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door Luuk Talens

WIJHE/ZWOLLE – ,,Ik ben heel erg
benieuwd’’, zegt de 19-jarige Mel-
vin ten Have op het station van
Wijhe. Net als veel andere jonge-
ren uit Salland studeert Ten Have
in Zwolle. Elke ochtend gaat hij
met het openbaar vervoer naar
school. De student aan de katho-
lieke pabo spreekt van ‘ veever-
voer’ . Hij nodigde een verslagge-
ver uit om mee te gaan in de we-

RAALTE – Wim de Hair, kandidaat-
raadslid voor GB keert, zit in de
wachtkamer als raadslid. De Hair
is op de lijst voorbijgestreefd door
Jasper Guldemond uit Broekland
en Lidy Holtmaat-Smienk uit
Mariënheem. Beiden stonden la-
ger op de lijst dan De Hair maar
haalden voldoende voorkeurs-
stemmen om in de raad te ko-
men. De Hair komt alsnog in aan-
merking voor een positie in de
raad als GB’s lijsttrekker Wout
Wagenmans weer wethouder
wordt.
Ook bij de VVD is sprake van een
verschuiving: Emiel Gerner uit

Mariënheem komt in de raad ten
koste van Heinoër Hennie Gerrit-
sen. Dat is het resultaat van de
tweede telling, woensdagavond
in Tijenraan waar ook het aantal
stemmen per kandidaat is geteld.
GB (4488 stemmen) en CDA
(4075) krijgen zeven zetels, VVD
(2330) vier zetels, twee zetels zijn
er voor Lokaal Alternatief (1662),
D66 (1313) en de SP (1228 stem-
men). De PvdA met 1065 stem-
men krijgt één zetel.
GroenLinks kreeg 410 stemmen
en 1 voor Allen was hekkesluiter
met 311 stemmen. Beide laatste
partijen komen niet in de raad.

door Luuk Talens

OLST/WIJHE/ZWOLLE – De drukte
in de treinen en bussen baart ver-
voerders en scholen in Zwolle zor-
gen. Vooral de ochtendspits ver-
oorzaakt grote problemen. ,,We
zien dat er een piek is in het aan-
tal passagiers bij de trein Roosen-
daal-Zwolle die om tien over acht
aankomt in Zwolle’’, zegt Anita
Boonstra, woordvoerster NS regio
Noordoost. ,,Wat we echter ook
zien is dat er in de trein ervoor en
de trein erna ruimte genoeg is. Ik
begrijp dat studenten een exacte
aansluiting willen hebben op hun
lessen, maar een trein eerder ne-
men is het gemakkelijkst.’’
Een extra treinstel achter de inter-
city plaatsen is geen optie, zegt
Boonstra. ,,We zijn afhankelijk
van de lengte van stations. We
kunnen een trein niet zo maar
langer maken.’’ Een extra trein in-
zetten in spitstijd is niet moge-
lijk. ,,In dat geval is er geen plaats
op station Zwolle om binnen te
komen.’’ De enige plek waar nog
wel ruimte is in de trein is in de
eersteklascoupés. Kan een deel
hiervan niet dienst doen als twee-
deklascoupé? ,,Nee dat zijn niet

de regels. In sommige gevallen
kan een conducteur het echter
toestaan.’’
Busbedrijf Syntus kiest voor de
dialoog. ,,Vooral de bussen naar
het Deltion College vormen een
groot probleem in de och-
tendspits. Ze zitten te vol en dat
heeft onze aandacht’’, zegt Vin-
cent Weijermars van Syntus. ,,We
zijn hierover constant in gesprek
met Deltion, de gemeente, de pro-
vincie en andere scholen. De be-
langrijkste maatregelen zijn de
spreiding van lestijden en de aan-
pak van de infrastructuur zoals
het aanleggen van buslijnen.’’
Het Deltion College is daarin be-
hoorlijk concreet bezig. ,,Op dit
moment willen we als pilot een
aantal lesuren digitaal aanbieden,
zodat leerlingen bijvoorbeeld het
eerste uur thuis kunnen blijven’’,
zegt Erna Daling, directeur Be-
drijfsvoering bij Deltion. ,,Daar-
naast hebben we twee opleidin-
gen andere begin- en eindtijden
gegeven.’’ Een half jaar geleden
stelde het Deltion College ook
honderd fietsen beschikbaar voor
studenten. Dat beviel. ,,Dat aantal
willen we de komende tijd uit-
breiden. Ook stimuleren we onze
1200 medewerkers twee keer in
de week op de fiets te komen. De-
ze frequentie willen we ook ver-
hogen. Maar wij zijn er om onder-
wijs te geven. Maatregelen moe-
ten onderwijskundig verant-
woord zijn.’’
Feit blijft dat het nog steeds
enorm druk is in de bussen en
treinen. Alleen al het Deltion
heeft dagelijks een toestroom van
6000 à 8000 studenten die voor
70 procent van buiten Zwolle ko-
men. En met naderende bezuini-
gingen op het openbaar vervoer
en mogelijk ook op de ov-studen-
tenkaarten ziet de toekomst er
niet rooskleurig uit. Daling: ,,Het
zijn spannende tijden. Duurder
openbaar vervoer gaat ook in ons
nadeel werken. Daarom zijn we
constant in gesprek met de ge-
meente, de provincie, vervoerders
en andere scholen over oplossin-
gen. Wellicht moeten scholen
eens nadenken over een systeem
waarbij ze het vervoer in eigen be-
heer moeten nemen.’’

