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vonden hun weg naar het plan. Alle indieners van een 

zienswijze ontvingen een antwoord van de gemeente.  

Daarop werd het voorstel besproken in de gemeenteraad. 

Twee avonden lang maakten een groot aantal in-

woners gebruik van het recht om te kunnen inspreken, 

waarmee elke inwoner zijn mening kon geven aan de 

gemeenteraadleden. Op een derde avond werd de 

gemeenteraad bijgepraat door een aantal deskundigen. 

Op 23 november 2020 is de Ruimtelijke visie duurzame 

energie aangenomen door de gemeenteraad. Hiermee is 

het besluit genomen dat er zonnevelden en windmolens 

mogen komen en wat de kaders zijn in de gemeente, en 

daarmee in Den Nul. 

Hoe gaat het dan verder? 

Nu de gemeenteraad besloten heeft om voor de ruimtelijke 

visie duurzame energie te stemmen geeft dat de ruimte aan 

initiatieven voor zon- en windenergie. Initiatiefnemers zoals 

energiecoöperaties en bedrijven kunnen dan hun plannen 

voorleggen om een vergunning aan te vragen. 

Ook op regionaal gebied wordt er een soort energievisie 

geschreven: de RES (Regionale Energie Strategie). Onze 

gemeente neemt daar samen met een aantal Sallandse 

gemeentes aan deel. Zaken die vastgelegd worden in 

de RES kunnen van invloed zijn op de plannen in Olst-

Wijhe. Feitelijk worden de diverse gemeenteplannen op 

elkaar afgestemd. Binnen de gemeenteraad van Olst-

Wijhe wordt gewacht met in behandeling nemen van 

initiatieven voor windenergie totdat er een definitief 

besluit voor windenergie in de RES vaststaat.

Indien een project gestart wordt voor realisatie van een 

zonneveld of windmolen is een van de plannen dat er 

een omgevingsadviesraad wordt samengesteld. Deze 

raad krijgt een voorzitter vanuit de gemeente en is 

samengesteld uit vrijwilligers die belangen van de directe 

omgeving vertegenwoordigen. Op die manier kunnen 

inwoners sturing geven aan het project. 

 

Als Plaatselijk Belang blijven we de ontwikkelingen 

uiteraard intensief volgen.  

Schouw Rijksstraatweg Den Nul

Tijdens de jaarvergadering in 2019 is er uitgebreid gespro-

ken over de plannen van de Provincie Overijssel om een dub-

bel fietspad langs de Rijksstraatweg in Den Nul aan te gaan 

leggen. Om uw geheugen weer op te frissen hoe het ook 

al weer zat, hierbij een korte samenvatting van de plannen: 

Momenteel moeten fietsers die vanuit Wijhe langs de 

Rijksstraatweg richting Olst fietsen deze weg 2 maal over-

steken, nl. ter hoogte van de Essenweg en ter hoogte van 

de afslag naar Fortmond. Geen ideale situatie en ook niet 

echt veilig. In maart 2019 maakte de Provincie bekend 

dat er plannen zijn om een nieuw (dubbel) fietspad langs 

de Rijksstraatweg te realiseren aan de oostzijde van 

de Rijksstraatweg. Dit nieuwe fietspad zal gebruikt gaan 

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. 

De Provincie kwam met het idee om een schouw langs 

de Rijksstraatweg te organiseren. Immers, de mensen die 

bekend zijn met de verkeerssituatie ter plaatse hebben 

vaak praktische tips, waar we iets aan hebben en waar we 

iets mee kunnen. Op onze oproep om mee te lopen met 

de schouw kwamen ruim 20 aanmeldingen. Op woens-

dagochtend 22 januari was het dan zover. Het was bewolkt 

en miezerig. Gehuld in oranje reflecterende vestjes en ver-

Windmolens op Den Nul? 

Al geruime tijd volgen wij de ontwikkelingen rondom het 

ontwerp Ruimtelijke visie Duurzame Energie. We kun-

nen ons goed voorstellen dat dit onderwerp een beetje 

weggezakt is dankzij al het Corona nieuws van de afgelo-

pen periode, daarom even een korte flash-back.

Onze gemeenteraad heeft jaren geleden opdracht gegeven 

aan de wethouder om een plan voor duurzame energie te 

ontwikkelen voor Olst-Wijhe. Zo kwam met behulp van 

externe adviseurs de concept-energievisie tot stand. Een 

belangrijke conclusie in deze visie: om de duurzaamheids-

doelstellingen te behalen zijn alleen zon- en windenergie 

interessante alternatieven. Uit onderzoek bleek dat er bin-

nen onze gemeente voor zonne-energie een groot aantal 

terreinen zijn die in principe gebruikt kunnen worden, ook 

in onze kern. Voor windmolens zijn in beginsel vijf locaties 

geschikt, waarvan één bij Den Nul.     

