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door Matthijs Oppenhuizen

WELSUM – Om de 21 woningen te
kunnen bouwen aan de rand van
Welsum, moest het bestemmings-
plan worden gewijzigd. Enkele
omwonenden maakten daartegen
bezwaar en de Raad van State
(RvS) heeft dit nieuwe bestem-
mingsplan nu afgeschoten.
De RvS stelt bijvoorbeeld dat de
gemeente Olst-Wijhe niet goed
genoeg heeft onderbouwd dat er
behoefte is aan deze woningen.
Olst-Wijhe pareert dat door te
zeggen dat er al dertien zijn ver-
kocht en dat uit gesprekken met
inwoners blijkt dat het wel goed
zit met de behoefte. Maar de RvS
mist een actueel onderzoek en
wil - populair gezegd - een rap-
portje met cijfers dat dit onder-
bouwt. Ook zegt de RvS dat niet
genoeg aannemelijk is gemaakt
door de gemeente dat de huizen
nergens anders in Welsum kun-
nen worden gebouwd.
Zo haalt de RvS vaker het stand-
punt van de gemeente onderuit.
Olst-Wijhe had volgens de Raad
met alle omliggende gemeenten
(Raalte, Deventer, Zwolle, Heer-
de, Epe en Voorst) moeten afstem-
men of deze 21 woningen er kun-
nen komen. Olst-Wijhe zegt dat
de provincie Overijssel ook met
het bouwproject instemt, maar de

RvS vindt het bewijs daarvoor (ge-
spreksverslag en e-mailwisseling
van ambtenaren) te dun.
Ook toont de gemeente volgens
de RvS niet genoeg aan dat het
verlies aan natuur elders wordt ge-
compenseerd. Volgens de Raad
zijn deze 21 woningen een ‘nieu-
we grootschalige ontwikkeling’
en moet daardoor ook duidelijk
zijn hoe overstromingsrisico’s
worden voorkomen. De zekerheid
dat er genoeg parkeerplaatsen
zijn, blijkt volgens de Raad ook
niet uit de stukken.
Dan zijn er nog de veelbesproken
glanshaverhooivelden in de uiter-
waarden van de IJssel. Ineens
dook op dat door de extra huizen
er meer stikstof in dit natuurge-
bied zou komen en uit de bereke-
ningen van de gemeente blijkt
volgens de RvS niet dat de effec-
ten op de natuur meevallen.

Al met al sabelt de RvS het wo-
ningbouwproject neer en lijkt de
gemeente fouten te hebben ge-
maakt. „We gaan heel goed onder-
zoeken wat er fout is gegaan. Ook
bij onszelf”, zegt een woordvoer-
ster van Olst-Wijhe na lang over-
leg met wethouder Herman Eng-
berink die dit in portefeuille
heeft. „Wij zijn hierdoor onaange-
naam verrast en gefrustreerd.”
Volgens Olst-Wijhe serveert de
RvS nu werkwijzen af die al lang
gemeengoed zijn. Zoals het over-
leg met de provincie. „We hebben
contact met Overijssel gehad en
die zegt ook dat dit de reguliere
werkwijze is. Daarom willen we
het naadje van de kous weten;
waar ligt het aan? Dit hadden we
echt niet verwacht.”
Hoe het nu verder moet, weet de
gemeente ook nog niet. Is het ge-
noeg om de gebreken te herstel-
len of zijn grotere aanpassingen
nodig? In elk geval wil de gemeen-
te graag alsnog proberen dit
bouwtraject te realiseren, maar
dan hangt het er ook vanaf wat
ondernemer Wim Bijsterbosch
wil. „Met hem gaan we in overleg.
Welke perspectieven zijn er?”
De informatieavond die gemeen-
te vanavond houdt (zie kader), is
bedoeld om in het openbaar ver-
antwoording af te leggen en men-
sen de kans te geven vragen te
stellen. De gemeenteraad is ook al
geïnformeerd.
Op nieuwe huizen in Welsum
rust allesbehalve een zegen. De ge-
meente probeerde via het Dorps-
ontwikkelingsplan, op aandrin-
gen van bewoners, enkele jaren
lang woningbouw voor elkaar te
krijgen. Maar dat traject mislukte
en kostte de gemeente uiteinde-
lijk bijna anderhalve ton.
In 2013 stapte Wim Bijsterbosch,
succesvol ondernemer en inwo-
ner van Welsum, erin. In het be-
lang van het dorp kocht hij grond
aan het Middelstuk waarvan al
eerder was gezegd dat er in princi-
pe woningen kunnen komen. Sa-
men met bouwbedrijf Bongers
ontwierp hij een plan voor 21 wo-
ningen en de eerste dertien wa-
ren in mum van tijd verkocht aan
starters. Bijsterbosch doet dit om
jongeren in het dorp te houden,

