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Glasvezel in de kleine kernen
In het dagelijks leven verlopen steeds meer zaken digitaal. De
ontwikkelingen gaan razendsnel. Werken zonder computer behoort
al bijna tot de onmogelijkheden. Voor het bedrijfsleven is een permanente aansluiting op het internet een must, maar ook in de privésfeer
valt het internet niet meer weg te denken. Nieuwe diensten kondigen
zich aan, zoals e-learning, videocommuncatie en zorg op afstand.

De verbinding met het internet kan op
verschillende manieren gebeuren: via
de telefoondraad, de coaxkabel, de
glasvezelkabel of door de ether. Door
het groeiend gebruik van het internet
worden aan deze verbindingen steeds
hogere eisen gesteld. Glasvezel heeft
veruit de meeste capaciteit om
hieraan tegemoet te komen.

Koperdraad
Om internet via glasvezel mogelijk te
maken, dient een nieuw glasvezelnet
te worden aangelegd. De steden en
de grotere dorpen van Overijssel zijn
daarvan reeds voorzien. Het buitengebied echter niet of nauwelijks. Daar en
in de kleinere dorpen moet men zich
redden met de telefonie-infrastructuur. Dit koperdraad heeft onvoldoende capaciteit om de datastromen voor
het toekomstige internetverkeer door
te laten.

Getreuzel

zijn, of het glasvezelnet zou tot in de
verste uithoeken van de provincie zijn
uitgerold. Maar de kabelbedrijven
treuzelen. De aanleg er van is kostbaar;
eigenlijk alleen lonend in dichtbevolkte gebieden. Zonder hulp van de
overheid wordt het moeilijk om de
graafmachines op gang te houden en
dreigt er een tweedeling te ontstaan
in gebieden met en gebieden zonder
aansluiting op het glasvezelnet.

Leefbaarheid
Het laatste geval doet de leefbaarheid
van het platteland geen goed.
Bedrijven zullen gaan verkassen als zij
niet online kunnen ondernemen.
Bewoners, met name senioren en
scholieren, worden beperkt in hun
mogelijkheden als zij geen virtuele
diensten kunnen afnemen. Nieuwkomers op het platteland zullen zich
wel twee keer bedenken alvorens zich
in een dorp te vestigen waar geen
breedband-internet bestaat.

Aanvankelijk werd aangenomen dat
het slechts een kwestie van tijd zou
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Van Eversberg
tot Eerde
Met deze titel nemen
Ester Smit en Dinand
Webbink de lezer mee
op een tocht door het
verleden en heden van
kastelen en landhuizen
langs de Regge.
Van elk gebouw wordt
verteld wat er tegenwoordig nog te zien is,
nu eens is dat een
compleet kasteel, dan
weer een romantische
ruïne en soms zelfs
helemaal niets. Maar
ook dan schetsen de
auteurs een boeiend
beeld van wat er eens
was. Als bijlage bevat
het boek een fietsroute.
De boekpresentatie
vond plaats op 15 april
2012 te Nijverdal.
ISBN 978-90-76272-25-2
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Een provinciedekkend glasvezelnet komt er niet
vanzelf. Provincie, gemeenten en woningcorporaties kunnnen een impasse voorkomen door de rol
van aanjager te spelen. Om dit proces op gang te

helpen heeft de OVKK onder haar leden een
enquête gehouden over de aanwezigheid en
wenselijkheid van glasvezelkabel. De uitkomsten
zijn overhandigd aan het provinciebestuur.
Verderop in deze nieuwsbrief meer over deze
enquête.

Enquête glasvezel in de kleine kernen
Op 12, 17 en 19 april heeft de OVKK regiobijeenkomsten gehouden over het thema Bereikbaarheid. De bijeenkomsten hebben aanleiding gegeven tot het houden van een enquête
over breedband-internet in de kleine kernen. De enquête is in mei verspreid onder de leden
van de OVKK. De respons bedroeg 56%.

De uitkomsten van de enquête zijn overhandigd
aan het provinciebestuur. Die voert namelijk een
verkenning uit naar de haalbaarheid van een
provinciedekkend breedbandnetwerk. De
aandacht gaat daarbij speciaal uit naar de kleine
kernen en het buitengebied, waar de netwerkbedrijven de komende jaren geen glasvezel zullen
aanleggen omdat dit voor hen economisch
onrendabel is.