De gemeente organiseerde hierop een groot aantal informa-

tie- en inspraakavonden, waaronder ook meerdere in ons 

buurthuis en natuurlijk bij Ripperda. Tijdens deze avonden 

werd er veel gediscussieerd, gesproken en gepresenteerd, 

soms zeer inhoudelijk, soms emotioneel. Gelukkig bleef de 

sfeer altijd fatsoenlijk. Op tv zie je wel eens andere beelden 

als het over windmolens gaat. Al deze sessies gaven veel 

extra informatie voor de wethouder en de gemeenteraad 

om de energievisie op details aan te passen. Plaatselijk Be-

lang gebruikte deze sessies om te peilen hoe onze leden 

er over dachten. Tijdens deze sessies en ook als reactie op 

nieuwsbrieven en artikelen op onze internetpagina kwam 

geen eenduidig beeld naar voren dat onze leden voor of 

tegen zijn. Daarop besloot het bestuur van ons Plaatselijk 

Belang geen standpunt voor of tegen in te nemen, maar 

wel de leden zo goed mogelijk te blijven informeren.

Als laatste stap naar een definitief voorstel werd de ener-

gievisie, die inmiddels Ruimtelijke visie duurzame energie 

was gaan heten ter inzage gelegd. Een ieder die dat wilde 

kon een zienswijze indienen. We weten dat meerdere in-

woners uit Den Nul, Fortmond en Duur een zienswijze in-

gediend hebben. De gemeente ontving een groot aantal 

zienswijzen, het was duidelijk dat het onderwerp in Olst-

Wijhe leeft. Sommige onderdelen uit de vele zienswijzen 

Verslag Bestuurswerk 2019-2020
Beste Leden,

 

Het is inmiddels duidelijk 

dat we in de zogenaam-

de ‘tweede golf’ zijn 

aangekomen qua corona-

besmettingen. Ook in 

onze omgeving en ge-

meente lopen dagelijks 

de besmettingen op en 

neemt de kans op ver-

dere uitbreiding snel toe. Oppassen dus.

Volgens het RIVM zitten we in een soort dans met het 

virus en hebben we bij toerbeurt de leiding; op dit mo-

ment leidt het virus en lijden wij. Nu de maatregelen 

handhaven betekent een soepeler leven in de toekomst. 

Dat wij de jaarvergadering van ons PB hebben moeten 

afgelasten en daarmee de altijd zo goed bezochte avond 

dit jaar moeten gaan missen vind ik erg spijtig, de avond 

samen met het college en de burgemeester geeft u en 

ons altijd weer de gelegenheid nou net die vragen te 

stellen die anders misschien niet gesteld worden.

Dat is dan ook de reden dat uw PB gezocht heeft naar 

een manier dat u nog steeds uw prangende vragen kunt 

stellen.

Verderop in de nieuwsbrief leest u daar meer over. Beste 

Lezer, ik hoop dat wij elkaar volgend jaar weer persoonlijk 

kunnen spreken tijdens een nieuwe jaarvergadering, en 

tot die tijd: pas op elkaar en op jezelf!

Voorzitter Ferry Vogtschmidt 

aan het woord:



dinator Jos Holterman, die vooraf altijd Den Nul onderwerpt 

aan een inspectie, ging iedereen aan het werk. Onkruid 

verwijderen in de kern van Den Nul en zwerfafval opruimen 

in het buitengebied. Natuurlijk op 1,5 meter afstand van 

elkaar, wat uitstekend lukte. Halverwege de ochtend staat 

de koffie of thee klaar in het Buurthuis en om 12.00 uur 

is het tijd voor een gezamenlijke lunch. Altijd gezellig en 

erg goed voor de saamhorigheid. Den Nul ligt er dan weer 

mooi schoon en opgeruimd bij. Een genot om naar te 

kijken! Op 7 september trakteerde de heer J.G. Hogeslag 

na afloop alle helpers op luxe broodjes. Het Buurthuis stel-

de die dag de koffie gratis beschikbaar. Geweldig gebaar! 

In 2016 organiseerde Plaatselijk Belang voor het eerst een 

opruimactie. De aanleiding hiervan was het grote aantal 

klachten over hoe Den Nul eruit zag: veel onkruid en rom-

melig. De gemeente bezuinigde op het onderhoud. Er was 

geen geld. Wij, het bestuur van Plaatselijk Belang, waren 

van mening dat we konden blijven klagen, maar dat we 

als bewoners ook zelf een handje mee konden helpen. Dat 

werkte, want gemiddeld komen er elke keer toch ruim 20 

vrijwilligers helpen.

In 2017 hebben we afspraken gemaakt met de gemeente 

en de Provincie over de taakverdeling van het schoonmaken 

van Den Nul. Het is immers niet de bedoeling dat de vrijwil-

ligers al het werk doen. Vanaf 2017 neemt de gemeente 

de Holstweg, de Rijksstraatweg en de Berkenweg (school-

zijde) voor haar rekening en dan op een beter niveau dan 

voorheen. De Provincie onderhoudt de parkeervakken en 

de middengeleiders aan de Rijksstraatweg. 

