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Bijlage I Doelen en beoogde resultaten van de plannen van Den Nul-Fortmond-Duur.

Eenmalige budgetten voor onderwerpen die op korte termijn kunnen starten.

De verschillende werkgroepen hebben eenmalig een budget aangevraagd en kunnen op korte termijn van start.

Naam werkgroep Doel Resultaat Tijdspad Partners Probleem
eigenaar

Toegekend
Budget in €

Voorzieningen Discobus
1 Keer per maand een discobus laten 
rijden vanuit Den Nul naar Markelo.

Buurtsuper
Den Nul voorzien van een buurtsuper en 
pinautomaat.
Het voor ouderen mogelijk maken langer 
op Den Nul te kunnen blijven wonen.

Discobus
* Er rijdt 1 keer per maand een
   discobus vanuit Den Nul 
   (+ andere kernen) naar Markelo.

Buurtsuper
* Onderzocht is wat de haalbaarheid 
   van een buurtsuper en een
   pinautomaat in Den Nul.

10-2009

07- 2010

Gemeente Olst-Wijhe 
Taxibedrijven
Werkgroepen dop

Gemeente Olst-Wijhe
Banken
Parabool Broekland
St. Kulturhus
Bewoners Den Nul
Werkgroepen dop

Werkgroep € 300

Subtotaal €  300
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Budgetten voor onderwerpen die nader onderzoek vragen of ontwikkeltrajecten die op korte termijn kunnen starten.

De budgetten zijn aangevraagd en worden toegekend met het doel het geld in te zetten voor verder onderzoek en/of de aanschaf voor de eerste materialen.

Naam werkgroep Doel Resultaat Tijdspad Partners Probleem
eigenaar

Toegekend
budget in €

Wonen Komen tot een, met de gemeente 
afgestemd, realiseerbaar integraal plan 
voor de woningbouw in Den Nul om 
mede hierdoor de leefbaarheid in Den 
Nul te borgen op huidig niveau en 
mogelijk te verbeteren in de toekomst.

* Resultaten woningbehoeftenonderzoek 
   (WBO uitgevoerd door de gemeente 
    Olst-Wijhe) mede vertalen in concrete 
   opties.
* Wensen formuleren wat betreft
    ontwikkeling huurwoningenbestand.
* Inventariseren van geschikte woning-
   bouwlocaties inclusief gemotiveerde 
   voorkeursvolgorde.
    

2009

2010

2010

Gemeente Olst-Wijhe
Stichting Kulturhus
Salland Wonen 
Plaatselijk Belang

Werkgroep € 700

Onderhoud
en 
Omgeving

Bos
Het bos op Den Nul moet behouden  
blijven voor de gemeenschap.

Overlast
Overlast van hondenpoep binnen 
bebouwde kom tegengaan.
Overlast van zwerfafval tegengaan.
.

Bos
* Onderzoek is gedaan naar de 
   mogelijkheden om het bos op Den Nul
    te behouden.  
* Het bos is veilig en toegankelijk.
* Onderzocht zijn de mogelijkheden voor 
   een trimbaan in het bos.

* Onderzocht zijn de mogelijkheden 
   voor het aanleggen van een verharding 
   voor de container voor oud papier.

Overlast
* Hondenpoep is geen probleem meer.
* Strengere handhaving van honden-
   poepbeleid met name in bepaalde delen 
   van het dorp Den Nul.
* Onderzocht zijn de mogelijkheden van 
    het plaatsen van meer afvalbakken bij 
    rustbankjes om zwerfafval tegen te 
    gaan 

2011

2010

2009
2009

2009

Gemeente Olst-Wijhe
St. Kulturhus
Overijssels Landschap
Leader
Europa-loket Provincie
Inwoners Den Nul

Werkgroep € 8.000
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Naam werkgroep Doel Resultaat Tijdspad Partners Probleem
eigenaar

Toegekend
budget in €

Saamhorigheid/
Activiteiten

Activiteiten
Door gezamenlijk activiteiten te 
ontplooien, meer enthousiasme en 
saamhorigheid realiseren in Den Nul-
Fortmond-Duur.

Meer activiteiten en cursussen 
organiseren in Den Nul-Fortmand-Duur 
voor alle inwoners.

Buurthuis
Meer gebruik van het buurthuis maken.

Activiteiten
* Een activiteitenprogramma 2010 is 
   gemaakt
* Weten wat de wensen van de inwoners 
   van Den Nul-Fortmond-Duur zijn op 
   gebied van activiteiten/cursussen zijn 
   geïnventariseerd.
* Goede begeleiding van activiteiten/
   cursussen door instanties, vrijwilligers 
en
   deskundigen (een meer professionele 
   aanpak) is georganiseerd.

