversterking tussen het mottenhuisje en de Tichelstraat.

- Wat ons ook bezig heeft gehouden is de sluiting van de 

 school op Den Nul en het behoud van het buurthuis.

- De herinrichting van de Rijksstraatweg is een onderwerp 

 wat op dit moment speelt en waarvoor begin 2020 ook 

 input van de inwoners gevraagd zal worden.

- Tot slot hebben we met de nimmer aflatende inzet van 

 Jos Holterman en vele vrijwilligers afgelopen jaar Den Nul 

 weer schoongemaakt. 

 

Ik wens iedereen een goede start voor 2020.

Voorzitter Ferry Vogtschmidt 

aan het woord:



Dijkversterking Deventer-Zwolle

Al meer dan een jaar is het waterschap WDO-Delta bezig 

met de voorbereidingen voor de opgave om de dijk tussen 

Deventer en Zwolle te verstevigen. Deze opdracht komt 

voort uit het HWBP (Hoog Water Beschermings Program-

ma). Hierin zijn wettelijke eisen vastgesteld waaraan ook 

de dijk Deventer-Zwolle dient te voldoen. In het beginsta-

dium heeft het waterschap gezocht naar mensen die mee 

wilden denken over de opdracht van de dijkversterking 

voor het traject Zwolle-Deventer. In dit traject gaat het 

met name om het fenomeen “piping” en niet om een 

dijkverzwaring of verhoging. Piping wil zeggen dat er wa-

ter door de dijk sijpelt en steeds een beetje zand uit de 

dijk meeneemt. Als er teveel piping is, bestaat de kans dat 

de dijk instabiel raakt bij hoog water.

Inmiddels zijn er door de dijkdenkers, omgevingsplatform, 

de gemeenten Olst-Wijhe en Zwolle, Rijkswaterstaat en 

deskundige instanties een aantal opties bedacht om piping 

tegen te gaan. Deze zijn door het bestuur van het water-

schap goedgekeurd en vastgesteld in het voorkeursalter-

natief. De opties variëren van extra klei tegen de dijk tot 

een waterkerende wand in de dijk. Nu de varianten vast-

gesteld zijn is het aan het waterschap een aannemer te 

zoeken die de werkzaamheden kan gaan uitvoeren. Deze 

aanbesteding loopt op dit moment. De planning is nog 

altijd dat begin 2023 de eerste schop de grond ingaat. 

Tot die tijd zal uw Plaatselijk Belang u regelmatig voorzien 

van de nodige informatie, maar u kunt dit ook zelf lezen 

op de site van het waterschap WDO Delta onder het kopje 

Waterprojecten bij “IJsseldijk Zwolle-Olst (HWBP)”.

Mocht u na de informatie op de site nog vragen hebben of 

willen weten of en hoe u eventueel inspraak kunt hebben 

op dit project? Dan kunt u ook altijd terecht bij het bestuur 

van uw Plaatselijk Belang.

Buurtschouw

Al lange tijd organiseert uw Plaatselijk Belang jaarlijks een 

buurtschouw. Inwoners kunnen dan situaties melden, 

waarvan zij vinden dat die bijv. gevaarlijk of onover-

zichtelijk zijn. Een afvaardiging van de gemeente (o.a. 

buitendienst), Politie, SallandWonen, Provincie en uw PB 

bekijkt de situatie ter plekke en eventueel worden er aan-

passingen of verbeteringen doorgevoerd.

In 2019 was er geen buurtschouw. Niet omdat we uw mel-

dingen niet interessant vinden, maar de laatste jaren waren 

er veel reacties, die door de melders ook rechtstreeks bij 

de gemeente gemeld hadden kunnen worden. Dit kan via 

de website www.olst-wijhe.nl en dan klikken op “Melding 

maken”. Navraag bij andere buurdorpen leerde ons dat 

de meeste andere Plaatselijke Belangen in onze gemeente 

de buurtschouw al hebben afgeschaft. Dit vinden wij te 

ver gaan. Wij willen onze inwoners zeker de gelegenheid 

geven om dingen te melden. Wij streven er immers al jaren 

naar om een schakel te zijn tussen onze leden en de over-

heid. Wel hebben we besloten om de frequentie te wijzi-

gen, dus niet meer elk jaar een buurtschouw, maar 1x in de 

2 jaar. De volgende buurtschouw is op 7 mei 2020.