HEINO – Voor de bestuursrechter
in Zwolle diende gisteren de zaak
die Heinoër Hans Hartholt had
aangespannen vanwege het ge-
meentelijke plan om supermarkt
Boni van de Dorpsstraat in Heino
te verhuizen naar de hoek van de
Paalweg en Canadastraat. Hart-
holt is het daar niet mee eens. Dit
leidt in zijn ogen tot leegstand
aan de Dorpsstraat waar Boni een
pand huurt waar Hartholt eige-
naar van is.
Boni wil naar een nieuwe locatie
omdat het oude pand in veel op-
zichten ongeschikt zou zijn. Ook
het laden en lossen zou een pro-
bleem zijn en er is gebrek aan par-

keerplaatsen. ,,Maar het parkeer-
probleem aan de andere kant van
het dorp is net zo groot’’, meende
de advocaat van Hartholt. Een ver-
tegenwoordiger van Boni spreekt
dit tegen. ,,Daar komen op eigen
terrein parkeerplaatsen.’’
Hartholt stelt dat hij belangheb-
bend is omdat de bouw van meer
winkelruimte ertoe leidt dat zijn
supermarktpand aan de Dorps-
straat komt leeg te staan. ,,De ge-
meente wil de Canadastraat een
facelift geven maar dat gaat ten
koste van de Dorpsstraat’’, zei zijn
advocaat. ,,Door die lege plek aan
de Dorpsstraat komen ook min-
der mensen naar de kleinere win-

keltjes daar.’’
Volgens de advocaat van Hartholt
is er een overaanbod aan winkels
in Heino. ,,Nu wordt er detailhan-
delsruimte toegevoegd. Dat krijg
je nog meer leegstand.’’ Dat ter-
wijl Hartholt bereid is tot aanpas-
sing van zijn pand. Momenteel
zouden in die hoek van Heino al
twee panden leeg staan. De ge-
meente Raalte betwist dat. De su-
permarkt wordt door Hartholt ge-
zien als redder van de kleine win-
kels in de Dorpsstraat. Onterecht
meent Boni omdat de afstand tot
de nieuwe locatie maar 250 meter
is. De rechtbank doet binnen zes
weken uitspraak.

LUTTENBERG – Al meer dan 2.200
keer is die bekeken, de adverten-
tie waarin ene ‘Geile Geert’ op
Marktplaats ‘beroemde beha’s’ te
koop aanbiedt. Op aanvraag:
,,Mocht je kleur er niet bij zitten
dan hoor ik het graag. Dan rege-
len wij wat. Bieden per stuk’’, al-
dus de advertentie.
Daarin verwijst de verkoper over-
duidelijk naar de bustehouders
die de afgelopen weken zijn gesto-
len in de Luttenbergse sporthal.
Nadat de Stentor zaterdag de pri-
meur had van de diefstal van in
totaal zeven beha’s, doken alle re-
gionale en landelijke media er ver-

volgens vol op. SDOL-voorzitter
Peter Bons moest de afgelopen da-
gen vele verslaggevers te woord
staan. Hij sprak het vermoeden
uit dat jeugdige voetballers de lin-
gerie hebben gestolen, en om-
schreef de diefstal als ‘kwajon-
gensgedrag’ en ‘kattenkwaad’.
De adverteerder op Marktplaats
noemt zichzelf ‘Geile Geert’. Dat
is de bijnaam die een wat oudere
deelnemer aan deze jaargang van
tv-hit Boer Zoekt Vrouw van het
grote publiek kreeg, nadat hij
meer dan een arm om de schou-
ders van de vrouwelijke kandida-
ten die bij hem logeerden legde...