Buurthuis
* Basismaterialen voor algemeen gebruik 
in 
   het buurthuis zijn aangeschaft.
* Alle inwoners van Den Nul-Fortmond-
   Duur zijn betrokken en enthousiast 
   gemaakt voor het DOP-gebeuren. 
   DOP moet leven!

2010 Gemeente Olst-Wijhe
St. Kulturhus
Landstede Welzijn
St. Welzijn ouderen
Buurthuis
BOS-Impuls

Werkgroep € 5.000

Sport- en 
speelterrein

Speelveld
Het speelveld Holstweg / Beltenweg
beter inrichten voor jongeren vanaf 14 
jaar.

Speelveld
* Speelveld Holstweg / Beltenweg is beter
   veiliger ingericht.
* Onderzocht zijn alternatieven voor de 
   Jeu de Boules-baan. 
* Afvalbak(ken) zijn geplaatst om 
   zwerfafval tegen te gaan.

2010

2010

Gemeente Olst-Wijhe
St. Kulturhus
Staatsbosbeheer
Vrijwilligers uit de 
omgeving

Werkgroep € 250

€ 4.750
in reserve
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Naam werkgroep Doel Resultaat Tijdspad Partners Probleem
eigenaar

Toegekend
budget in €

Verkeer Snelheid
Het reduceren van de snelheid in aantal 
straten op Den Nul.

Veiligheid
Het veiliger maken van een aantal 
verkeerspunten.

Parkeren
Er worden geen parkeerproblemen meer 
ervaren.

Snelheid
* DSI geplaatst en metingen uitgevoerd.
* Afspraken met obs De Holsthoek zijn
   gemaakt. 

Veiligheid
* Afspraken met Staatsbosbeheer zijn
   gemaakt.

Parkeren
* Aanpassingsplan Holstweg is
   opgesteld, waarbij parkeerproblematiek 
   Esdoornweg – Holstweg - Berkenweg in
   kaart is gebracht

najaar 
2009

2010

2009

Gemeente Olst-Wijhe
St. Kulturhus
Staatsbosbeheer
Obs De Holsthoek
Provincie Overijssel
Veilig Verkeer 
Nederland
Politie
Plaatselijk Belang 

Werkgroep € 5.000

Subtotaal 2 € 23.700

Totaal toegekend budget

Toegekend
budget in €

Subtotaal 1 €      300      

Subtotaal 2 €  23.700

Totaal € 24.000 
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Aandachtspunten in Den Nul-Fortmond-Duur

Dit zijn onderwerpen die in de inventarisatieronde wel genoemd zijn maar waar een mindere prioriteit aan is gegeven door de inwoners van de Den Nul-Fortmond-Duur. Voor deze 
onderwerpen zijn nog geen werkgroepen geformeerd. Hier zijn dus ook nog geen plannen van aanpak voor geschreven of budgetten voor aangevraagd. De onderwerpen worden 
besproken op het jaarlijkse directieoverleg voorafgaand aan het kernenbezoek. Tijdens dit overleg zal worden bepaald welk onderwerp zal worden opgestart. Ook zal worden 
bepaald of het formeren van een werkgroep en het toekennen van een deel van het uitvoeringsbudget van het dop gewenst is. De actie van deze aandachtspunten ligt dus altijd in 
eerste instantie bij de gemeente en het Plaatselijk Belang, tenzij een derde partij eerder met een voorstel komt.
De onderwerpen zijn ingedeeld naar onderwerpen op de beleidsterreinen: 

 Fysiek 
 Economisch
 Sociaal
 Cultuur.

Onderwerp Samenhang met beleidsterrein

Fysiek
1 Veiligheid en verlichting.

In verband met de veiligheid zouden meer lantaarnpalen op bepaalde plaatsen in Den Nul gewenst zijn.
Sociaal

2. Faciliteiten op het gebied van gezondheid. (huisartsenpost, fysiotherapie, bloedprikken, wijkverpleegkundige en dierenarts) zijn 
wenselijk.

Sociaal
Economisch

Economisch
1

Sociaal
1 Buitengebied

Het buitengebied van de kern Den Nul zal meer bij de dorpskern betrokken moeten worden om de band te verstevigen. 
Het Plaatselijk Belang Den Nul-Fortmond-Duur heeft aangegeven zich hiervoor in te willen zetten.

2 Peuterspeelzaal
Behoud van de peuterspeelzaal in Den Nul is belangrijk voor de leefbaarheid en de binding met Den Nul.

Economisch

Cultuur
1