Hondenpoep…… bah!  

We hebben ons erg verbaasd over de vele honden-

drollen op bijvoorbeeld het speelveld/voetbalveld 

aan de Holstweg/Lindenweg. Dit veld ligt vol met 

poep. Dit is een speelveld voor de jeugd! Maar 

ook op trottoirs en in bermen ligt hondenpoep.  

In Broekland staan/stonden sinds vorig jaar mooie bill-

boards langs de toegangswegen met ludieke teksten om 

het “hondenpoepprobleem” onder de aandacht te bren-

gen. Wij beperken ons tot een oproep in deze nieuws-

brief aan alle hondenbezitters: neem een zakje mee van 

huis en ruim de hondenpoep van uw hond op. In de 

bebouwde kom dient u de poep op te ruimen.

Op 5 mei 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd 

bevrijd na 5 jaar onderdrukking. 

75 jaar Vrijheid, dat moeten we vieren! 

Het landelijk “Nationaal comité 4 en 5 mei” promoot 

dat er op 5 mei 2020 overal in het land vrijheidsmaaltij-

den worden georganiseerd. Op Den Nul zal er een “vrij-

heidslunch” worden georganiseerd.  

Alle inwoners van Den Nul, Fortmond en Duur zijn die dag 

welkom in het Buurthuis. Vanuit de gemeente is er een 

klein budget beschikbaar. De organisatie is in handen van 

de Stichting AED, Buurthuis, Nulse Feest, De Holsthoek, 

Plaatselijk Belang en enkele vrijwilligers. 

Het programma voor de lunch is bijna rond. Er zullen foto’s 

te zien zijn van de periode rond de bevrijding. Ook worden 

de komende tijd oudere Nullenaren geïnterviewd over hun 

herinneringen aan de oorlog en de bevrijding. 

Binnenkort ontvangt u een flyer met informatie over deze 

lunch. Wij hopen op een grote opkomst. U bent welkom!

Vrijheidsmaaltijd 2020



Niet bang voor natte voeten?

Word dijkwachter!

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta zoekt nieuwe 

vrijwillige dijkwachters voor de regio Deventer, Olst-Wijhe 

en Raalte. Wie niet bang is voor natte voeten en de infor-

matieavond op 23 januari heeft gemist kan zich melden 

bij het Waterschap.

Fleurig

In 2018 en 2019 hingen in de kern van Den Nul diverse 

mooie plantenbakken aan lantaarnpalen.

Een lust voor het oog! Het zag er goed uit, mede door 

de goede verzorging van aanwonenden. Bestuursleden Jos 

Holterman en Erika Meulenbroek zorgden voor de inkoop 

en hingen ook alle bakken op. De aanschaf van de bloe-

men was mogelijk doordat we in aanmerking kwamen 

voor een subsidie van het project “Samen voor elkaar” van 

de Provincie Overijssel. 

Als doel werd opgevoerd: “een mooi en schoon Den Nul, 

verfraaiing van de buurt en meer saamhorigheid”.  Plaat-

selijk Belang hecht veel waarde aan de leefbaarheid en 

hoe schoner en mooier een dorp is, hoe meer woongenot!

desgevraagd laat ‘t Olster Erfgoed weten zich te kunnen 

vinden in het resultaat in relatie tot haar advies.