MARIËNHEEM – In een schuur aan
de Hellendoornseweg bij
Mariënheem woedde gisteravond
een felle brand. Deze begon in
een landbouwvoertuig en sloeg
over naar de schuur waarin ook
veel stro lag opgeslagen waardoor
het snel kon uitgroeien tot een
grote brand. Rond 19.15 uur kon
de brandweer het sein brand
meester geven. De schuur was
nog redelijk nieuw, maar is zo
goed als verloren.
Mensen raakten niet gewond, wel
is in elk geval één kalf omgeko-
men. Volgens de eigenaar zouden
er nog twee kalveren moeten zijn,
maar die waren nog niet in de
schuur gevonden. Mogelijk dat de-
ze konden vluchten. De oorzaak
van de brand is nog onbekend.

Wellicht moeten
scholen het
vervoer in de
toekomst in eigen
beheer nemen
Erna Daling, Deltion College

OV naar Zwolle
Overvolle treinen
en bussen storen
studenten. Spits
mijden lijkt de
enige optie.
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nieuws vanuit jouw wereld

Studenten:

Juichen en jammeren
door Gerard Potijk

Als het stof is neergedaald, de
juichkreten van de winnaars zijn
verstomd en de verliezers hun
wonden hebben gelikt, breekt het
moment aan om terug te blikken
op de dag van de verkiezingen.
Op de verkiezingsavond in het ge-
meentehuis in Raalte of het Hol-
stohuus in Olst, met die prettige
spanning die leidt naar een ont-
knoping: hoe hebben al die par-
tijen het er vanaf gebracht? Voor
ons als verslaggevers was het
weer een hectische avond, met
veel getallen die we als een razen-
de moesten ‘inkloppen’ om (voor
de papieren krant) de deadline te
halen. Snel wat juich- en jammer-
quotes erbij van de winnaars en
verliezers. Dat is journalistenleed,
ons werk en zal ik u verder niet
mee lastig vallen. Bij de eerste
kop koffie, de volgende ochtend,
gaat het vooral over wat we had-
den verwacht, wat de uitslag is ge-
worden, welke reactie daarbij
past. Elders in de krant leest u
daar het nodige over. Waar we al-
lemaal van schrokken is het grote
aantal mensen dat in Raalte blan-
co stemde: 128. Dat is exact eens
zo veel als bij de vorige gemeente-
raadsverkiezingen. Dat kun je
niet anders uitleggen dan een pro-
teststem, want waarom zou je