Sinds begin dit jaar besteedt de gemeente het onderhoud 

dijk op hoofdlijnen. Voor de meeste trajecten bestaat het 

Voorkeursalternatief uit een binnendijkse grondoplossing 

met een verticale pipingvoorziening. 

De volgende fase: Planuitwerking

In de Planuitwerkingsfase wordt het ontwerp van de 

dijkversterking verder uitgewerkt tot een gedetailleerd 

niveau. Het ontwerp wordt vervolgens vastgelegd in het 

Projectbesluit. Op het Projectbesluit kan een zienswijze 

worden ingediend of beroep aangetekend.

Waar zijn ze nu mee bezig?

Samen met aannemer Boskalis werkt het waterschap mo-

menteel aan het opstarten van de Planuitwerkingsfase. 

Natuurlijk merken zij ook veel van de Coronamaatregelen. 

Ondanks dat werken ze samen hard aan het voorbereiden 

van de volgende projectfase. Zo denken ze na over een 

logische volgorde voor o.a. het maken van de ontwerpen. 

Ook zijn ze aan het werk met de technische uitgangspun-

ten voor het dijkontwerp zoals de bekleding van de dijk. 

Onderstaand nog even het tijdschema en waar ze nu staan. 

Voortbestaan buurthuis

Basisschool de Holsthoek gevestigd te Den Nul heeft on-

langs haar deuren moeten sluiten. Dit betekent dat het 

schoolgebouw vanuit het schoolbestuur weer teruggeven 

is aan de gemeente. De gemeente en het bestuur van 

het buurthuis zijn onlangs met elkaar overeengekomen 

dat het buurthuis, dat onderdeel uitmaakt van de school, 

voorlopig in de huidige vorm blijft voortbestaan. 

Wel heeft de gemeente op voorhand aangegeven dat ze 

het gebouw en de grond gaan verkopen. Dit proces zal bin-

nenkort opgestart en begeleid worden door een externe 

partij.

Vanuit het bestaande bestemmingsplan zal er gezocht 

gaan worden naar een partij die op deze locatie een 

nieuwe maatschappelijke invulling kan geven. Je moet 

hierbij denken aan voorzieningen op het gebied van 

welzijn, zorg, volksgezondheid, cultuur, kinderopvang, 

kinderboerderij, enz. 

deeld in 2 groepen liepen en bekeken de aanwezigen het 

traject vanaf de Tichelstraat tot aan het Infocentrum. Na 

de schouw werden in de Slachterieje van BijRipperda de 

ideeën en kritische opmerkingen verzameld. De Provincie 

heeft hiervan een overzicht gemaakt, dat wij afgelopen 

zomer naar onze leden hebben gemaild. 

Daarna bleef het stil. Wij hebben geïnformeerd bij de 

provincie naar de status van de plannen. In oktober jl. 

ontvingen we onderstaand bericht van de Provincie:  

“Een van de volgende stappen in het proces voor de N337 

is het houden van Ontwerpcafé ’s waarbij wij extra input 

ophalen bij bewoners en andere belangstellenden. Dit had 

afgelopen voorjaar plaats moeten vinden, het alternatief 

was dit najaar. Door de recente ontwikkelingen met betrek-

king tot COVID-19 heeft dit opnieuw enige vertraging op-

gelopen. Wij zijn nu intern aan het kijken welke manier pas-

send is om toch een effectief Ontwerpcafé te organiseren. 

Wanneer wij meer informatie hebben, nemen wij contact 

met u op.”

Vanzelfsprekend houden wij u, zodra er iets nieuws valt te 

melden, op de hoogte.

Dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst

Waarom dijkversterking?

Uit onderzoek blijkt dat de IJsseldijk onvoldoende sterk is 

en niet voldoet aan de wettelijke waterveiligheidseisen. 

Een eventuele overstroming heeft grote gevolgen: een 

groot deel van Salland komt dan onder water te staan. 

Met dit project wordt geprobeerd dat te voorkomen en 

wordt de IJsseldijk versterkt vanaf de Haere (Olst) tot aan 

de Spooldersluis (Zwolle).   

Terugblik Verkenningsfase

In de Verkenningsfase – die gestart is in 2017 – zijn ver-

schillende manieren waarop de dijk kan worden versterkt, 

onderzocht. De alternatieven zijn beoordeeld en afge-

wogen. Uit die afweging en de reacties, heeft het alge-

meen bestuur van het waterschap in september 2019 het 

Voorkeursalternatief vastgesteld. 