We willen het
naadje van de
kous weten. Dit
hadden we echt
niet verwacht
Woordvoerster gemeente

Balen met ballen
door Lauk Bouhuijzen

Onze reu Brody is ‘geholpen’. Zo
heet dat in nogal verhullende taal,
maar iedereen weet wat er be-
doeld wordt; zijn ballen zijn eraf.
Hij kreeg wel erg veel belangstel-
ling voor al die leuke teefjes in
Raalte-Zuid. Voor de mannen
hier in huize Bouhuijzen niet
zo’n groot probleem, maar het
vrouwelijke deel van het gezin
zag dat toch anders.
Eraf die ballen!, zo luidde het kei-
harde oordeel van het vrouwelij-
ke deel van dit huishouden al en-
kele maanden geleden. Prompt be-
terde Brody toen zijn leven en
werd een stuk rustiger. Ik ver-
moed zelf omdat hij waarschijn-
lijk iets gelezen of gehoord had.
Het stond bijvoorbeeld op Face-
book en dan weet iedereen het
heel snel. Zelfs honden zonder ei-
gen account.
Later bleken de rondgierende hor-
monen toch weer te sterk en
werd het uitgestelde besluit als-
nog uitgevoerd. Heel opvallend
vond ik de verschillende reacties
van vrouwen en mannen. Vrou-
wen vonden het best een goed en

zinvol idee. Ballen, wat heb je
er aan zeg maar.
Bij mannen was de reactie heel
anders. De meesten die het
hoorden knepen prompt de
knietjes tegen elkaar en schud-
den geschrokken het hoofd.
Een soort van mannelijke soli-
dariteit die het grote verschil
tussen man-mens en
man-hond direct overbrugt
zeg maar. Iets wat vrouwen op
dit gebied volledig missen, die
worden waarschijnlijk meer ge-
raakt door teefjes die een nest-
je pups krijgen.
Deze mannelijke solidariteit
verloor het uiteindelijk van de
vrouwelijke ijver, dat gebeurt
wel vaker met typische man-
nenzaken, en dus raakte onze
hond zijn ballen onlangs kwijt.

Na die operatie is er een zaak
die speciale aandacht moet krij-
gen, het beste te beschrijven
met een oude grap; Waarom
likt een hond aan zijn ballen?
Omdat hij het kan… Dat moet
voorkomen worden na zo’n in-
greep. In eerste instantie kreeg
het bal-loos slachtoffer een
spannend kruippakje aangeme-
ten, maar daar likte hij dwars
doorheen. Met als gevolg een
kleine ontsteking op de plek
van de verdwenen testikels.
Nu draagt hij keurig een kap
rond de nek en kan dus ner-
gens meer aan likken. Wel
moet de wond enkele keren
per dag worden gezalfd. U mag
een keer raden wie dat zalven
hier thuis voor haar rekening
neemt. En wie dat voor geen
goud doet.

Sneuvelen in het
Bouwproject kent lange aanloop en
veel problemen. Het leek geregeld,
maar krijgt nu toch een nieuwe tik.

� Dertien van de 21 huizen in het
bouwproject in Welsum waren al
verkocht aan starters (21 tot 35
jaar oud). Al in november leverde
de vertraging door de procedure
bij de Raad van State hen stress,
ongemak en dreigende financiële
gevolgen op. Volgens de gemeen-
te Olst-Wijhe zijn de kopers van
deze dertien huizen gisteravond
bij elkaar gekomen om over de
kwestie te praten en vragen te
stellen aan de gemeente hoe dit
kon gebeuren.