De historische vereniging heeft haar eigen bronnen, wij 

hebben gekeken wat er hierover op internet zoal te vinden 

is. Op de website www.topotijdreis.nl heeft het Kadaster 

topografische kaarten van heel Nederland vanaf 1815 ge-

publiceerd. Als we inzoomen op Den Nul vinden we daar 

tussen 1850 en 1933 op het eerder genoemde grasland 

de naam De Bild, let wel: de kaarten werden niet jaarlijks 

opnieuw getekend, soms is er jarenlang geen wijziging te 

zien. In de beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed vonden we nog een kaart van de gemeente Olst 

uit 1822 waarop ter plaatse de naam Den Beld te lezen is. 

Daarnaast staat nog de Groote Belte, wat de naam lijkt te 

zijn van de boerderij op de plek waar nu het bedrijf van de 

familie Steendijk staat.

Op de laatste jaarvergadering werd een opmerking ge-

maakt over de nieuwe straat Kleine Beld en dan specifiek 

over de spelling daarvan. Dat was voor ons reden om ons 

eens te verdiepen in hoe die straatnaam tot stand is ge-

komen en de eisen waaraan een straatnaam moet voldoen.

Toen duidelijk werd dat er een nieuwe straat zou ontstaan 

achter Rijksstraatweg 52 heeft de Gemeente voor de 

nieuwe straatnaam advies gevraagd aan de historische 

vereniging ‘t Olster Erfgoed.

Op basis van oude bronnen kwam ‘t Olster Erfgoed met 

twee namen: Den Beld of Duurschen Enk. Den Beld ver-

wijst naar de naam die op de oude kaarten gegeven wordt 

aan het grasland tussen de Rijksstraatweg en de Beltenweg 

ter hoogte van de Tichelstraat. Duurschen Enk vinden we 

iets noordelijker, het gebied boven de Holstweg.

De gemeentelijke werkgroep Straatnaamgeving en Huis-

nummering waarin een aantal diensten zijn vertegenwoor-

digd, wil het gebruik van lidwoorden in straatnamen 

vermijden. Bovendien moeten straatnamen binnen de 

gemeente niet teveel op elkaar lijken, al was het maar om 

verwarring bij hulpdiensten te voorkomen in crisissituaties.

Omdat er al een Duursestraat en een Enkweg binnen de 

gemeente zijn valt Duurschen Enk af. Van Den Beld blijft 

zonder lidwoord alleen Beld over, aangevuld met weg 

wordt dat Beldweg of Beltenweg. Die laatste is er al en 

de eerste lijkt daar te sterk op. Uiteindelijk wordt door 

de werkgroep besloten om er Kleine Beld van te maken, 

Over de straatnaam Kleine Beld

Afval

Ook de bewoners van het buitengebied, waaronder o.a. 

Fortmond en Duur maken sinds kort gebruik van de on-

dergrondse container voor restafval. Op Den Nul zijn 2 

locaties voor het afvoeren van afval, nl bij de Essenweg 

en aan de Holstweg. Om aan de capaciteit te kunnen 

voldoen, zijn er bij de 4 containers aan de Holstweg en-

kele dingen veranderd.

Er zijn nu 2 containers voor restafval, 1 voor textiel en 1 

voor glas. De glascontainer is onlangs voorzien van een 

duo-ingang, zodat hier zowel blank als gekleurd glas kan 

worden gestort. 

De containers voor groen afval en PMD worden nog steeds 

door de ROVA gratis opgehaald vanaf huis. 



OV-ambassadeurs beantwoorden tijdens het maandelijkse 

inloopspreekuur veel gestelde vragen over reizen met bus 

en trein. Dit zijn ervaren OV-reizigers die vrijwillig leeftijds-

genoten op weg helpen. Met duidelijk informatiemateriaal 

krijgen senioren uitleg over de OV-chipkaart, tarieven en 

abonnementen, het plannen van een reis en in- en uitchecken 

bij diverse vervoerders. Ook geven zij informatie over het 

deelnemen aan een proefreis. Belangstellenden mogen 

kosteloos en vrijblijvend binnenlopen.

