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door Gerard Potijk

RAALTE – Het loopt niet storm met
de verhuur van de tien flexibele
werkplekken op de bovenverdie-
ping van het Kulturhus in Raalte:
twee weken na de opening van
‘Op 1’ zoals de ruimte boven de bi-
bliotheek heet, heeft nog nie-
mand een abonnement genomen.
,,We hebben al wel drie mensen
gehad die de flexwerkplek twee
weken gratis hebben uitgepro-
beerd in de proefperiode. Die is
nu bijna voorbij en mogelijk
komt daar een abonnement uit
voort’’, hield Mariët Groot eind
vorige week de moed erin. Zij en
collega Yvonne zijn als gastvrouw
werkzaam bij ‘Op 1’ om daar dien-
sten te verlenen aan de flexwer-

kers. Woningcorporatie Salland-
Wonen, eigenaar en verhuurder
van de kantoorruimte ‘Op 1’ heeft
dat uitbesteed aan Landstede
waar beide dames in dienst zijn.
Ze hebben zelf hun kantoor ook
‘Op 1’, waar één van hen altijd aan-
wezig is. Hun diensten variëren
van het afsluiten van abonnemen-
ten, het boeken van de vergader-
ruimte, op orde houden van de
kantoorruimte waar de bureau’s
staan en zorgen dat er voldoende
voorraad is voor de koffiecorner
en de catering. ,,We zijn aan-
spreekpunt en mogelijk gaan we
op den duur nog wat verder door
ook cursussen en workshops te or-
ganiseren. Bijvoorbeeld op het ge-
bied van boekhouden waar je als
beginnend ondernemer wel hulp

bij kunt gebruiken.’’ Tien bu-
reau’s staan er ‘Op 1’, een aantal
zitjes en een grote lunchtafel voor
gezamenlijk gebruik. Wie een
plek huurt neemt zijn eigen lap-
top mee en kan gebruik maken
van een printer en kopieerappa-
raat. ,,We geven naar behoefte
ook secretariële ondersteuning’’,
zegt Groot. De vergaderruimte is
ook te huur in de avonduren, tot
elf uur. De flexwerkplekken zijn

De JOP kost de gemeente 8.000
euro. Dat is inclusief verlichting
van 1500 euro en vergunning die
500 euro kost. De plek nabij het
Carmel College vindt de Hen-
gelsportvereniging een betere
dan tussen vijver en N348 omdat
daar meer kans is op verstoring
van het viswater. Het verzoek van
de SP-fractie om te zorgen voor
WiFi omdat jongeren daar op af-
komen, gaat Hiemstra niet hono-
reren. Of hij zelf de JOP kan ope-
nen, betwijfelt Hiemstra: ,,Na de
verkiezingen op 19 maart treedt
op 19 mei de nieuwe gemeente-
raad aan met ook een nieuwe wet-
houder. Dat wordt in de tijd ge-
zien dus heel krap.’’

door Gerard Potijk

RAALTE – Niets dat de gemoederen
zo in beroering brengt als het
plaatsen van een JOP, een jonge-
ren ontmoetingsplaats. Dat is in
Raalte ook het geval: buurtbewo-
ners van Park Drostenkamp, waar
de JOP komt te staan, zijn boos
dat de gemeente dit plan toch
doorzet. Vervuiling, vandalisme,
sociale onveiligheid en handel in
verdovende middelen, het ligt al-
lemaal op de loer vrezen de buurt-
bewoners. In een brief op poten
laten ze niets heel van het voorne-
men van het college van B en W
om de JOP dit voorjaar of anders
deze zomer te plaatsen.
Het verzet tegen de JOP in het
Park Drostenkamp in Raalte is
niet nieuw, de eerste informatie-
avond daarover eindigde vorig
jaar april met een hoop tumult.
Tijd voor een time-out besloot de
gemeente toen om de gemoede-
ren te bedaren en de geesten rijp
te maken voor plaatsing van de
JOP. Er moest over en weer be-
grip worden gekweekt tussen
buurtbewoners en jongeren. De
jeugd kreeg in Park Drostenkamp,
aan de overkant van de vijver een
plek toegewezen om te bewijzen
dat ze daar zonder overlast bij el-
kaar kunnen komen.
Volgens wethouder Hiemstra een
geslaagde proef liet hij vorige
week weten: met de jongeren viel
volgens hem goed te overleggen
over wat ze wel en niet mogen en
ze hebben zich keurig gedragen,
afgelopen zomer. Maar toch lijkt
het niet gelukt, dat begrip kwe-
ken tussen buurt en jongeren, af-
gaand op de brief die de buurt
aan het college van B en W
schreef, daags voordat het besluit