Dit Voorkeursalternatief beschrijft het ontwerp voor de 

Om een toekomstbestendige invulling van het buurthuis 

te realiseren zal er een plan gemaakt worden om te toet-

sen wat de behoefte is van de dorpsbewoners op het vlak 

van leefbaarheid. Het plan zal onderdeel uitmaken van de 

dorpsagenda, waarin alle dorpsbewoners de mogelijkheid 

krijgen om mee te denken. Om dit plan te maken zijn wij in 

gesprek met het bestuur van het buurthuis, de gemeente en 

het OVKK. (Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen).

Voor de vervolgstappen zal zoveel mogelijk kennis/energie 

uit het dorp zelf gehaald worden door de juiste mensen en 

partijen te verbinden. De kracht uit het dorp willen we zo 

optimaal mogelijk gebruiken. 

Voor de leefbaarheid van ons dorp in de toekomst is het 

belangrijk dat er faciliteiten blijven bestaan om elkaar te 

kunnen ontmoeten. Hier zullen wij ons dan ook hard voor 

maken. Alleen zo kan ons dorp aantrekkelijk blijven voor 

jong en oud.                                                                                                  

Het eindresultaat zal een op haalbaarheid onderzocht plan 

zijn met als basis een dorpsbreed gedragen visie. 

Opruimacties 2020

Ook in 2020 heeft weer een grote groep vrijwilligers 

geholpen bij de door Plaatselijk Belang georganiseerde 

opruimacties. Helaas waren er door het Coronavirus geen 

4, maar slechts 2 opruimochtenden. 

Gelukkig lieten de helpers niet verstek gaan en meldden 

zich op zaterdagochtend 4 juli en 7 september om 9.00 uur 

bij het Buurthuis. Na aanwijzingen van onze “groen”-coör-



Begin februari gaf Jos Holterman aan dat hij wilde stop-

pen als bestuurslid. Kees Veenenbos en Elise Brinkert lieten 

weten dat zij graag iets willen betekenen voor Den Nul. In 

deze nieuwsbrief stellen beiden zich aan u voor. Zoals u ziet 

zijn dit behoorlijk wat wisselingen. 

Samenvattend: het bestuur draagt Thea Bouwmeester 

opnieuw voor als secretaris, Hugo Ankersmit als penning-

meester en Elise Brinkert en Kees Veenenbos als algemene 

leden. Heeft u hier tegen bezwaar? Gelieve dit vóór 31 

december 2020 kenbaar te maken bij ons secretariaat.

Ooibos op Fortmond 

Vanwege het extreem hoge water in de jaren 90, werd 

het project ‘Ruimte voor de rivier’ in 2000 het nieuwe 

uitgangspunt voor de hoogwaterbeschermingsaanpak. 

Een onderdeel van dat project was een aanpassing op 

Fortmond, waarvan de aangelegde geul in het mid-

dengebied het bekendste onderdeel is. 

Bewoners werden destijds bij het project betrokken en 

er werden afspraken gemaakt, die ook op kaarten vast-

gelegd werden. Een van de afspraken is dat het ge-

bied De Enk lage begroeiing zou krijgen om zodoende 

een open karakter te houden. Nu blijkt dat Rijkswater-

staat voornemens is om op dit gebied een ooibos te 

planten wat dat vrije uitzicht belemmert. Bewoners heb-

ben bij Rijkswaterstaat aan de bel getrokken, en ook 

aan Plaatselijk Belang gevraagd wat te kunnen doen.  

Op de jaarvergadering van 2019 werd hierover door een 

inwoner vragen gesteld aan het College. Aangezien de 

burgemeester op dat moment niet op de hoogte was van 

de ontwikkelingen, liet hij weten zich eerst te willen laten 

informeren over deze zaak en zegde toe dat de gemeente 

hierover nadere info zou geven. De info die wij daarna 

van de gemeente hebben ontvangen, is gelijk aan hetgeen 

Rijkswaterstaat ons heeft gemeld.

Net als de bewoners heeft ook Plaatselijk Belang contact 

gelegd met Rijkswaterstaat. De woordvoerder ontkent niet 

dat de afspraken, ± 6 jaar geleden, inderdaad gemaakt 

zijn. Het perceel staat als gras en akker en dus niet als hoog 

groeiend ooibos te boek. 

 

De verklaring waarom er een ooibos moet komen, is dat 

Rijkswaterstaat een vergunning heeft om ergens in Neder-

land 14 hectare ooibos weg te kappen (reeds gebeurd), op 

voorwaarde dat die 14 hectare ergens anders in Nederland 

terugkomt. Volgens Rijkswaterstaat is de enige locatie die 

van Den Nul uit aan de ROVA. Voorheen deed Sallcon dit. 

Blijkbaar was verzuimd om de Rijksstraatweg in dit contract 

op te nemen, waardoor er (terecht!) klachten binnen kwa-

men. Na dit gecommuniceerd te hebben met de gemeente 

is dit gelukkig opgelost. Op 22 oktober is de Rijksstraat-

weg goed onderhanden genomen, zodat ook deze straat 

er prachtig bij ligt.