Aansluiting
Uit de enquete blijkt dat van de dorpen die
hebben gereageerd 83% niet is aangesloten op
het glasvezelnet. Van de dorpen die wel zijn
aangesloten heeft een kwart aangegeven dat de
glasvezelkabel niet verder reikt dan de dorpsgrens
of een enkel punt in het dorp.
De gemeenten Hardenberg en Tubbergen hebben
toezeggingen gedaan voor een nagenoeg
dekkend glasvezelnetwerk in de kleinen kernen en
het buitengebied. De gemeente Olst-Wijhe heeft
die intentie ook.

In 7,5% van de dorpen is de plaatselijke belangenorganisatie actief met het binnenhalen van
glasvezel. Dit is het geval in: Bornerbroek, Broekland, Elshof, Manderveen, Nieuw Heeten, Wanneperveen en Welsum.

Werkgroepen
In 12% van de dorpen is een werkgroep voor
glasvezel actief. Meestal betreft het een werkgroep
die in het leven is geroepen en wordt gefaciliteerd
door de gemeente. Het zijn de dorpen: Beckum,
Blokzijl (in oprichting), Bornerbroek, Elshof,
Giethoorn, Hoonhorst, Luttenberg, Mariënheem,
Okkenbroek en Welsum. Hoonhorst heeft op eigen
kracht de projectleiding, aanleg en financiering
van een hybride glasvezel geregeld.
Op een enkele gemengde reactie na hebben alle
dorpen zich positief uitgelaten over het belang
van de aanleg van glasvezel (98%).

Samen sta je sterk
Zelf aan de slag voor een duurzame toekomst
van je dorp? Goede ideeën tref je aan op de
website www.netwerkduurzamedorpen.nl.
Dorpen geven hier tekst en uitleg over hun
activiteiten voor de realisatie van bijvoorbeeld
een windmolen, zonnepanelen, snel internet,
LED-straatverlichting, een gezamenlijke moestuin of een repair-café voor het lenen van
gereedschap. Bij elk dorp staan contactgegevens
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vermeld van personen die aanvullende informatie kunnen geven.
Heb je als dorp al het een en ander bereikt en wil
je de verworven kennis delen met andere
dorpen? Dat kan. Het is namelijk mogelijk om zelf
de website van informatie te voorzien. Van de
Overijsselse dorpen doen Hoonhorst en Delden
(eigenlijk een stadje) al mee.
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Pareltje aan de oever van de IJssel
In Welsum, een dorpje van 600 inwoners aan de Gelderse kant van de IJssel,
bevindt zich een juweel van een dorpshuis. Al oogt het gebouw gloednieuw,
De Bongerd staat er al meer dan dertig jaar. Midden jaren zeventig legde een
grote brand het toenmalige café met zaalaccommodatie in de as. Welsum
kwam in actie, er verscheen een artikel in het regionale dagblad en kort
daarop attendeerde burgemeester Bosch de Welsumers op een subsidieregeling, waarmee het kabinet Den Uyl geïsoleerde leefgemeenschappen
wilde ondersteunen.
verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur. De schoonmaak en het klein
onderhoud binnenshuis worden gedaan
door vrijwilligers uit het dorp. Liefst zestig
dorpsbewoners hebben zich hiervoor
opgegeven.

Evenementen

De Bongerd

Nog altijd vormt Welsum een kleine
Overijsselse enclave, ingeklemd tussen
enerzijds de IJssel, anderzijds het Gelders
grondgebied. Destijds werd dat aan den
lijve ervaren. Kinderen moesten per pont
naar het gymonderwijs in Olst overgebracht worden. Vandaar dat er een
rijkssubsidie beschikbaar werd gesteld
voor de bouw van een compleet nieuw
dorpshuis met sportvoorziening, ter
waarde van toen 2,2 miljoen gulden. De
eigen dorpsbijdrage werd gemaximaliseerd op 60.000 gulden.

Huiskamer
In De Bongerd zijn meerdere functies
verenigd. De ontmoetingsruimte met bar
en keuken vormen tezamen de spreekwoordelijke huiskamer van het dorp. Voor
sportactiviteiten kan men terecht in een
grote gymzaal en op het nabijgelegen
voetbalveld. Tenslotte beschikt het
dorpshuis nog over drie vergaderruimtes.
Deze zijn van elkaar gescheiden door
vouwwanden en kunnen desgewenst tot
een grote zaal worden verenigd.

