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door Pepijn van den Brink

DEVENTER - Stel: je wil van Twello
naar Epe, en er is iemand met wie
je mee kunt liften. Dat klinkt ide-
aal, maar bovenal als iets van heel
lang geleden. Maar waarom zou
het niet ook iets van de toekomst
kunnen zijn, vraagt Jos Penninx
zich af.
De burgemeester van Voorst is als
‘portefeuillehouder’ de voornaam-
ste spin in het web namens de Ste-
dendriehoek in het landelijke plat-
form ‘Beter Benutten’, dat inzet
op alternatieve oplossingen om
de verkeersproblematiek te ver-
lichten. Doel: tien procent min-
der vertraagde ritten.
„Toen ik nog studeerde was liften
heel normaal, zeker onder studen-
ten en militairen. Dat veranderde
toen er voor deze groepen ov-rege-
lingen kwamen.” Tegenwoordig
zouden niet veel mensen zomaar
een onbekende meenemen, stelt
Penninx, die vindt dat dat mag
veranderen. „Met de moderne mo-
gelijkheden is het vinden van ie-
mand met wie je mee kunt rijden
makkelijker dan ooit te organise-
ren. Je zou in een mobiele app
moeten kunnen aangeven: ik wil
op die tijd van hier naar daar.”
Een app is er nog niet, maar via
de website carpoolkaart.nl is dat
al wel mogelijk. Toch lijkt het on-
denkbaar dat het nieuwe car-
poolen een veelgebruikte manier

van reizen wordt. De ouderwetse
vorm neemt al zo’n 20 jaar in po-
pulariteit af. Penninx: „Omdat we
wantrouwend naar elkaar zijn.
Maar we zouden juist meer van-
uit vertrouwen mogen handelen.”
Van het ‘carpool 2.0’-plan worden
ook geen wonderen verwacht.
„Het kan bijdragen aan de oplos-
sing, maar geeft vooral de denk-
richting aan.”
Het eerste doel van het landelijk
uitgerolde programma Beter Be-
nutten was het realiseren van
twintig procent minder files. Hoe-
wel de Stedendriehoek daarbij
nog niet was betrokken, past het
aanpakken van de snelweg A1 er
prima in. „Daar hebben we jaren
erg op ingezet, en daar is dit alle-
maal mee begonnen”, zegt Pen-
ninx. Het verbreden van de snel-
weg dient nu als kapstok voor ver-
beteren van het onderliggende
wegennet.
Penninx is blij dat de Stedendrie-
hoek onlangs aanschoof bij het
landelijke platform, dat eerst een
vooral randstedelijk feestje was:
„Het belangrijkste is misschien
wel dat wij als light-regio ‘aan ta-
fel zitten’. We praten zelfs met de
minister.” De Stedendriehoek
heeft geen last van enorme file-
druk tijdens de spits, en kwam
daarom niet in aanmerking voor
de eerste fase van het programma.
„Toch willen we graag een bijdra-
ge leveren aan het beter benutten
van de bestaande infrastructuur.
Vooral ook omdat de manier waar-
op bij ons als CleanTech-regio
past: slim en duurzaam.”
Tot nog toe zijn er voor de Steden-
driehoek negen projecten vastge-
steld. Van heel concrete plannen,
zoals het aanleggen van een fiets-
en voetgangersbrug bij de Neer-
straat in Deventer, tot abstractere
zoals ‘Slim Reizen Stedendrie-
hoek’, waarbij informatievoorzie-
ning centraal staan. „Natuurlijk
zitten daar bestaande plannen

bij”, erkent Arjan Brink, regiocoör-
dinator bereikbaarheid Steden-
driehoek. „Maar die waren anders
niet zo snel al gerealiseerd.”
Om de doelstelling van Beter Be-
nutten te halen worden dus niet
enkel een stel asfalteerders opge-
trommeld: de winst moet vooral
komen van ‘slimme’ oplossingen
binnen de huidige infrastructuur,
die concreet en meetbaar zijn.
Een omslag in het denken en plan-
nen van mensen en bedrijven is
nodig, stelt Penninx: „Jaren gele-
den organiseerde ik een werkbe-
zoek aan de Tweede Kamer. Plan
was om om half negen weg te rij-
den en ik wilde daarvoor vervoer
regelen. De busmaatschappij
bood toen aan om een halfuurtje
later te vertrekken. Dan kon het
voor een derde van de prijs, om-
dat de schoolvervoer-bussen na
negen uur niet werden gebruikt.”
Penninx vertelt de anekdote niet
voor niets: „Ik werd erdoor ver-
leid om onze planning aan te pas-
sen, en daarin zit hem de crux:
dat is wat wij ook willen doen.
Met als doel om mensen de spits
te laten mijden, of op andere ma-
nieren te laten reizen.”
Dat is al veel vaker geprobeerd,
overwegend zonder succes. Toch
is het geen gevalletje ‘oude wijn
in nieuwe zakken’. Brink: „We
vragen bedrijven en instellingen
mee te denken aan zogenoemde
mobiliteitstafels. Met ons, maar

DEVENTER – De politierechter in
Zwolle heeft gisteren de 46-jarige
A.L. uit Leiden vrijgesproken van
mishandeling in Deventer. Begin
dit jaar zou hij een vrouw hebben
geslagen met een pollepel.
Het slachtoffer verklaarde tegen-
over de politie dat L. haar hier-
mee in haar gezicht had geslagen.
De verdachte had hier een andere
lezing over op de zitting. Hij ver-
telde dat de aangeefster de polle-
pel juist op zijn hand kapot had
geslagen. Toen hij vervolgens als
reactie een deur dichtgooide, zou
zij die tegen haar neus hebben
aangekregen. Dat zou haar bloed-
neus verklaren.