zou vallen om het voornemen om
de JOP te plaatsen nu ook echt uit
te voeren.
Uit de brief blijkt dat buurtbewo-
ners dat nog steeds niet zien zit-
ten. Ze verwachten veel overlast
van de JOP en vragen zich af waar-
om die zo nodig in Park Drosten-
kamp moet staan. Voor de buurt-
bewoners is duidelijk dat de ge-
meente daarmee de overlast van
hangjongeren elders in Raalte wil
concentreren op één nieuwe plek.
De buurt verwijst naar andere ge-
meenten waar JOP’s ook geen op-
lossing bleken. ,,De welwillende
groep jongeren is een andere dan
de ongrijpbare groep die voor de
zwaarste overlast en crimineel ge-
drag zorgt’’, schrijven ze in de
brief aan B en W. ,,Het op één
plek concentreren van jongeren
die wel willen meewerken is een
schijnoplossing die nieuwe risi-
co’s oproept.’’ Jongeren zijn in
Park Drostenkamp welkom, zoals
iedereen vinden de buurtbewo-
ners maar van de realisatie van
een formele hangplek zou een ver-
keerd signaal uitgaan. ,,De afspra-
ken die de gemeente nu met de
jongeren maakt, zullen over een
aantal jaren zijn vergeten door zo-
wel de jongeren als de politie en
de jongerenwerkers aan de kant
van de gemeente.’’
De buurt voorziet ook een aan-
zuigende werking van de JOP op
jongeren uit andere plaatsen, om-
dat het bij de JOP in Park Drosten-
kamp ‘spannend’ is en er van al-
les mag wat elders verboden is.
Volgens de buurt houdt de ge-
meente onvoldoende rekening
met hinder die kan ontstaan op
toegangsroutes naar de JOP in het
park via de Hofstedelaan en in
het wijkje Drostenkamp.

Een abonnement van 79 of
179 euro kan een te hoge
drempel zijn voor beginnen-
de ondernemers

HANGPLEK

Pruimen
door Gerard Potijk

S oms kom je als verslaggever
op plekken waar de tijd lijkt
te hebben stilgestaan. Dat ge-

voel kreeg ik toen ik zaterdag een
kijkje nam in café Boerhof op de
Boskamp. Het pand staat sinds
kort te koop, vandaar dat een kijk-
dag werd gehouden. Elders in de-
ze krant leest u er meer over. ‘Een
pand met historie en interessante
bewoners‘ verzekerde een collega
mij, die Hermine Boerhof ooit te-
genkwam. ‘Daar is een mooi ver-
haal te halen’. Zo gaat dat soms:
collega’s die je op pad sturen alsof
je op jacht gaat. Hij had gelijk, aan
café Boerkamp kleeft veel geschie-
denis en het witte pand is, in al
zijn vervallenheid een opvallend
plaatje daar in de bocht van de Ei-
kelhofweg. Als ik er langs kom,
doet het mij denken aan villa Ka-
kelbont, dat spannende huis in de
verhalen van Pippie Langkous. Ik
werd welkom geheten door de al-
leraardigste zussen Boerkamp die
klaarstonden met koffie en prach-
tige verhalen over vroeger wisten
te vertellen. Over hun opa, hun va-
der en hoe café Boerkamp voor
veel Boskampers een plek was
met zoete herinneringen omdat
ze er hun geliefde leerden ken-
nen. Een plek waar werd gefeest,
getrouwd en gerouwd met de fa-
milie Boerkamp als middelpunt.
Natuurlijk mocht ik boven een
kijkje nemen. Dáár had de tijd stil-
gestaan, zag ik aan
de deuren met hou-
ten krukken, de
oud-marmeren
wastafels op de
slaapkamers en
spullen uit groot-
moeders tijd die
daar waren achter-
gebleven: een hand-
wringer voor de
was, een radio van
voor de oorlog.
Maar het meest ge-
troffen werd ik
door de weckfles-
sen met pruimen
op sap die ik bene-
den tegenkwam in
de zaal achter het