Onderhoud
Het stichtingsbestuur heeft een full-time
beheerder in loondienst. Het gebouw zelf
is in eigendom van de gemeente, die dan
ook het groot onderhoud voor haar
rekening neemt. De laatste jaren valt het
budget hiervoor rechtstreeks onder de

Geregeld organiseren de aangesloten
verenigingen een groot evenement, zoals
een volleybaltoernooi. De Bongerd
verkrijgt hieruit extra inkomsten waarmee
de exploitatierekening sluitend kan
worden gemaakt. Inmiddels is het
volleybaltoernooi uitgegroeid tot de
Nacht van Welsum, een regionaal bekend
evenement. Volgend jaar voor de
dertigste keer!

Zonnepanelen
Op het dak liggen zonnepanelen. De
panelen zijn onderdeel van een groot
project waarin vier gemeenten – OlstWijhe, Raalte, Deventer en Bronckhorst
– samenwerken om hun openbare
gebouwen van zonne-energie te
voorzien. Wordt er meer zonnestroom
opgewekt dan verbruikt, dan gaat het
surplus naar het elektriciteitsnet, waar
een vergoeding van het energiebedrijf
tegenover staat. Bovendien ontvangt De
Bongerd een rijkssubsidie per opgewekt
kWh. Met de opbrengsten worden de
aankoop en installatiekosten in vijftien
jaar terugbetaald.

Klaar voor de toekomst
in 2013 wordt de multifunctionaliteit van
De Bongerd nog eens versterkt door de
aanbouw van een nieuwe brandweerkazerne. Tegelijk daarmee wordt de
parkeerproblematiek aangepakt. Net op
tijd om de vijfjaarlijkse expositie en
keuring van het welbekende hoenderras
de Welsumer te laten plaatsvinden.
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Buma en Sena
Keer op keer signaleert de OVKK
bezorgde geluiden over Buma en
Sena. Sinds kort werken die met
gecombineerde facturen. Met zo’n
factuur brengen deze organisaties
gezamenlijk hun licentievergoedingen
in rekening. Hun facturen worden
opgesteld door het Service Centrum
Auteurs- en Naburige rechten, bij wie
Buma en Sena hun klantgegevens
hebben ondergebracht.

Tarieven
Controleer goed of de bedragen
kloppen. Bezoek hiervoor de tarieflijsten op de websites van Buma en Sena.
Voor de Buma gaat u hiervoor naar
www.bumastemra.nl/gebruikers/
downloads. De vermelde bedragen
zijn exclusief 19% BTW. Voor de Sena:
www.sena.nl/gebruikers/vergoedingen. Scroll helemaal naar beneden
naar het selectievenster. Senavergoedingen zijn vrij van BTW.

Licentie aanvragen
Een aanvraag voor een Buma of Sena
licentie dient u in bij Service Centrum
Auteurs- en Naburige rechten. Het
beste is dit per e-mail (info@mijnlicentie.nl) te doen met behulp van de
zoëven vermelde tarieflijsten.
De licentiecalculator op de website
van het Service Centrum Auteurs- en
Naburige rechten, www.mijnlicentie.nl,
is niet bijster betrouwbaar. Deze
berekent voor de Buma licentie
Mechanische Achtergrondmuziek
uitsluitend het hoge A-tarief, behorende bij ruimtes waar consumpties
worden aangeboden. Ruimtes waar
dat niet gebeurt vallen onder het
B-tarief, dat de helft lager is.
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Stokkum in touw voor gemeenschapshuis
In Stokkum, een buurtschap ten
zuiden van Markelo, valt bij het
gemeenschapscentrum ’t Gebouwtje
een opvallend object waar te nemen.
Er staat namelijk een grote barometer; niet voor het bepalen van de
weersgesteldheid, maar eentje
waarmee de stand van de geldinzameling voor ’t Gebouwtje wordt
bijgehouden.
Er is groot onderhoud nodig maar
prangend is bovendien dat ‘t Gebouwtje
niet meer beantwoordt aan de eisen van
de huidige tijd. Anders dan voorheen zijn
er nu veel kleine groepjes die er gebruik
van maken, zoals een kaartclub, een
toneelgroep, de kerk, darters, pokeraars,
ouderen... Vandaar de behoefte aan een
gebouw met drie ruimtes, waar gebruikers van verschillende verenigingen en
instanties tegelijkertijd bijeen kunnen
komen.