Slechte bereikbaarheid 

mobiele telefonie

Afgelopen juni mailde de OVKK (Overijsselse Vereniging 

van Krachtige Kernen) ons dat zij de slechte mobiele be-

reikbaarheid in Overijssel willen aankaarten in Den Haag. 

Blijkbaar is de bereikbaarheid op sommige plekken in 

Overijssel slecht. Hierover hebben wij op Den Nul ook 

regelmatig klachten ontvangen. 

De OVKK heeft een enquête verspreid met vragen over 

een slechte bereikbaarheid. Wij hebben de inwoners van 

Den Nul, Fortmond en Duur hier per mail op geatten-

deerd, zodat degene die hinder ondervindt van een slechte 

verbinding dit kenbaar kon maken.  Op 8 juli jl. ontvingen 

wij bericht van de OVKK dat zij vele reacties op de enquête 

hebben ontvangen. Op basis van de resultaten hiervan 

heeft de OVKK een brief aan de Overijsselse Kamerleden 

en de vaste Kamercommissie voor Economische zaken en 

klimaat (EZK) gestuurd.  Tevens is er een persbericht uit-

gegaan naar de media. Er is ons beloofd dat zij ons op de 

hoogte houden. 

Hopelijk heeft de bemoeienis van de OVKK resultaat en 

verbetert de bereikbaarheid op Den Nul en omstreken. 

Zodra wij meer nieuws hierover ontvangen van de OVKK, 

zullen wij dit melden.

Bestuur en nieuwe bestuursleden

Het bestuur van Plaatselijk Belang bestaat momenteel uit 

7 personen. Elk jaar staat tijdens de jaarvergadering het 

onderwerp “samenstelling bestuur” op de agenda.

Volgens het huishoudelijk reglement treden bestuursleden 

volgens een schema af of stellen zich opnieuw beschikbaar.

Dit jaar is secretaris Thea Bouwmeester aftredend; zij stelt 

zich weer verkiesbaar.

Sinds de jaarvergadering van 2019 was er een va-

cature voor de functie van penningmeester. Na 

enkele weken meldde zich Hugo Ankersmit.  

Verslag van de penningmeester

Op de jaarvergadering van 2019 kondigde Erika Meulenbroek haar afscheid aan als penningmeester van Plaatselijk Belang. 

Enige weken later meldde Hugo Ankersmit zich aan als opvolger. De financiële zaken over 2019 zijn dus nog grotendeels 

door Erika behartigd, Hugo maakt de balans op en doet verslag.

Op 1 januari 2019 waren de bank- en kassaldi deze:

bank, rekening courant:  €  518,16

bank, spaarrekening:  €  6382,36

kas:  €  150,00

De inkomsten waren:

subsidie van Gemeente Olst-Wijhe:  €  771,00

contributie: €  870,00

donatie van Gemeente Olst-Wijhe en Salland Wonen t.b.v. Picknicktafel:  €  1000,00

De uitgaven waren:

kosten rekening courant:  €  119,65

vergaderkosten:  €  85,20

bijzondere uitgaven (hangmanden met bloemen in het dorp):  €  459,50

sociale uitgaven/representatiekosten 

  (waaronder kerstkaarten 2018, diverse bloemetjes en 

  voorraad welkomstpakketten voor nieuwe inwoners): €  462,78

opruimacties:  €  372,36

contributie OVKK:  €  50,00

nieuwsbrief/flyers 

  (inclusief een voorraad briefpapier en enveloppen voor de komende jaren):  €  760,44

contributie Gezamenlijk Plaatselijk Belang:  €  35,00

Een deel van de uitgaven is gedaan vanuit de kas, het restant van de kas (€ 15,00) is gestort op de rekening courant. 

De ontvangen rente op de spaarrekening bedroeg € 0,64.

Op 31 december 2019 waren de banksaldi:

bank, rekening courant:  €  964,23

bank, spaarrekening:  €  6383,00

De kascommissie bestaande uit Mannes Westerhuis en Leon Ripperda heeft op 30 oktober 2020 de financiële administratie 

ingezien en goedgekeurd.

Toelichting betekenis ooibos:

Bostype dat vroeger langs de grote rivieren voorkwam, 

kan langdurige overstromingen weerstaan; krijgt sinds kort 

weer kans om tot ontwikkeling te komen;

daarvoor geschikt is hier op Fortmond. 

 

De vergunningsprocedure bij Rijkswaterstaat wordt waar-

schijnlijk binnenkort opgestart. Dan kan een zienswijze 

ingediend worden door iedereen die dat wil, waarna de 

vergunningsaanvraag wordt gedaan. Net als de bewoners 

volgt ook Plaatselijk Belang dit dossier op de voet om zo-

doende Rijkswaterstaat te bewegen met een betere oplos-

sing te komen.



de wegen en oevers in het buitengebied opschonen. In veel 

gevallen moest dit na enkele weken al weer worden her-

haald omdat er al weer nieuw afval was bijgekomen. Op 

sommige routes wordt zoveel uit auto’s gegooid, dat vrij-

wel wekelijks een onderhoudsrondje nodig bleek.