naar het stembureau gaan om
een blanco formulier in de bus
te duwen? Dat moet een state-
ment zijn, richting de politiek:
‘ik ben het zat’. Wat precies, is
dan de vraag, maar verontrus-
tend is het wel. Weet u trou-
wens dat er zo’n 30 inwoners
in de gemeente Raalte zijn die
wel een stembiljet kregen toe-
gestuurd maar niet mochten of
konden stemmen? Mensen die
zijn verhuisd en zich bij de ge-
meente lieten uitschrijven of
zijn overleden nadat ze hun
stembiljet ontvingen. Om te
voorkomen dat iemand anders
- per ongeluk of met opzet om
de boel te besodemieteren -
toch met die stempas gaat
stemmen ligt er in elk stembu-
reau een lijst met ongeldige
pasnummers. Het zogeheten
‘register ongeldige stempassen’
oftewel ROS. De mensen ach-
ter de tafel in het stembureau
werpen er een snelle blik op
als u zich meldt met uw stem-
pas. Werd me uitgelegd door
Jan van Gameren in het stem-
bureau in het Carmel College
waar ik woensdag een kijkje
nam. Als voorzitter van het
stembureau werd hij halverwe-
ge de middag afgelost. Dat is
niet zo opmerkelijk ware het
niet dat de beide dames, die sa-
men met hem achter de tafel
zaten de dag wel tot aan negen
uur ‘s avonds volmaakten. Wat
volgens die dames, Joke Kerk-
dijk en Marjan Holtmaat, twee
dingen kan betekenen: het
voorzitterschap is te zwaar om
van half acht ‘s ochtend tot tot
negen uur ‘s avonds vol te hou-
den of zij beiden zijn zo goed
dat ze geen aflossing nodig heb-
ben. Ze hielden het zelf op het
laatste. Ik denk dat ze gelijk
hebben.

� De brand in de schuur kon ontstaan doordat een landbouwvoertuig in de
schuur door onbekende oorzaak vlam vatte. foto Harrie Huisman
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reld van het openbaar vervoer
naar Zwolle in de ochtendspits.
,,Deze trein is echt stampvol. Een
zitplaats is onmogelijk. Iedereen
staat op elkaar gepropt’’, verzekert
Ten Have. De trein uit Roosen-
daal arriveert op het Wijhese sta-
tion. De studenten haasten zich
naar de ingangen van de tweede-
klascoupés. De fotograaf wil nog
gauw een foto maken van Ten Ha-
ve. Het heeft als gevolg dat de
coupé zo volstroomt dat de ver-

slaggever een deur verder moet in-
stappen. Dan zoek je elkaar in de
trein wel weer op. Niet dus. Passa-
giers blokkeren elke deuropening.
Twee meisjes zuchten demonstra-
tief. ,,Dit trek ik niet’’, zegt er één
en ze gaan in de eersteklas zitten.
,,Ik heb het nog veel erger meege-
maakt’’, zegt Ten Have een kwar-
tier later op het Zwolse station.
De Wijhenaar pakt elke ochtend
om 8 uur de trein naar Zwolle.
Daar stapt hij in bus 29 richting

de Assendorperstraat. Als hij ge-
luk heeft. ,,Ik moet door kunnen
lopen op het station om de bus te
halen. Vaak is het zo druk dat dat
niet lukt en dan gaat de volgende
pas over een half uur. Meestal pak
ik dan een andere bus.’’ De Del-
tionbussen zijn nog voller. Hon-
derden studenten wachten. Een
enkele buschauffeur houdt de stu-
denten achter de rode lijn die zijn
gezichtsveld beschermt, de mees-
te bussen staan tot aan de voor-

ruit vol met scholieren.
In de bus staan we in het midden-
pad. We kunnen nog net de stang
boven ons hoofd vastpakken.
,,Wat nu als we een aanrijding
krijgen? Dan gaan we door de
voorruit.’’ We komen veilig aan.
,,Ik heb maar een stationsfiets ge-
kocht, want dat geduw en getrek
in de bus was ik zat. Een directe
bus uit Wijhe kan ik niet nemen,
want dan kom ik of veel te vroeg
op school of net te laat.’’

vervolg van van pagina 25

RAALTE – ,,Het moet werkbaar zijn
en stabiel,’’ zei Wagenmans op de
vraag waar hij op aan stuurt. Veel
meer wil hij er nog niet over zeg-
gen. GB zit wel in de ideale posi-
tie dat ze als grootste partij aan
zet is en dat er een alternatief is
voor het CDA. Een CDA dat twee
zetels verloor en minder recht
van spreken heeft dan lijsttrekker
Elly van Steen wil doen geloven
met haar conclusie dat ‘we het
goed hebben gedaan’. Doelend op
wat de coalitie bereikte in de afge-
lopen vier jaar. Er is inderdaad
veel bereikt, waar het CDA volop
aan meewerkte: nieuwe scholen,
MFA’s, een theater en straks een
sporthal. Maar de portemonnee is
leeg en bezuinigingen staan al
weer voor de deur. Het rapport Be-
renschot geeft tientallen opties,
dat wordt een belangrijk stuk in
de onderhandeling. Die gaan ook
over de poppetjes: wie gaat het
doen? Er komt veel af op Raalte in
het sociale domein met flinke ‘so-
ciale’ en financiële risico’s. Dat
vereist op de eerste plaats kundi-
ge wethouders die een goed team
met elkaar vormen.