onmisbare voorzieningen om vergrijzing
en krimp tegen te gaan.
De stand bij de onthulling van de
geldbarometer was 5.750 euro, verkregen
door bijdragen van het SNS-fonds 1890
en het Ondersteuningsfonds Dorpsfeest
Markelo. Om nog meer geldbronnen aan
te boren zijn ook andere fondsen
benaderd: het Hessenheemfonds
Markelo, het Oranje Fonds, het VSBfonds

en het Coöperatiefonds van Rabobank
West Twente. Allen hebben een bijdrage
toegezegd, zodat de barometer op mooi
weer staat. Naast de benodigde eigen
bijdrage van 35.000 euro wordt de
verbouwing gefinancierd met subsidies
van de Provincie Overijssel en de Gemeente Hof van Twente.
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De bouwplannen van ’t Gebouwtje zijn
mede ingegeven door een leefbaarheidsenquête die in de zomer van 2010 werd
gehouden. Liefst een kwart van de ruim
70 mensen die hebben gereageerd denkt
aan verhuizen. Woningbouw voor
starters, een basisschool en een multifunctionele accommodatie zijn uit de
enquête tevoorschijn gekomen als drie

Mooi weer in Stokkum

Energieke Dorpshuizen – laatste kans om mee te doen
Wees er snel bij. Tot 21 juli 2012 kunt
u zich nog opgeven voor deelname
aan het project Energieke Dorpshuizen en Kulturhusen. Naast gezamenlijke inkoop biedt het project nog
andere mogelijkheden om uw
energiekosten te reduceren.

terugverdientijd van de benodigde
investeringen om het gebouw zuiniger te
maken. De dorpshuizen en kulturhusen
waarbij dit advies al is uitgevoerd zijn
vaak zo enthousiast dat meteen wordt
begonnen met de uitvoering van de
kostenbesparende maatregelen.

Allereerst kunt u een EPA-U besparingsadvies laten uitvoeren. Uw gebouw krijgt
niet alleen een energielabel toegekend
maar ook wordt een Energie Besparings
Plan (EBP) opgesteld waarin concrete
maatregelen staan vermeld, inclusief de

Daarna volgt de stap energiemanagement. Hoe blijft u alert op uw energieverbruik? Is per toestel meetbaar wat wordt
verbruikt? Vragen waar wij en E.ON u
graag mee verder helpen.
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De uitvoering van het EPA-U besparingsadvies wordt gesubsidieerd door de
Provincie Overijssel, wat betekent dat dit
uitgebreide onderzoek slechts
€ 120,- ex BTW kost.
Op de website van dit project, www.
energiekeinkoop.nl kunt u het laatste
nieuws lezen en kunt u zich ook aanmelden voor deelname. Uiteraard kunt u ook
direct contact opnemen met de projectleider, Marco Massop: 06 125 00 376 of via
de mail m.massop@woertman-massop.nl.

Leefbaarheidsschouw in Wilsum
Op 22 mei hield de OVKK een leefbaarheidsschouw in Wilsum, gelegen aan de IJssel
tussen Zwolle en Kampen. Het dorp beschikt over heuse stadsrechten. Het wapen
van Wilsum, een poort met een pelikaan, verbeeldt nog iets van die stedelijk allure.
De schouw werd gestart bij het multifunctioneel centrum De Toekomst, waar de
OVKK werd verwelkomd door Jan Marskamp, voorzitter van het stichtingsbestuur
van De Toekomst en Albert Boeve van Dorpsbelangen Wilsum.

