, tedeze
an

wens
1 op
edrij. Dat
per

me
erij
aak
ven
men;
tehun
m gede
m

lsupg ge-

ensjevenatie
lattedan
per
at
ameplek
toearkt
n die
Grols aln.
ans,
moet
wasde
ok
r?

g

g 23.15

ien,
te bel-

De Stentor 11/11/2014

Copy Reduced to %d%% from original to fit letter page

Page : B02

DE STENTOR DINSDAG 11 NOVEMBER 2014

VOEDSELBANK

Eigen plek voor Voedselbank Raalte
Met eigen plek
op bedrijventerrein Raalte
heeft Voedselbank grote stap
gezet.

Voedselbank krijgt de ruimte

door Lauk Bouhuijzen
RAALTE – De nieuwe Voedselbank

Raalte, de 157e van Nederland,
werkt binnenkort vanuit De Boei
10 aan de Boeierstraat 10F op bedrijventerrein de Zegge. In het
grote Raalter bedrijvencentrum
en kantorengebouw wordt zo’n
250 vierkante meter, verdeeld
over twee naast elkaar liggende
ruimtes, voor een jaar gehuurd
met bovendien een jaarlijkse optie tot verlenging.
De 60 vrijwilligers (inclusief bestuur) die zich afgelopen maanden grotendeels nieuw aangemeld hebben, zijn daar gisteravond op locatie geïnformeerd.
Daarbij werd ook de nieuwe site
www.voedselbankraalte.nl gepresenteerd.
Komende weken moeten de nu
nog lege ruimtes ingericht worden. Waarschijnlijk in januari
kunnen op deze locatie dan elke
twee weken de voedselpakketten
worden uitgegeven. Deze komen
nu nog van de Voedselbank Deventer en worden in het Annahuis verdeeld.
Voorzitter Frans Rouwenhoff is
blij dat de intensieve speurtocht
van afgelopen maanden naar een
geschikt onderkomen met een positief resultaat afgesloten is. „We
hebben veel locaties bekeken die
leeg stonden, maar dan bleek
vaak dat er nieuwe, andere plannen mee waren. Andere locaties
bleken helaas niet of minder geschikt, zoals bijvoorbeeld de door
de familie Van Rossum aangeboden watertoren. Ik vind het wel
jammer dat wij, ondanks ons verzoek, niet mochten aansluiten bij

䡵

䡵 Joop van de Enk (zittend links) tekent samen met voorzitter Frans Rouwen-

hoff (zittend midden) het contract waarmee de nieuwe Voedselbank Raalte voor een jaar de twee ruimtes met 250 vierkante meter (achtergrond)
in bedrijvencentrum de Boei 10 huurt. De andere bestuursleden kijken tevreden toe: Toon Metz (rechts zittend, vrijwilligerscoördinator) en staand
van links naar rechts Herman de Waard (intake cliënten), Loeke Tijhaar (secretaris) en Jan Maatman (penningmeester). foto Gerard Vrakking
de nieuwbouwplannen van carnavalsvereniging De Stöppelkaters
op het MBI-terrein, ook al zei het
bestuur in deze krant dan wat anders. Deze ruimtes in Boei 10 aan
de achterkant van het bedrijvencentrum zijn wat ons betreft ideaal. En discreet, hoewel de meeste
mensen die van de Voedselbank
gebruikmaken die schaamte allang voorbij zijn.”
Bezoekers van de nieuwe Voedselbank moeten straks parkeren aan
de voorzijde (straatkant) en daarna naar achteren om hun voedselpakket in ontvangst te nemen.
„Sommigen vinden dat maar raar,

mensen die met een auto bij de
Voedselbank een voedselpakket
komen ophalen”, zo zegt bestuurslid Herman de Waard die coördinator intake is voor nieuwe aanmeldingen. „In de meeste gevallen zijn dat echter familieleden,
buren of vrienden die rijden. We
gaan straks werken voor de hele
gemeente Raalte, maar ook voor
Lemelerveld. Ook cliënten uit
Wijhe blijven bij ons van harte
welkom. Het is dan wel een heel
eind fietsen met zo’n pakket achterop. Verder kan het zijn dat iemand in de schuldsanering zit,
maar een auto nodig heeft voor

Steun voor plan zwembad, keiharde
garantie voor bad komt er niet

RAALTE – Eigenaar van De Boei 10
is Joop van den Enk. Hij vindt de
komst van de Voedselbank Raalte naar zijn bedrijvencentrum
een goede zaak. „Ik weet hoe belangrijk het is om mensen iets te
kunnen laten zien. Voor mij is
maatschappelijk verantwoord ondernemen altijd belangrijk geweest. Normaal ga ik zelf over alle commerciële zaken, maar in
dit geval heeft echtgenote Thea
meteen gezegd dat ik het moest
doen. Het is, zeg maar, dus een
echt familiebesluit. Deze twee
ruimtes werden gebruikt voor tijdelijke opslag. Veel van de bedrij-

ven in Boei 10 zijn hier begonnen en voelen zich er thuis. Andere bedrijven beginnen hier en
groeien na verloop van tijd door
om elders zelf nieuw en groter
te bouwen. Het past allebei in de
filosofie van Boei 10 waar nu 22
bedrijven zitten.” Van den Enk
wil zijn netwerk inzetten voor
de Voedselbank en regelt bijvoorbeeld de noodzakelijke bebording. Voorzitter Rouwenhoff
kent eigenaar Joop van den Enk
persoonlijk en is blij met diens
opstelling. „Hij geeft ons de
ruimte, ook qua huur en zeker in
deze beginperiode.”