� Vanavond is er een bijeenkomst in
dorpshuis De Bongerd in Welsum.
Belangstellenden kunnen tussen
20.00 en 21.00 uur vragen stellen
over de gevolgen van deze uit-
spraak. Medewerkers van de ge-
meente, de makelaar, aannemer
en een vertegenwoordiger van ini-
tiatiefnemer Wim Bijsterbosch
zijn daarbij aanwezig.

‘Verhuizing supermarkt Boni leidt
tot leegstand in Dorpsstraat Heino’

“
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HIER IN SALLAND

‘Geile Geert’ biedt
‘beroemde beha’s’ aan
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hij zou er niks aan verdienen.
Er kwam bezwaar van omwonen-
den, zij uitten zorgen over de im-
pact van dit voor Welsum grote
project. Desondanks steunde de
gemeente het plan. Bijsterbosch
kocht nog een oude boerderij, zo-
dat hij een extra uitweg uit de
nieuwe wijk kan maken om niet
al het verkeer langs omwonenden
te laten rijden. Die boerderij werd
ook nog eens bezet door krakers
en vertraging dreigde, maar in
juni 2014 werd Welsum even lan-
delijk nieuws: bewoners zetten ei-
genhandig de krakers de boerderij
uit en er gloorde weer licht aan
het eind van de tunnel.
De bezwaarmakers stapten naar
de Raad van State, de uitspraak
liet maanden op zich wachten en
gisteren kwam dan onverwachts
het vernietigende nieuws dat er
streep door dit project is gezet.
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RAALTE – De vrijwilligers van
Voedselbank Raalte zijn opge-
leid door Scienta Nova en heb-
ben daarvoor een certificaat ont-
vangen. ,,Dit Raalter adviesbu-
reau over voedselveiligheid on-
dersteunt en adviseert ons als
Voedselbank geheel kosteloos
over alle zaken die daarmee te
maken hebben”, zo vertelt voor-
zitter Frans Rouwenhoff. ,,Onze
vrijwilligers weten nu precies
wat houdbaarheid is en kunnen
eventueel bederf gemakkelijk
herkennen en voorkomen. Ver-
der zijn zij nu goed op de hoog-
te van de strenge regelgeving zo-
als vastgelegd in bijvoorbeeld
HACCP. Dat staat voor ‘Hazard

Analysis Critical Control
Points’. Het is een analyse van
kritische punten in het hele pro-
ductieproces die gevaarlijk kun-
nen zijn voor de voedselveilig-
heid. Dat geldt ook voor de sa-
menstelling en verstrekking van
voedselpakketten.”
Via de grote inzamelingsactie
die RTV Oost in december hield
voor de Overijsselse voedselban-
ken heeft de Voedselbank Raal-

te inmiddels de producten ont-
vangen. ,,Alles is keurig opgesla-
gen. Van accountantskantoor
De Jong & Laan hebben we stel-
lingen gekregen. Daarmee is ons
magazijn opgebouwd. Het ge-
heel ziet er fraai en overzichte-
lijk uit. We beschikken inmid-
dels ook over een koel- en vriest-
ransportwagen. Deze haalt vrij-
dag de zogenaamde bulkproduc-
ten op bij het Regionaal Distri-
butie Centrum van de Voedsel-
bank Deventer. Daar worden he-
le grote partijen levensmidde-
len ingezameld en vervolgens
verdeeld over de in de regio ge-
vestigde voedselbanken. Wij vul-
len dat dan in Raalte zelf aan
met eigen producten. Met Echte
Bakker Jorink en Bakkerij Van

der Most in Raalte zijn bijvoor-
beeld al goede afspraken ge-
maakt over het ophalen van
brood voor onze cliënten.”
De actie net voor de kerstdagen
om donateurs voor de Voedsel-
bank Raalte en omstreken te
krijgen heeft tot nu toe een klei-
ne honderd positieve reacties op-
geleverd. Voorzitter Rouwen-
hoff had op meer respons ge-
hoopt. ,,Waarschijnlijk is de ac-
tie toch een beetje onderge-
sneeuwd geraakt in die drukke
feestdagen. We kunnen in ieder
geval nog een hoop donateurs
gebruiken die ons maandelijks
met een kleine bijdrage willen
steunen. Aanmelden kan heel
snel via onze site www.voedsel-
bankraalte.nl.”