Meer informatie

De Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland vinden het 

belangrijk dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 

reizen. Daarom maken zij het mogelijk dat OV-ambassadeurs 

gedurende het gehele jaar activiteiten organiseren in diverse 

gemeenten. Naast inloopspreekuren organiseren zij ook 

informatiebijeenkomsten en proefreizen. 

Kijk op www.ervaarhetov.nl. voor meer informatie en een 

overzicht van alle activiteiten. 

Voor vragen kunt u bellen met 038-4540130, of een e-mail 

sturen naar: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl.

Ervaar het openbaar vervoer!

Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een 

maandelijks inloopspreekuur in Olst. 

Wanneer: 24 januari, 28 februari, 

27 maart, 24 april, 22 mei en 26 juni 2020

Hoe laat: 14.00 – 15.30 uur

Waar: Bibliotheek Olst, Jan Schamhartstraat 5F, Olst

Data oud papier 2020
Ook in 2020 kunt u uw 
oud papier brengen naar 
de container aan de 
Holstweg.

Dit zijn de data:
1 februari
14 maart
25 april
30 mei
11 juli
22 augustus
3 oktober
14 november
19 december

Agenda Buurthuis 
• 26 januari: nieuwjaarsreceptie 
         15.00 uur 

• 20 maart: toneel optreden 
          Markespelers Herxen 
          20.00 uur 

• elke maandagavond v.a. 19.30 uur
          gezelligheidskaarten

Onderzoek naar de toekomst 

van ons Buurthuis!

De basisschool de Holsthoek zal zoals het er nu uitziet in 

2021 haar deuren definitief sluiten, maar een exacte da-

tum is nog niet bekend. Gezien het buurthuis een integraal 

onderdeel uitmaakt van de school zal er een toekomstplan 

gemaakt dienen te worden om te toetsen wat de behoefte 

is van de dorpsbewoners op het vlak van leefbaarheid.

Voor de leefbaarheid van Den Nul is het belangrijk dat er 

faciliteiten aanwezig zijn om elkaar te ontmoeten zodat het 

dorp aantrekkelijk blijft voor jong en oud. Een buurthuis 

met voldoende financiële armslag zou het deel van de so-

ciale cohesie, waarin de school nu voorziet, kunnen onder-

vangen.

Een draagvlaktoets bij de bewoners is voor het bestuur van 

het buurthuis en het plaatselijk belang een belangrijk ver-

trekpunt om een gedragen plan te maken en wij zullen ons 

mede inzetten om de behoefte van de bewoners te toetsen 

op het thema leefbaarheid.

Zelf organiserend vermogen blijkt hierin het sleutelwoord 

te zijn. Dit betekent dat wij een werkgroep samenstellen en 

ondersteuning vragen van experts om ons te begeleiden. 

Wij willen de kracht uit de dorpsbewoners en ondernem-

ers van den Nul halen door de juiste mensen en partijen te 

verbinden aan dit project. Deze bottom-up aanpak wordt 

gestimuleerd en gefinancierd door de provincie en daagt 

ons uit om een verenigde aanpak te realiseren.

Het eindresultaat zal een op haalbaarheid onderzocht plan-

concept zijn met als basis een dorpsbreed gedragen visie. 

De resultaten van dit onderzoek zullen verwoord worden 

in een plan dat wij volgend jaar af willen ronden en delen.

Even voorstellen, uw nieuwe 

penningmeester: Hugo Ankersmit

In april 2018 ben ik met 

mijn vrouw en dochter 

vanuit Deventer op Den 

Nul komen wonen, in 

de nieuwbouw aan de 

Kleine Beld. Een mooie 

plek om te wonen met 

veel licht, lucht en ruimte 

en, dat werd ons al snel 

duidelijk, Den Nul is ook 

in sociaal opzicht een 

leuke plek om te wonen. We hebben ons hier vanaf de 

eerste dag welkom gevoeld.