Het multifunctioneel centrum De Toekomst
valt niet uit het dorp weg te denken. Van het
gebouw wordt druk gebruik gemaakt door de
talloze verenigingen die Wilsum telt. Vlakbij
ligt bovendien een ontmoetingsterrein voor
de jongeren van het dorp. Toch: het valt niet
mee om het centrum rendabel te houden.
Hoge gemeentelijke lasten drukken op het
exploitatieresultaat. Op aanraden van de
OVKK is de gemeente Kampen erop geattendeerd dat De Toekomst een bijdrage levert
aan een belangrijke doelstelling van de WMO,
namelijk het versterken van de sociale
samenhang. In reactie hierop onderzoekt de
gemeente of het mogelijk is om dorpshuisactiviteiten die gerelateerd zijn aan de WMO
te ondersteunen met een subsidie.
De leefbaarheidsschouw werd voortgezet
met een wandeling door het dorp. Regelmatig hield het gezelschap even halt voor tekst
en uitleg, onder andere bij de Thijsweg.
Wilsum is een geliefd oord om te wonen, wat
wel blijkt uit het nieuwbouwplan De Thijs, dat
de bouw van tientallen woningen behelst.
Aan het uiterlijk van de huizen worden hoge
eisen gesteld, zodat het aanzicht van Wilsum
niet wordt geschaad. In de Philip Klingestraat
kon bovendien kennis worden gemaakt met
een opmerkelijk initiatief. Woningcorporatie
Beter Wonen heeft hier vijf huizen gebouwd
die zowel gehuurd als gekocht kunnen
worden. Op 15 mei zijn de eerste sleutels
overhandigd.

Vervolgens begaf het gezelschap zich naar de
Dorpsweg. Vanaf hier heb je een prachtig
uitzicht over de IJssel. Kijk je vervolgens links
over de schouder, dan ontwaar je in de verte
de Vinexwijken van Zwolle. Of die ooit tot hier
zullen oprukken… onwaarschijnlijk. Het dorp
is namelijk opgenomen in het Nationaal
Landschap IJsseldelta. Deze status houdt in
dat de overheid extra waakt over de kwaliteit
van het landschap. Ook worden investeringen
gedaan om het gebied aantrekkelijker te
maken. In de uiterwaarden staan nestpalen
voor ooievaars opgesteld en een paar jaar
geleden is bij Wilsum een passantenhaventje
voor pleziervaartuigen aangelegd.

Dorpsloket
Overijssel
in de praktijk

Het Dorpsloket Overijssel is een
helpdesk op het gebied van
leefbaarheid voor dorpsbelangen, dorpshuizen en lokale
initiatiefgroepen. U kunt met uw
vragen kosteloos bij het loket
terecht. De OVKK en Stimuland
werken samen om u zo goed
mogelijk van dienst te zijn. Het
loket wordt bemenst door Giny
Wagemans (Stimuland) en Kor
Pollema (OVKK). Giny Wagemans
is bereikbaar via telefoonnummer (06) 1348 8937 of per mail
info@dorpsloketoverijssel.nl.
Haar collega kunt u bereiken via
(0548) 63 44 45 of per mail
info@ovkk.nl. Kijk op
www.dorpsloketoverijssel.nl
voor meer informatie.

Van een leien dakje?

Nieuwbouwproject De Thijs

Welbeschouwd vormt de Dorpsweg de
levensader van het dorp. Niet alleen vergapen
toeristen zich hier aan het rivierenlandschap,
ook bevinden zich hier de buurtsuper, het
café en even verderop de Hervormde Kerk.
Naar verluidt is dit kerkgebouw het oudste
van Overijssel. De eerste steen moet al in het
begin van het jaar 1000 zijn gelegd. Bij de
laatste restauratie in 1982 zijn tot ieders
verrassing 15e eeuwse muurschilderingen
tevoorschijn gekomen. Hier, in het oudste
gedeelte van Wilsum, waant men zich even in
een klein charmant stadje.
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Gemeenten, zo ook de Overijsselse, zijn druk doende vorm te
geven aan burgerparticipatie.
De burger komt met ideeën bij
de overheid en gaat vooral zelf
aan de slag met uitvoering. De
overheid faciliteert, zoals dat zo
mooi heet. Dat heeft echter
nogal wat voeten in aarde.
Eigenlijk moet iedereen
– burgers, ambtenaren,
bestuurders, maatschappelijke
organisaties – meedoen.
Met de kerncontactambtenaren
van meerdere gemeenten is
hierover van gedachte gewisseld: hoe ver is het in de
verschillende gemeenten en
met welke voorbeelden is ieder
al aan de slag? Wat werkt wel
en wat niet? Met alleen een
paar afspraken kom je er niet,
wel door vooral veel te dóen.