café. Tussen een enorme berg
serviesgoed en alles wat er nog
meer onder het huis vandaan
uit de kelder naar boven was
gekomen. Op lange tafels stond
het uitgestald. Alles is te koop
nu het huis te koop staat. Een
van de zussen Boerhof, Hermi-
ne vertelde dat ze de spullen
naar boven had gesleept om
van de hand te doen. In septem-
ber was ze ermee begonnen en
al op de eerste dag, toen ze bui-
ten wat dingen op een tafel
had uitgestald, meldden zich
kopers. Als vliegen die op een
pot stroop afkwamen, alles
ging grif van de hand. Hermine
werd daarna een poosje ziek,
vandaar dat nog niet alles uit
het interieur van café Boerhof
is verkocht. De stokoude piano,
gemaakt door een firma in
Leipzig, stapels roodpluchen ta-
felkleedjes, horloges, wekkers
en veel meer wat jarenlang
heeft stilgestaan. Stapels kran-
tenknipsels die vader Boerhof
verzamelde als archief van al-
les wat er op de Boskamp ge-
beurde. Maar die pruimen op
sap, een stuk of twaalf weck-
flessen, die vond ik het meest
intrigerend. Dan gaat de fanta-
sie werken: hoe lang geleden
ingemaakt, door wie en met
welke bedoelingen? Over een
fles wijn, dik onder het stof die
tientallen jaren in een kelder
lag, kan een hele verhandeling
worden gehouden. Je hebt ze
van vele duizenden euro’s, zag
ik laatst in een reportage op tv,
mits ze in de kelder onder het
goede château hebben gelegen.
Daar kan zo’n weckfles ‘prui-
men op sap’ niet tegenop. Maar
de liefde waarmee de pruimen
ooit zijn ingemaakt, het ver-
haal dat erbij hoort, de jaren
dat ze onder in die kelder heb-
ben gewacht om als traktatie
te worden opgediend. Daar kan
geen enkel château tegenop.

Op flexwerkplek in Kulturhus niet afge

De beoogde jongeren ontmoetings plaats
(JOP) in Park Drostenkamp heeft al voor
veel beroering gezorgd bij omwonenden.
Als het aan het college van B en W ligt
komt de JOP er, maar de buurt legt zich
daar niet zomaar bij neer.

Buurt: geen JOP in D
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�

Plaatsen JOP
kost 8.000 euro

HIER IN SALLAND

� Weckflessen met pruimen te koop bij café Boer-
hof. foto Gerard Potijk
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bedoeld voor gebruik op werkda-
gen overdag van half negen tot
half zes. Er zijn twee abonnement
mogelijk: basis à 79 euro per
maand voor 40 uur en uitgebreid
à 179 euro per maand voor 100
uur. Ad hoc een flexwerkplek hu-
ren zonder abonnement kan ook.
Gebruikers krijgen een pasje om
binnen te komen en voor de regis-
tratie van het aantal uren. Meer
uren aanwezig zijn, is geen pro-
bleem: die worden dan extra in re-
kening gebracht. Uit onderzoek,
dik een jaar geleden, bleek dat in
Raalte behoefte was aan flexibele
werkplekken. Reden voor Salland-
Wonen om de bovenverdieping
van het Kulturhus daar geschikt
voor te maken met een eigen in-
gang. Groot beaamt dat het een te-