In de drie maanden waarover het verslag gaat heeft Plog-

ger vaste routes gevolgd en met behulp van een hardloop 

app vastgelegd hoeveel afval hij heeft geraapt. De totaal 

afgelegde afstand bedraagt ruim 357 kilometer, verdeeld 

over 38 dagen. De oogst was niet minder dan 83 huis-

vuilzakken vol zwerfafval. Het meeste afval kon Plogger 

kwijt in de PMD-containers van welwillende bewoners en 

in de afvalcontainers van bedrijven langs de routes, in de 

schaarse gemeentelijke afvalbakken in het buitengebied 

kon hij niet meer dan een klein deel kwijt. 

  

Plogger is niet de enige die tijdens zijn wandelingen 

zwerfvuil raapt, ook niet de enige die stelselmatig bepaal-

de routes opschoont. Maar met dit verslag hoopt hij te be-

reiken dat het onderwerp hoger op de agenda komt bij 

de gemeente, bij natuurbeheerders, ondernemers, scholen 

en bij medebewoners. Daarvoor heeft hij zijn bevindingen 

omgezet in een aantal aanbevelingen.

Ook op Den Nul en omstreken zijn meerdere mensen die 

zwerfafval opruimen. Een daarvan is Dirk Dijkslag uit de 

Eikenweg, bijna altijd aanwezig bij onze opruimacties. 

Dirk heeft het afgelopen jaar al meerdere artikelen in de 

Huis aan Huis Reklamix gepubliceerd over zijn belevenis-

sen tijdens zijn opruimwandelingen. Een compliment voor 

Dirk en alle andere opruimers!

Het Zwartboek Zwerfafval Olst van Plogger de Neerslager is 

te vinden op de website van Plaatselijk Belang: http://www.

plaatselijkbelangdennul.nl/zwartboek-zwerfafval-olst/

Opgegroeid met de leus ‘Laat niet als dank voor ‘t aan-

genaam verpozen de baas van ‘t bos uw schillen en uw 

dozen’ kan de schrijver dezes nog geen appelklokhuis een 

bosrand ingooien zonder zich ervan bewust te zijn hoe dat 

er uitziet. Namelijk als het achteloos de natuur inslingeren 

van afval. Dat niet iedereen met dat probleem zit is dage-

lijks te zien langs wegen en paden, ook in onze omgeving. 

En wat door de een gedachteloos wordt achtergelaten is 

voor de ander een ergernis. Maar waar de een die ergernis 

wegslikt, opkropt of laat varen maakt de ander er werk 

van. En dan zijn er die er een werkstuk van maken.

Zo ontvingen wij dit afgelopen voorjaar het Zwartboek 

Zwerfafval Olst, een document waarin een medebewoner 

van onze gemeente onder het pseudoniem Plogger de Neer-

slager verslag legt van de opruimacties die hij over een 

periode van ruim drie maanden heeft uitgevoerd. Neerslager 

is ontleend aan het beeld bij de dijkstoel aan de zuidelijke 

entree van Den Nul. In de steenfabrieken was het de taak 

van de neerslager om de met klei gevulde steenvormen op 

“de baan” te slaan, waarna de nog natte bakstenen konden 

drogen, voordat ze  gebakken werden in de steenoven. De 

gebukte houding die kenmerkend was voor dat werk, is ook 

nodig voor het ploggen, een Zweedse trend om joggen te 

combineren met zwerfvuil rapen. Vandaar Plogger.

In zijn verslag vertelt Plogger hoe zijn acties groeiden. Aan-

vankelijk nam hij een boodschappentasje mee tijdens de 

wandelingen waar het zwerfvuil in werd verzameld. Maar 

al snel bleek er veel meer te liggen dan een boodschappen-

tasje kon dragen en ging hij zijn acties planmatiger aanpak-

ken. Gewapend met meerdere vuilniszakken systematisch 

Zwartboek zwerfvuil Olst75 jaar Vrijheid

Erg jammer was het dat dit jaar de activiteiten rondom 

“75 jaar Vrijheid Den Nul” niet doorgingen, vanwege het 

coranavirus. 

Een werkgroep, (met daarin afvaardigingen van AED, 

Buurthuis, School de Holsthoek, Nulse Feest, Plaatselijk Be-

lang en enkele vrijwilligers), was al sinds september 2019 

bezig met de voorbereidingen van een Vrijheidslunch  op 5 

mei 2020 voor alle (oud)-inwoners van Den Nul, Fortmond 

en Duur. Twee vrijwilligers hebben maandenlang een aan-

tal (oud)-Nullenaren geïnterviewd over hun herinneringen 

aan de bevrijding. Het was de bedoeling om tijdens de 

vrijheidslunch hierover met elkaar in gesprek te gaan. 