Als zelfstandige in de grafische industrie verdien ik de kost 

met vormgeving en drukwerkverzorging. In mijn vrije tijd 

vermaak ik me met gitaar spelen en zingen in een rock-

bandje en, voor zover daar tijd voor is, lange wandelingen 

met de hond door de omgeving.

Dit najaar waren wij voor de tweede keer op de jaarverga-

dering van Plaatselijk Belang. Toen daar de oproep werd 

gedaan voor nieuwe bestuursleden heb ik mij na wat 

overleg aangemeld en nu ben ik aangesteld als penning-

meester. In deze positie wil ik mij graag inzetten voor de 

samenhang in Den Nul, Fortmond en Duur.

Aloysiusschool Boskamp

Zoals u heeft kunnen lezen in de krant, kampt de Aloy-

siusschool op de Boskamp met grote problemen. De toe-

stand van het gebouw is dermate slecht, dat overwogen 

werd de Boskampse leerlingen met het onderwijzend 

team te verhuizen naar de leegstaande lokalen van basis-

school De Holsthoek. 

Dit plan is gestuit op veel weerstand op de Boskamp. 

Daarom gaat men nu eerst proberen in het huidige ge-

bouw van de St. Aloysius een verantwoorde leer- en 

speelomgeving te realiseren. Als dit niet lukt, wordt er 

gezocht naar alternatieve huisvesting. Hierbij wordt eerst 

gekeken naar ruimtes rondom de huidige school. Vervol-

gens ergens anders op de Boskamp en als derde optie in 

een straal van ongeveer 3 kilometer rondom Boskamp.

Jaarvergadering 2020

Dinsdag 22 september 

Noteer alvast in uw agenda!

Nadere info volgt!

Belangrijke wetenswaardigheden zullen 
op de website verschijnen, 

dus surf regelmatig langs!
www.plaatselijkbelangdennul.nl



langs de Rijksstraatweg te realiseren aan de oostzijde 

van de Rijksstraatweg. Dit nieuwe fietspad zal gebruikt 

worden door fietsers die zowel richting Wijhe als richting 

Olst gaan. Het 2 x oversteken is dan verleden tijd. Maar 

tegelijkertijd komen er dan weer andere “problemen”, 

waar een oplossing voor gezocht moet worden.

Op onze jaarvergadering van 1 oktober jl. heeft een 

afvaardiging van de Provincie een presentatie gegeven 

met daarin informatie over het nieuwe dubbele fietspad. 

De aanwezigen konden die avond hun ideeën kenbaar 

maken door het invullen van een briefje.

De Provincie bekijkt op woensdag 22 januari met een 

afvaardiging van inwoners uit Den Nul, Fortmond en Duur 

de situatie langs de Rijksstraatweg. Wij houden u op de 

hoogte van de ontwikkelingen.

Schoonmaakacties

Maar liefst 4 zaterdagochtenden zijn vrijwilligers fanatiek 

bezig geweest met het onkruid verwijderen op de ver-

hardingen in de bebouwde kom van de kern Den Nul. De 

trottoirs zagen er elke keer weer prachtig schoon uit. Zoals 

u inmiddels wel bekend, heeft Plaatselijk Belang een af-

spraak met de gemeente. Plaatselijk Belang zorgt met haar 

vrijwilligers dat een bepaald deel van Den Nul onkruidvrij 

is. De gemeente doet de resterende straten en dan op een 

hoger niveau. Het resultaat is dan ook een megaschoon 

Den Nul. Dit jaar hebben een paar keer bij de gemeente ge-

meld dat enkele trottoirs weer een schoonmaakbeurt nodig 

hadden. Door de combinatie van zeer warm zomerweer en 

regelmatig een buitje regen groeide het onkruid namelijk 

zeer snel. Half november was er een evaluatiegesprek met 

de gemeente waarbij de schoonmaakacties zijn besproken.