genvaller is nu zich nog niemand
heeft gemeld en dat 79 of 179 euro
een te hoge drempel is voor begin-
nende ondernemers. ,,Met de lap-
top aan de keukentafel kost inder-
daad niets. Maar thuis werken
heeft ook nadelen, zo word je snel-
ler afgeleid. Wie hier zit voelt
niet de druk van een volle wasma-
chine. En een flexplek oogt veel
professioneler dan de keukentafel
voor het geval je klanten ont-
vangt. Waar je hier even apart
mee kunt zitten in de vergader-
ruimte. Maar misschien wel het
belangrijkste is dat het inspire-
rend kan zijn om andere jonge on-
dernemers te ontmoeten. Je kunt
van elkaar leren en elkaar helpen.
Zoals met het bouwen van een
website. En het is ook gezelliger.’’

vervolg van pagina 11

RAALTE – Den Daas doelde op de
brief van LTO Salland aan het col-
lege en de raad waarin staat dat
LTO weliswaar voorstander is van
duurzame energiebronnen, maar
tegen het plaatsen van zonnepane-
len op cultuurgrond. ,,Die schaar-
se grond moet beschikbaar blij-
ven voor de voedselproductie,
waaraan de behoefte in de komen-
de decennia met de sterk groeien-
de wereldbevolking alleen maar
zal toenemen’’, aldus LTO. Vol-
gens de boeren-belangenorganisa-
tie zijn er voldoende alternatie-
ven voor het plaatsen van zonne-

panelen bijvoorbeeld op daken
van huizen en boerderijen.
In zijn voorstel aan de raad wilde
het college het buitengebied hele-
maal vrijwaren van grondgebon-
den zonneparken. Tot verdriet
van de PvdA, maar dat ging ook
de coalitiepartijen GB en CDA te
ver. Met steun van D66, VVD, LA
SP en 1 Voor Allen werd dat via
een amendement aangepast: on-
der bepaalde omstandigheden
zijn ze toegestaan, waarmee werd
gedoeld op - bijvoorbeeld - plaat-
sing bij campings. De raad be-
sloot verder om ‘in principe’ pla-
nologische medewerking te verle-
nen aan de ontwikkeling van een

zonnepark langs de rondweg in
Heeten. Dat idee komt van de
Heetenaren Dominique Doedens
en Frank Middelkoop die samen-
werken onder de naam Escozon.
Ze willen 6.000 zonnepanelen
plaatsen op een weiland tussen
het dorp Heeten en de rondweg
N332. Niet iedereen is blij met dat
zonneparkplan: negen omwonen-
den hebben al laten weten dat
niet in hun woonomgeving te wil-
len. Volgens hen is het ook niet
nodig: er zouden genoeg daken in
Heeten zijn waar geen panelen op
liggen. Wie wil participeren in
Escozon kan beter eerst het eigen
dak vol leggen.

In het centrum van Wijhe
zijn gisteren rond twaalf
uur twee auto’s op elkaar ge-
botst. Een van de bestuur-
ders is met onbekende ver-
wondingen per ambulance
naar het ziekenhuis ge-
bracht. De botsing vond
plaats op de kruising van de
Raalterweg met de Enk-
straat. De Raalterweg is op
die plek heringericht en
geen voorrangsweg. Een au-
to komend uit de Enkstraat
werd in de flank gereden
door een auto rijdend op de
Raalterweg. De zwaarst be-
schadigde auto waarin ook
de gewonde bestuurder zat,
moest worden afgesleept.

RAALTE – Niet alleen de buurtbe-
woners zijn tegen de komst van
de JOP, ook het Carmel College is
er niet blij, geeft wethouder
Hiemstra toe. ,,De JOP komt dicht
bij het sportveld te staan en de
school is bang dat ze er op wordt
aangekeken als daar sprake is van
overlast.’’ Hij vindt dat buurtbe-
woners overdrijven als ze bewe-
ren last te krijgen van de JOP. Op
de plattegrond wijst de wethou-
der aan hoe ver de dichtstbijzijn-
de huizen van de JOP af staan. ,,Er
wordt gepraat en gelachen bij
zo’n JOP, maar daar kunnen de be-
woners geen last van hebben.’’
De locatie die de gemeente vorig