RAALTE – De gemeente Raalte is
sinds gisteren officieel op zoek
naar een bedrijf dat het nieuwe
sportcomplex Tijenraan in Raalte
kan ontwerpt, bouwt en onder-
houdt. Deze zoektocht verloopt
via een Europese aanbesteding.
Op een openbare bijeenkomst op
donderdag 19 februari geeft de ge-
meente voor geïnteresseerde be-
drijven een toelichting op de pro-
cedure. De inlichtingenbijeen-
komst is van 16.30 tot 18.00 uur in
restaurant Zwakenberg in Raalte.
De procedure bestaat uit de selec-
tie- en de gunningsfase. De selec-
tiefase eindigt eind maart en is be-
doeld om 5 bedrijven te selecte-
ren die een inschrijving op de op-
dracht mogen doen. De inschrij-
vingen worden gedaan in de gun-
ningsfase. Vervolgens wordt tij-
dens die fase uit de vijf inschrij-
vingen één bedrijf gekozen dat de
opdracht krijgt. De gemeente wil
in oktober het contract met de
winnende inschrijver afsluiten.
De gemeente stelt eisen aan de fi-
nanciële draagkracht van de be-
drijven en kijkt ze daarnaast naar
de ervaring met het uitvoeren
van gelijksoortige opdrachten.
Om de kennis en kunde aan te to-
nen, moeten de bedrijven referen-
tieprojecten aanleveren. Bij de be-
oordeling is duurzaamheid een be-
langrijk aspect: bedrijven moeten
aantonen dat zij ervaring hebben
met projecten waarbij het beheer-
sen van het energieverbruik prio-
riteit heeft. Ook vindt de gemeen-
te het betrekken van gebruikers
van belang; daar worden referen-
tieprojecten ook op beoordeeld.
Ook selecteert de gemeente op de
meerwaarde die de bedrijven bie-
den voor de lokale gemeenschap.
Hiervoor vraagt de gemeente een
‘visie maatschappelijke betrokken-
heid’. In deze visie moeten de bed-
rijvene voorstellen doen over hoe
ze bijdrage willen leveren aan sti-
muleren van sport en bewegen in
de gemeente Raalte, stimuleren
van lokale werkgelegenheid en so-
cial return on investment (inscha-
kelen onderwijs en mensen met
afstand tot arbeidsmarkt).

RAALTE – In de nacht van vrijdag
op zaterdag is er tussen 20.00 uur
en 10.00 uur geprobeerd in te bre-
ken in de loods van carnavalsvere-
niging De Stöppelkaters aan het
Stationsplein in Raalte.
En ergens tussen zondag 10.30
uur en maandag 16.30 uur is aan
de Rozemarijn in Raalte een zwar-
te BMW bekrast.
Wie iets heeft gezien, wordt ver-
zocht de politie te bellen via
0900-8844.

Vrijwilligers weten precies
wat houdbaarheid is en kun-
nen bederf gemakkelijk her-
kennen en voorkomen

Gemeente zoekt bouwer
voor nieuw sportcomplex
Tijenraan die moet voldoen
aan een flink aantal eisen

zicht van de haven

� Boven: zo moeten de woningen eruit komen te zien, maar dat is nu heel ver weg. Foto onder: in
juni dreigden krakers het bouwproject te vertragen, maar inwoners voorkwamen dat door de kra-
kers eigenhandig uit de boerderij te zetten. illustratie bouwbedrijf Bongers/archieffoto Marjan Neesman
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Vrijwilligers Voedselbank werken voedselveilig
Poging inbraak
in loods van De
Stöppelkaters

Gemeente
zoekt
bouwer
Tijenraan