Ook was er op 4 mei bij de dodenherdenking een bloemleg-

ging gepland op de graven van de gesneuvelde geallieerde 

strijders op het kerkhof aan de Holstweg. Met Erika Meulen-

broek (geboren en getogen op Den Nul, en lid van de werk-

groep) was afgesproken dat zij hierbij het “Taptoe Signaal” 

ten gehore zou brengen op haar trompet. De bloemen zijn 

wel gelegd, maar verder ging de samenkomst niet door. 

Aardig om te melden dat de bloemen gratis beschikbaar zijn 

gesteld door Bloemenparadijs Olst. Een bijzonder gebaar!  

Ook aardig om te melden is dat Erika op 4 mei om 20.00 

uur voor haar huis aan de Hazelaar de taptoe heeft ge-

blazen, gevolgd door 2 minuten stilte door de aanwezige 

buurtbewoners (natuurlijk op afstand) met aansluitend het 

Wilhelmus. Respect, heel mooi!

Door de werkgroep is veel werk verricht; de sponsoring 

van allerlei etenswaren was al geregeld. We hopen dan 

ook dat de afgelaste vrijheidslunch op een later moment 

kan plaatsvinden. Enkele weken geleden ontvingen we 

bericht dat we toch in aanmerking komen voor een 

subsidie. Na overleg met de werkgroep is besloten om, 

zodra de maatregelen rond het coronavirus het toelaten, 

alsnog de geplande activiteiten te organiseren. De da-

tum is nu nog niet bekend. De werkgroep informeert u 

hierover in het nieuwe jaar en hoopt op een grote op-

komst. 76 jaar Vrijheid Den Nul, Fortmond en Duur, dat 

gaan we niet vergeten!

Social media

Hoe maakt Plaatselijk Belang zich tegenwoordig zichtbaar? 

Dit kan natuurlijk op vele manieren in deze tijd. Maar ja, 

wat is dan praktisch en waarmee bereik je de bewoners die 

je wilt bereiken en ook bewoners die nog niet zo bekend 

zijn met Plaatselijk Belang? 

Daarom willen wij ons als Plaatselijk Belang gaan richten 

op de website, facebook en instagram. Hier zullen dan de 

actuele zaken en gebeurtenissen op komen te staan. We 

hopen door de verschillende soorten van social media ook 

verschillende bewoners in verschillende leeftijdscatego-

rieën aan te spreken. En zo meer kenbaarheid te geven aan 

Plaatselijk Belang en waar wij voor staan. Via de verschil-

lende kanalen hopen wij voor iedereen zichtbaar en bereik-

baar te zijn. En schroom dan ook niet om ons te benaderen 

via een van deze wegen. 

Instagram: pb_dennul_fortmond_duur

Facebook: Plaatselijk Belang Den Nul Fortmond Duur

Inzameling oud papier

Al jarenlang wordt er oud papier ingezameld. Ongeveer 10 x 

per jaar is er gelegenheid voor de inwoners van Den Nul, 

Fortmond en Duur hun oude papier in te leveren. Er staat 

dan een container aan de Holstweg op de containerpar-

keerplaats tegen de bosrand. Voorheen was de opbrengst 

voor basisschool De Holsthoek. Toen de plannen concreet 

werden dat de school ging sluiten, werd de opbrengst van 

het oude papier gedeeld met het Buurthuis. Nu de school 

definitief dicht is, is de opbrengst voor het Buurthuis; 

hiervan worden allerlei activiteiten georganiseerd. 

Het Buurthuis zorgt elke keer dat er 2 vrijwilligers bij de 

container staan om uw oude papier aan te nemen. Ook 

oud ijzer kan dan ingeleverd worden.

Inlevertijd: 9.00 tot 12.00 uur. Daarna gaat de container

dicht en kan er niets meer bij. Oproep: kom a.u.b. tussen

voormelde tijden uw papier brengen.

Info over oud papier bij Edwin Wiltens.



Belangrijke wetenswaardigheden zullen 
op de website verschijnen, 

dus surf regelmatig langs!
www.plaatselijkbelangdennul.nl

Data oud papier 2021
Ook in 2021 kunt u uw 
oud papier brengen naar 
de container aan de 
Holstweg.

Dit zijn de data:
30 januari
13 maart
24 april
29 mei
10 juli
21 augustus
02 oktober
13 november
18 december

Even voorstellen, nieuw

bestuurslid: Kees Veenenbos

Op 20 december 2018 

ben ik met Caroline 

Veenenbos-Koerhu i s 

van Apeldoorn naar Den 

Nul verhuisd. Tot die da-

tum hebben wij het huis 

aan de Hazelaar flink 

opgeknapt en verbouwd. 

De badkamer, keuken 

en een carport waren de 

grootste projecten. Daar-

na zonnecellen op het dak en van het gas af.