jaar testte voor de JOP (plek A op
de plattegrond) ligt tussen vijver
en N348. Dat zou volgens Hiem-
stra een betere plek zijn, ware het
niet dat de JOP dan langs een voet-
pad staat. ,,Jongeren kunnen er
niet naar toe fietsen en brommen.
Ze moeten afstappen om er te ko-
men. Dat kun je van ze vragen,
maar dat wordt ‘m niet, dat weet
je van tevoren. Het voetpad in
fietspad veranderen willen we
niet vandaar dat is gekozen voor
de plek bij het sportveld van het
Carmel College.’’
De verbouwing die bij het Car-
mel op stapel staat en waarvoor
noodlokalen op het sportveld wor-

den geplaatst, belemmert het
plaatsen van de JOP niet, zegt
Hiemstra. ,,Als de vergunning
voor de JOP er is, wordt hij ge-
plaatst. Dat kan dit voorjaar zijn
of anders in de zomer.’’
De buurt kan op basis van het be-
stemmingsplan geen bezwaar ma-
ken tegen plaatsing; dat werd vo-
rig jaar aangepast en biedt nu
twee mogelijke locaties voor de
JOP: locatie A (de testplek) en de
gekozen plek bij het sportveld. Bu-
ren kunnen wel bezwaar maken
tegen het verlenen van de bouw-
vergunning voor de JOP die ook
ter inzage wordt gelegd. Het is de
gemeente die de vergunning aan-

vraagt en ook verleent.
In de aanloop naar plaatsing van
de JOP gaf Hiemstra er meer-
maals blijk van dat hij jongeren
een plek gunt waar ze bij elkaar
kunnen komen en waar hij zich
graag voor inzet: ,,Jongeren heb-
ben behoefte aan zo’n plek. Nu
worden ze vaak weggestuurd op
plekken waar ze bij elkaar ko-
men.’’ De JOP als gebouwtje stelt
volgens hem niet veel voor: ,,Het
is klein, je kunt er met de rug uit
de wind staan. Met een overkap-
ping om droog te staan. We kie-
zen een uitvoering die voldoet
aan de eisen van welstand en past
in de omgeving.’’

De zestien vispassages bij
stuwen en gemalen die zijn
aangelegd door Waterschap
Groot Salland in 2010 en 2011
functioneren goed. Dit blijkt
uit onderzoek, aldus het wa-
terschap. De aanleg van de
passages werd gefinancierd
door de provincie Overijssel
met als doel de economie en
werkgelegenheid in deze cri-
sisperiode te ondersteunen.

Bij een eenzijdig ongeval op
de Dorpsstraat in Heeten is
zaterdagochtend een vrouw
licht gewond geraakt. Ze
botste met haar auto tegen
een boom. Het ongeval vond
even na negen uur plaats
net buiten de bebouwde
kom van Heeten. De vrouw
reed in de richting van De-
venter toen ze een boom
schampte aan de rechter-
kant van de weg. Ze zat al-
leen in de auto. De auto
kwam tientallen meters ver-
derop tot stilstand. De be-
stuurster belde zelf met 112
en kon ook op eigen kracht
uit de zwaar beschadigde au-
to komen. Ze werd per am-
bulance naar het ziekenhuis
gebracht. De auto moest
worden afgesleept. Het ver-
keer uit beide richtingen
werd enige tijd omgeleid.

‘Vispassages
functioneren goed’

Botsing kruispunt
centrum Wijhe

Auto tegen boom
Dorpsstraat Heeten

eleid door de wasmachine

� Een voorbeeld van een JOP van ongeveer vier bij vier meter in het voorstel
van het college van B en W. illustratie gemeente Raalte

Drostenkamp

Carmel College ook niet blij met JOP

LTO tegenstander van zonnepark
op schaarse landbouwgrond

� Park Drostenkamp met twee plekken waar de JOP mag staan. Locatie ‘A’
langs het voetpad is niet geschikt, vandaar de keus voor locatie ‘JOP’.
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