Nieuwe winkelvoorziening in Mariënheem
Al enkele jaren is Mariënheem zijn
laatste buurtsuper kwijt. Voor hun
dagelijkse boodschappen zijn de
Mariënhemers geheel op Raalte aangewezen. Het Plaatselijk Belang, de
woningcorporatie Salland Wonen en De
Parabool – een stichting voor de opvang
en begeleiding van mensen met een
verstandelijke beperking – hebben
echter de handen ineengeslagen voor
onder andere een nieuwe winkelvoorziening.

Seniorencomplex
Aanvankelijk bestond er het plan om in het
pand van de oude buurtsuper een nieuwe
winkel op te zetten. Vanwege de hoge
kosten behoorde dit niet tot de mogelijkheden. Maar in het dorp diende zich nog
een andere locatie aan: het seniorencomplex De Veenhorst. ‘Ouderen willen dicht bij
de voorzieningen wonen en we kregen
signalen dat die steeds meer het vizier op
Raalte richtten. Als je de ouderen in je dorp
wilt houden, moet je hen ook passende
voorzieningen bieden’, aldus Harry Kleverkamp, voorzitter van Plaatselijk Belang
Mariënheem.

Vrienden
van de OVKK
Waterschap Groot Salland
Beter Wonen IJsselmuiden
De Woonplaats Enschede
Salland Wonen Raalte
Wetland Wonen Vollenhove
Woningstichting Hellendoorn
Woonconcept Meppel
Woningstichting Tubbergen
E.ON Benelux Eindhoven
Woertman & Massop Markelo
Kernpunt is mede mogelijk gemaakt
door Provincie Overijssel

De Parabool
Een deel van de appartementen zal plaats
maken voor een bakkerij en een winkel, die
beide zullen draaien met inzet van cliënten
van De Parabool. Voorts komt er een praktijkruimte voor de huisarts en de fysiotherapeut. Het complex biedt straks vijf woningen
voor huurders van 55+ en drie woningen
voor starters. Dit laatste om ook de jongeren
een kans op een woning in hun eigen dorp
te geven. In september 2012 zullen winkel
en bakkerij in bedrijf komen.

Colofon

Kernpunt is een uitgave van de
OVKK en verschijnt 4 x per jaar.

OVKK
Postbus 228, 7440 AE Nijverdal
0548-634 445
info@ovkk.nl
www.ovkk.nl

Redactie
Kor Pollema

Enquête openbaar vervoer Twente

Vormgeving
Wil Scholten Grafisch Ontwerp

In verband met de Regiobijeenkomst op
19 april in Rossum, heeft de OVKK
onder haar Twentse leden een kleine
enquête gehouden over het openbaar
vervoer. Een kleine 30% van de formulieren is geretourneerd.
Alle dorpen die hebben gereageerd zijn
aangesloten op bus of trein, zij het dat
enkele alleen over de buurtbus kunnen
beschikken. Uit de reacties blijkt verder dat
het openbaar vervoer belangrijk wordt
gevonden voor het dorp, vooral waar het
jongeren en ouderen betreft. De meerderheid is ook tevreden over de bereikbaarheid
met het openbaar vervoer, al worden een
aantal verbindingen node gemist:
- Vanuit Deurningen richting Oldenzaal
- Vanuit Rossum richting Denekamp
- Vanuit Bornerbroek richting Borne

en Enter/Rijssen
- Vanuit Weerselo de bus op zondag
Uit het merendeel van de reacties spreekt
een behoefte aan betere opstappunten.
Voldoende opstappunten ontbreken in
Deurningen, Rossum, Tilligte en Elsenerbroek. Ook het gemis van een stallingsmogelijkheid voor de fiets wordt vaak
aangegeven, evenals het ontbreken van een
overdekte wachtmogelijkheid.
Bij geen enkele binnengekomen reactie is
aangegeven dat het dorp beschikt over een
oplaadpunt voor de anonieme OV-chipkaart.
Alleen in Weerselo is een oplaadpunt, maar
dit is niet openbaar toegankelijk. Plaatsing in
een dorpshuis of kulturhus zou wenselijk
zijn.
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