gaan dus nu actief op zoek naar
sponsors, donateurs en bedrijven.
Eind november, begin december
komt er in ieder geval een
huis-aan-huisactie die door het
CommunicatieGilde en drukkerij
DDMC voor ons opgezet wordt.”
De Waard hoopt op veel donateurs. „Een krat kost ons 3 euro
per maand aan vullen, samenstellen, schoonmaken en verwerken.
Zo’n bedrag, twee zakken chips
zeg maar, van een heleboel donateurs zou mooi zijn. Daarnaast
gaan we dus op zoek naar bedrijven die ons willen sponsoren met
geld of met hulp in natura.”
Daarnaast zijn er meer acties te
verwachten, variërend van de grote actie eind dit jaar van alle regionale omroepen tot meer lokale zoals die van basisschool de Korenbloem, het koor Salland Vocaal en
de Lionsclub die DE-punten gaat
inzamelen. Om de kosten van het
stevige energieverbruik van met
name de koel- en vriescel te verlagen, wordt al gedacht aan het
plaatsen van zonnepanelen.
Met de gemeente Raalte wordt
ook nog steeds gesproken over
mogelijke steun. „Het zou mooi
zijn als die beseffen dat het om
hun eigen inwoners gaat die dit
echt nodig hebben. Het is al raar
genoeg dat Nederland als enige
land in de EU geen subsidie vanuit Brussel wil accepteren voor de

Voedselbanken,” zo stelt De
Waard.
Tegelijkertijd gaat het bestuur nu
actief en gericht aan de slag bij regionale bedrijven die bijvoorbeeld overbodig voedsel aanbieden, zo meldt Rouwenhoff. „Dat
kan gaan om etenswaren die tegen de houdbaarheidsdatum aanzitten, maar het kan ook simpelweg een verkeerd etiket zijn. Normaal wordt zoiets dan vernietigd.
Met de Voedselbank Deventer is
afgesproken dat hele grote partijen daarheen gaan, waarna zij
het verder onder de zeven voedselbanken in deze regio verspreiden.
Wij kunnen hier in Raalte natuurlijk ook geen tien pallets met bijvoorbeeld blikken worst met een
foutje in het etiket gebruiken. Lokale ondernemers en producenten gaan we nu wel actief benaderen. Kim van de Worp van de Albert Heijn in Heino heeft al aangeboden om mee te werken. En ook
verenigingen van volkstuinders
hebben ons al benaderd. Nu gaat
soms voedsel van een Raalter bakker eerst naar Deventer om dan
weer terug naar ons te gaan. Op
termijn willen we de helft van de
inhoud van elk voedselpakket zelf
inzamelen, de andere helft komt
dan uit Deventer. We beginnen
straks voorlopig met een tweewekelijkse uitgifte maar streven uiteindelijk naar een wekelijkse.”

zijn werk waarmee die schulden
afgelost worden. We controleren
elke aanvrager heel scherp.”
Gebruikers van de Voedselbank
kunnen dat in principe maximaal
drie jaar zijn, zo vult Toon Metz
(coördinator vrijwilligers) aan.
„Soms kan dat verlengd worden
als je schulden nog niet afgelost
zijn. Maar zonder deelname aan
een hulpprogramma geen pakket.
De Voedselbank is echt een hulpmiddel om uit je sores te komen.”
Metz is blij met de nieuwe vrijwilligers en is nu druk bezig met de
vraag wie wat gaat doen. Toch
blijft versterking nuttig. „We willen graag een echte band met de
Voedselbank. Dat krijg je niet met
een uurtje per twee weken, maar
aan de andere kant willen we onze vrijwilligers niet overbelasten.”
Het aantal gebruikers van nu nog
de Voedselbank Deventer in Raalte en omgeving is afgelopen maan-

den sterk gestegen van ruim 50
naar ruim 90. „Eind dit jaar zullen dat er 100 zijn. Waarschijnlijk
is onze bekendheid hier gegroeid
na eerdere publicaties over onze
plannen. Ook bij al eerder verzelfstandigde Voedselbanken in Rijssen en Nijverdal zag je dat”, zo
weet voorzitter Rouwenhoff. „En
door organisaties als stichting
Leergeld, Steunpunt Minima en
Humanitas krijgen we de doelgroep steeds beter in kaart.”
De komende weken zal er hard gewerkt moeten worden aan de inrichting. Stellingen voor de opslag, tafels, kratten, een rollenbaan, kantoorinrichting, een
koel-vriesruimte en een bus voor
het vervoer staan allemaal op de
lijst waarvoor ergens tussen de
50.000 en 100.000 euro nodig is.
Terwijl penningmeester Jan Maatman nog steeds een zeer bescheiden portemonnee heeft. „We

