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VERSLAG van Participatiegroep Fietsplan Olst 

 

Datum en tijd 25 oktober 2022 

Locatie Holstohus Olst 

Aanwezig gemeente Richard ten Wolde, Lisanne Koopman, Dorine Muller 

Aanwezig parti.groep Marijon Ohm, Wil van Wijk, Mark van Gurp, Maarten van Beek, Zeno van 
Raan, Rutger van Aken, Marcel Olde Hanter, Peter Buter, Dinant Westerbrink, 
Bert Bellert 

Aanwezig extern Goudappel: Floris Frederix, Dennis van Sluijs 

Afwezig Jan Willem Ensink, Claudia Diepstraten, André van Bennekom 

Agendalid Natuurlijk Olst, OSV'95, Pb Den Nul 

Contact Richard ten Wolde: r.tenwolde@olst-wijhe.nl / 06-27144624 
 

 
1. Opening 

Richard opent de vergadering. Hij verwelkomt Lisanne Koopman, junior verkeerskundige bij de 
gemeente. 
 

2. Verslag 6 oktober en Doorlopende actielijst 
Marcel vraagt om duidelijk aan te geven wat de begrenzing van het Fietsplan is. Is bijvoorbeeld 
Den Nul wel of niet betrokken. Richard gaat dit verduidelijken 

 
      3a.  Presentatie Richard raakvlakprojecten 

Richard toont kaarten van de raakvlakprojecten. De meeste kaarten zijn nog in ontwikkeling. Om 
die reden zijn ze niet openbaar en worden ze niet bij het verslag gevoegd. Er ontstaat discussie 
over de fietsroute bij de ingang van het kindcentrum en de aansluiting op het Abersonterrein. 
Floris en Richard nemen de opmerkingen mee in de projectgroep kindcentrum. Ook over de kaart 
oversteek Veerweg en fietsroute richting de nieuwe rotonde is discussie. Dit is een voorlopig 
ontwerp. Het plan is overigens uitgesteld. Deze plannen zijn niet van de gemeente, maar van de 
Provincie. 
Marcel vraagt naar het project Flexwonen. Dit project wordt ook meegenomen. In het 
Participatieplan staat ook Rijkstraatweg Den Nul opgenomen. Het heeft wel een link met ons plan, 
maar het is ook een provinciaal project. We zullen dit ook als raakvlakproject meenemen.   

 
      3b.  Presentatie Goudappel, met mooie voorbeelden uit het land. 

 
4-6Terugblik, Fietsroutes bepalen en Aandachtspunten bespreken in 2 groepen.  

Er zijn 53 punten opgehaald. Eventuele toevoegingen of aanpassingen kunnen bij de groepjes 
ingebracht worden. 

  
7.  W.v.t.t.k.  

De gemeente heeft sinds kort een participatiewebsite. Volgende week gaan we deze inzetten voor 
het fietsplan. In de Huis aan Huis van 2 november wordt een aankondiging gedaan om 
aandachtspunten te melden. De tekst wordt vooraf aan de participatiegroep toegestuurd.   

 
    8.  Doorkijk naar de volgende bijeenkomst (22 november) 

Tijdens de volgende bijeenkomst bespreken we met elkaar het centrum en de projecten en kijken 
we naar elkaars oplossingen van de aandachtspunten. Ook de punten die via de 
participatiewebsite zijn ingebracht worden dan besproken.  
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