De opruimochtenden zijn elke keer weer gezellig. Om 9.00 

uur geeft Jos Holterman de instructies waar er gewied moet 

worden, tegen half elf gezamenlijk een kop koffie drinken 

en na afloop van elke opruimochtend zorgt Plaatselijk Be-

lang voor een broodje. Bij de laatste opruimochtend van 

2018 trakteerde Paul van Essen van het gelijknamige vlees-

bedrijf te Den Nul alle helpers op een heerlijke barbecue. Bij 

de laatste opruimochtend in september 2019 was er voor 

alle helpers een broodje hamburger. Dit was mogelijk door 

een bijdrage van Frank Overweg. Een prachtig gebaar dat 

zeer gewaardeerd werd!

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.

Website: www.plaatselijkbelangdennul.nl

E-mail: plaatselijkbelang@live.nl

Samenstelling bestuur:

Ferry Vogtschmidt, voorzitter

Patrick Brinkhof, vice-voorzitter

Thea Bouwmeester, secretaris

Hugo Ankersmit, penningmeester

Hans Lagcher, algemeen lid

Jos Holterman, algemeen lid

Kees Veenenbos, algemeen lid

Dit onderwerp is al vaak ter sprake gekomen. Nu is de 

situatie zo dat fietsers die vanuit Wijhe langs de Rijks-

straatweg richting Olst fietsen, deze weg 2 x moeten 

oversteken. Ter hoogte van de Essenweg en ter hoogte 

van de afslag naar Fortmond. Geen ideale situatie en ook 

niet echt veilig.

In het schooljaar 2017/2018 was er op de Capellenborg 

in Wijhe (school voor VMBO/HAVO) het project ”Digitale 

Democratie”, waarbij leerlingen suggesties aan konden 

leveren voor een beter fietspad van Deventer naar Wijhe. 

De voornaamste knelpunten waren de dubbele oversteek 

bij Den Nul en de donkere Scherpenzeelseweg. Er stond 

een groot artikel in de krant. Als Plaatselijk Belang konden 

we dit niet negeren en hebben dit dan ook aangekaart bij 

de gemeente. Omdat de Rijksstraatweg een provinciale 

weg is, gaat de Provincie hierover. In maart 2019 hoorden 

we dat de Provincie voornemens is om een nieuw fietspad 

Veiligheid RijksstraatwegE-mailadressen leden

Tegenwoordig gaat bijna alle communicatie via e-mail en 

social media. Ook Plaatselijk Belang mailt haar leden en 

meldt sommige activiteiten via Facebook. Enkele keren per 

jaar laten we huis aan huis een flyer met informatie bezor-

gen. De reden daarvan is dat we niet van alle leden/inwo-

ners een e-mailadres hebben. Ook willen we door middel 

van de flyer, die voorzien is van ons mooie logo, echt bij u 

binnen komen! 

Toch streven we er naar om zoveel mogelijk onze info per 

e-mail te sturen. Hierbij een oproep: bent u lid van Plaat-

selijk Belang en heeft u nog geen mailberichten van ons 

ontvangen? Geef dan uw e-mailadres aan ons door. Wij 

maken er geen misbruik van en zullen u af en toe een mail 

sturen met info. Voor ons handig en vooral goedkoper!

Mail uw e-mailadres aan: plaatselijkbelang@live.nl

Ruimtelijke visie Duurzame Energie

(Energievisie)

Ook tijdens de jaarvergadering van ons plaatselijk belang 

kwam de Ruimtelijke visie Duurzame Energie weer ter 

sprake. Deze heeft ter inzage gelegen en vele inwoners 

hebben erop gereageerd, zoveel dat de gemeente extra 

tijd moet nemen voor de beantwoording. 

De verwachting is dat medio maart de gemeenteraad over 

de Ruimtelijke visie Duurzame Energie zal debateren en 

een besluit zal nemen hoe verder. 

Op dit moment dus weinig nieuws maar wij blijven het 

onderwerp uiteraard volgen.
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