RAALTE/HEETEN – Ze waren er zelf
verbaasd over, net als wethouder
Gosse Hiemstra die de petitie van
Nicole en Carola Boksebeld don-
derdagmorgen in ontvangst nam.
De Heetense actievoerders zamel-
den maar liefst 1391 handtekenin-
gen in vóór het realiseren van een
glijbaan in het nieuw te bouwen
overdekte zwembad Tijenraan! In
de plannen van de gemeente Raal-
te ontbreken zo’n recreatieve voor-
ziening tot nu toe. ,,Vanuit het
Sportbedrijf van de gemeente zijn
ze blij met ons initiatief’’, vertelt
Nicole Boksebeld. ,,Bekeken
wordt nu of een glijbaan toch bin-
nen de begroting te realiseren is.’’

DEN NUL – Vanaf gisteren is de
drijfbrug bij het Infocentrum in
Den Nul weer opengesteld voor
wandelaars. Na het incident be-
gin dit jaar waarbij de drijfbrug
kantelde tijdens een IVN excur-
sie, was de brug afgesloten. In de
tussenliggende periode heeft het
bedrijf Jansen Venneboer de stabi-
liteit van de brug verbeterd. Aan
de kopse kanten van alle drijvers
zijn boeien aangebracht. Deze
zijn met stalen pinnen verbonden
met de drijvers. Er vielen geen
slachtoffers bij het incident, wel
kregen alle getroffenen een bloe-
metje van Staatsbosbeheer en zijn
schadeclaims uitbetaald.

vervolg van pagina 25

OLST – Het planten van de boom
was tot in de puntjes verzorgd in
de geliefde absurdistische stijl
van de herensociëteit. Een vlag
met oranje wimpel in de top, hap-
jes op tafels met oranje kleedjes,
oranjebitter, Johan Vlemmix in
pak met rood-wit-blauwe vlinder-
strik, burgemeester Ton Strien
droeg een oranje stropdas en er
werd gezongen: ‘Juliana, onze vor-
stin’ van Wim T. Schippers en het
Wilhelmus (versie Sjef van Oe-
kel). Volgens Regent Reint Eilerts
van De Nuts Neut was snel duide-
lijk dat Vlemmix moest worden
uitgenodigd. Want de Olster he-
ren houden van flauwekul, ple-
zier staat voorop. Net als bij Vlem-
mix. Daarnaast heeft Juliana ook
bij deze bekende Nederlander een
speciaal plekje in zijn hart, beves-
tigde Vlemmix. Hij heeft zelfs de
bril van Juliana. „Die is nu uitge-
leend aan een museum. Ze zijn
’m even kwijt, maar hij komt te-
rug...” Hij roemde ook Juliana die
zo gewoon bleef. „Ze was voor
veel mensen een moeder of oma.”
Burgemeester Strien hield nog
een uitgebreide en bij tijd en wij-
le hilarische toespraak. „Juliana
zocht in haar zelfgeschreven to-
neelstukjes ook vaak het absurde
op. Dus waar kan ze beter worden
vertegenwoordigd worden als
boom dan in het Willy Dobbe-
plantsoen?” Hij hoopt dat de
boom lang leeft. „Tot in de eeu-
wigheid! Bij wijze van spreken...”
Ook beloofde hij dat deze boom
wordt opgenomen in het nieuwe
herdenkingsbomenregister.
Daarna droeg dorpsdichter van
Raalte en erelid van de herensoos
Thijs Poelhekke nog een gedicht
voor als ode aan de boom.
Nieuws is er ook uit de aanpalen-
de Harry de Jongweide: voor het
eerst nestelt er een stel ooievaars.

blijft probleemkindje

� Melvin ten Have (links): ,,Deze trein is echt stampvol. Een zitplaats is onmogelijk. Veevervoer.” foto Gerard Vrakking

� Wethouder Gosse Hiemstra neemt de handtekeningen in ontvangst van Ni-
cole (rechts) en Carola Boksebeld. foto Gerard Vrakking

‘Wat nou als we een aanrijding krijgen?’

Meer opties voor
coalitie in Raalte,
ook zonder CDA

Bijna 1400 vóór
glijbaan in bad
nieuw Tijenraan

Drijfbrug bij
Infocentrum
weer in gebruik

‘Ook Juliana
zocht het
absurde op’