Raaltenaren
gepakt voor
vuurwapenbezit

Werkconferentie voor meer
samenwerking journalistiek in regio

RAALTE/HAARLEM – De politie in

door Ingrid Stijkel
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OLST-WIJHE – De gemeenteraad

van Olst-Wijhe heeft er gisteravond ook mee ingestemd dat beheer en exploitatie van zwembad
De Welters in Wijhe overgaat
naar een nog op te richten beheersstichting van vrijwilligers.
Zo kan de gemeente - zo is althans berekend - 161.000 euro per
jaar besparen. Hoe dat precies allemaal geregeld moet worden, gaan
de nieuwe beheersstichting en gemeente nu samen bepalen.
Waar het gisteravond nog wel
over ging, is een garantstelling
voor die stichting. Een garantie

dat de gemeente geld op tafel legt
als bijvoorbeeld door een paar
slechte zomers de stichting
kampt met financiële tekorten.
De PvdA wilde die garantie geven, voor maximaal 11.000 euro
per jaar. D66 steunde dat, maar
een meerderheid van CDA, Gemeentebelangen (GB) en VVD
vond dat net als wethouder Anton Bosch niet nodig. Hoewel de
Wijhese Zwemclub als belangrijke partner in dit plan aangaf
graag een dergelijke garantie te
willen. Maar volgens Bosch is het
veel te vroeg om nu al te praten
over beloftes van die aard. „We
zijn nog niet eens begonnen!”

Gerda Hulleman namens GB
denkt dat er een goed plan komt
nu stichting en gemeente aan de
slag gaan en hamerde erop daar
vertrouwen in te hebben. „Ik
merk dat er veel wantrouwen is,
maar angst afkopen met een geldbedrag lost niks op.”
Hans Kamphuis benadrukte als
fractievoorzitter van het CDA dat
de gemeente heeft uitgesproken
dat het zwembad hoe dan ook
open moet blijven, ook als de
nieuwe stichting het roer overneemt. „Als er problemen zijn, komen die automatisch weer op ons
bord. Dan zoeken we naar een oplossing. Dat is een garantie.”
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Haarlem heeft zondagavond omstreeks 20.30 uur twee mannen
van 26 en 31 jaar uit Raalte aangehouden voor het bezit van een
vuurwapen.
De mannen zaten in een geparkeerde auto op de Laan van Decima in Haarlem toen agenten besloten hen te controleren.
In het voertuig vonden zij vervolgens een vuurwapen en een hoeveel geld. Het vuurwapen en het
geld is in beslag genomen. De
mannen zijn aangehouden.
De politie stelt een verder onderzoek in naar de vondst van het
geld en het vuurwapen.

ZWOLLE - Komt er wel of geen re-

gionaal mediacentrum om samenwerking en innovatie in de regionale journalistiek te bevorderen?
De provincie liet de komst van
zo’n centrum onderzoeken, nadat
een motie in de Staten in 2013
werd aangenomen waarin zorgen
werden geuit over ‘de verschraling’ van de regionale journalistiek.
De kwaliteit van de verslaglegging van onder meer Statenvergaderingen staat onder druk door
bezuiniging op redacties, zo is het
gevoel in het provinciehuis. Het

probleem zou zich ook voordoen
op lokaal niveau. „We zien de controlefunctie op het democratisch
proces door tijdsdruk op de redacties afnemen”, licht hoofd communicatie, Derk Moor toe. In provincies als Brabant en Friesland
werden al projecten met regionale mediacentra en -fondsen opgezet. Overijssel ging er te rade en
voerde gesprekken met mediavertegenwoordigers. Conclusie: de
provincie zal een mediacentrum
in ieder geval niet op gaan zetten.
Ze heeft alleen een faciliterende
rol om de vertegenwoordigers van
de media bijeen te brengen. Het
is aan hen om te besluiten of er

een regionaal mediacentrum
moet komen. Aanstaande vrijdag
start de provincie het gesprek tussen media op een werkconferentie in Hogeschool Windesheim
over het behoud van de onafhankelijke journalistiek in de regio.
Daarbij zal worden ingegaan op
de vraag hoe de verschillende media in Overijssel kunnen samenwerken. Niet alleen vertegenwoordigers van de regionale omroep
en kranten zijn hiervoor uitgenodigd, ook bijvoorbeeld de bibliotheken en de journalistieke opleidingen. Overigens bestaan er al samenwerkingen tussen RTV Oost,
Tubantia en de Stentor.
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