Den Nul aan de oostzijde is een schitterend woonwijkje, 

waar het groen en de vele vogels het woongenot alleen 

maar vergroten. Bovendien is de omgeving met zijn open 

cultuurlandschappen heerlijk om te wandelen en te fietsen. 

We genieten hier dus. En noaberschap is een van de meest 

positieve eigenschappen van de bewoners hier. Gemoe-

delijk en harmonisch wonen dus in het groen.

Ik had al meteen interesse om te zien wat het Plaatselijk Be-

lang allemaal deed om in samenwerking met de gemeente 

hier voor Den Nul en haar bewoners allerlei dingen voor 

elkaar te krijgen. Meteen ook met opruimacties van de 

afgelopen jaren meegedaan, activiteiten in het Buurthuis 

bezocht en dergelijke. Toen er dan ook nog een bestuurs-

lid werd gevraagd heb ik mij daarvoor in december 2019 

aangemeld. Geïnteresseerd in veiligheid in de regio, ener-

gietransitie, seniorenwoningen. 

Hobby’s te veel..;)

Hoop dat ik de komende jaren wezenlijk wat kan bijdragen 

voor Den Nul, Fortmond en Duur! 

Even voorstellen, nieuw

bestuurslid: Elise Brinkert

Mijn naam is Elise Brinkert-Oterdoom en vanaf de zomer 

2020 ben ik aangetreden als bestuurslid bij het Plaatselijk 

Belang.

Ik woon vanaf 2006 samen met mijn man Eric en zijn 

kinderen Tristan en Merinthe aan de Hazelaar 13 op Den 

Nul. In 2010 is onze 

dochter Roos geboren. 

Wij dachten maar voor 

een aantal jaren hier te 

wonen maar inmiddels is 

Den Nul onze thuishaven 

geworden en vond ik het 

tijd om me in te zetten 

voor het dorp en zijn 

omgeving. Ik werk in de 

zorg en heb me naast 

mijn werk altijd ingezet als vrijwilliger en mantelzorger. 

Een aantal van mijn taken waren vervuld en had daarom 

ruimte om een nieuwe uitdaging op te pakken. Ik zal 

Thea ondersteunen met haar secretariaatstaken en ga 

me richten op social media en op alles wat verder nog 

op mijn pad komt. 

Graag tot ziens! 

Afscheid van Jos Holterman

Sinds 2015 was Jos 

Holterman lid van ons 

bestuur. De taak van Jos 

was o.a. het coördineren 

van de opruimacties en 

alles wat met “groen” te 

maken heeft. Jos bepaalt 

de datum van de opruim-

acties, hij bekijkt waar 

op Den Nul gewied moet 

worden en instrueert de 

helpende vrijwilligers tijdens de opruimacties. Hij helpt met 

het ophangen van de bloembakken en houdt scherp in de 

gaten of de bakken goed verzorgd worden. 

In februari jl. is Jos gestopt als lid van ons bestuur. Hij gaf 

aan dat het vergaderen niet zijn “ding” is; hij is meer een 

man van de praktijk. Daar hebben we als bestuur begrip 

voor, maar vergaderen hoort er nu eenmaal bij. Bij het af-

scheid ontving Jos een kadobon en een mooi boeket voor 

zijn werk voor ons Plaatselijk Belang. Gelukkig is Jos bereid 

zijn werkzaamheden voor de opruimacties en het groen te 

blijven doen. Het bestuur is hem hiervoor erg erkentelijk.

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

Kees Veenenbos, algemeen lid

Elise Brinkert, algemeen lid

E-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 

bezorgen. De reden daarvan is dat we niet van alle leden/

inwoners 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

Uw vragen aan het gemeentebestuur

Helaas ging de jaarvergadering dit jaar niet door. Heel 

jammer, want “onze” jaarvergadering wordt de laatste 

jaren druk bezocht, waar we als bestuur erg blij mee zijn.  

Het toont aan dat u, als lid,  zeker wel betrokken bent bij 

wat er gebeurt in uw leefomgeving.

  

Tijdens de jaarvergadering is er altijd gelegenheid vragen 

te stellen aan het aanwezige College van Burgemeester en 

Wethouders. Op onze oproep aan u om uw vragen aan 

ons kenbaar te maken, hebben we een aantal reacties ont-

vangen. In totaal zijn daaruit 6 vragen geformuleerd. Deze 

vragen hebben wij eind november gesteld aan het College. 

Dit is vastgelegd op film. Zodra het filmpje gereed is 

wordt het op onze website gezet: 

www.plaatselijkbelangdennul.nl

Daar kunt u het dan bekijken. Zeker de moeite waard. 

Veel kijkplezier!



Het bestuur van 
P laatselijk Belang Den Nul - Fortmond - Duur 

wenst u f ijne feestdagen 
en een goed en gezond 2021