Aanleiding voor de ruzie was de
truc die zij had bedacht om voor
zichzelf een verblijfvergunning
voor België te regelen. De asiel-
zoekster, die zwanger is van L.,
had een Belgische man gevonden
die in ruil voor ruim 2500 euro
haar kind wilde erkennen. Daar-
door zou zij als moeder van dat
kind een verblijfsvergunning krij-
gen. ,,En dat geld moest ik beta-
len’’, legde L. uit.
De rechter zei uit de verklaringen
over de mishandeling niet op te
kunnen maken wie de waarheid
sprak. ,,Beide verklaringen kan ik
niet uitsluiten.’’ Hij sprak de man
daarom vrij.

DEVENTER – De PvdA in Deventer
heeft gistermiddag aangifte ge-
daan tegen PVV-leider Geert Wil-
ders wegens discriminatie.
Jan Jaap Kolkman, lijsttrekker na-
mens de PvdA tijdens de afgelo-
pen raadsverkiezingen, meldde
dit via twitter. ,,Zojuist namens
de fractie aangifte gedaan tegen
Geert Wilders wegens discrimine-
ren van bevolkingsgroep’’, twitter-
de Kolkman na zijn bezoek aan
het Deventer politiebureau.
Honderden personen en organisa-
ties hebben inmiddels aangifte ge-
daan tegen de PVV-leider. De kla-
gers willen dat Wilders wordt ver-
volgd voor zijn omstreden uitspra-
ken over Marokkanen tijdens een
verkiezingsavond van zijn partij
in Den Haag.

Belangrijkste is dat
wij als light-regio
‘aan tafel zitten’.
We praten zelfs
met de minister
Jos Penninx, portefeuillehouder

PvdA: aangifte
tegen Wilders

“

Schoonmaak
De grote schoonmaak was bij mij
thuis - toen ik nog klein was - al-
tijd in het voorjaar. Moeders was
er behoorlijk druk mee. Alles
moest naar buiten en dan kon het
stoffen, schrobben en wat al niet
meer beginnen. Maar de tijden
zijn veranderd. Zo niet bij de De-
venter Schoonfamilie (DSF). Die
haken zaterdag 29 maart aan bij
de Landelijke Opschoondag. Tijd
om de buurt op te schonen en te
ontdoen van zwerfafval. De De-
venter Schoon Familie roept al
haar leden op om in die week ac-
tief mee te doen. Zij zorgt voor op-
ruimmaterialen en Cambio haalt
- gratis - het bij elkaar geraapte af-
val op. Van Groot Douwel tot
Zandweerd Noord, van de Rivie-
renwijk tot de Vijfhoek, overal
gaan bewoners het zwerfafval te
lijf of zijn op zoek naar straatam-
bassadeurs.

Misplaatst
Begin jaren negentig woonde ik
aan de IJssel, een appartement op
Onder de Linden. Bij mooi weer
zat ik ‘s avonds wel eens met een
goede vriendin en een goed glas
fonkelende wijn aan de rivier.
Héérlijk! Daar geldt nu ineens
een alcoholverbod. Het is me vol-
komen onduidelijk waarom dat
dan weer níet geldt voor de Kap-
jeswelle, waar de ‘stadsjeugd’ zich
prima vermaakt met zon en ja,
een biertje of een wijntje. Niks

mis mee. De inconsequente
maatregel lijkt me iets wat in
het verkeerde keelgat schiet. Ik
geloof er helemaal niets van
dat het alcoholverbodsbord -
zie de krant van gisteren - ver-
keerd geplaatst zou zijn. Mis-
plaatst, dat wel.

Kinderschoentje
Eigenlijk hou ik niet van ver-
kleinwoordjes (!), maar bij het
woord kinderschoen denk ik
niet aan maatje 21 en daar gaat
het in dit geval wel om. Een
week geleden vond Riet Bos-
veld het schoeisel op de par-
keerplaats van de Flora, ter
hoogte van de C1000. „Blauw,
van het merk Feet Street”, zei
ze erbij. De moeder/vader van
het kind dat met één schoen
‘rondloopt’ (lees: kruipt) kan
met Riet bellen op nummer 06
21874645. „Het advies om geen
boodschap in te spreken moe-
ten ze dan even negeren”, zei
Riet. „Op een gegeven moment
moest ik zoveel mensen terug-
bellen...” Aha. Bellen op het
thuisnummer kan ook: 653687.

Piano
Van Oldeniel Piano’s aan de
Van Vlotenlaan in Deventer is
verkozen tot beste digitale Ka-
wai pianodealer van Neder-
land. Zo gaan die dingen tegen-
woordig, anders dan in de da-
gen van de pianoforte. Vorige
week ontving eigenaar Eric
van Oldeniel uit handen van
president-directeur Hirotaka
Kawai de award. Plaats van han-
deling was de jaarlijkse interna-
tionale Muziekbeurs in Frank-
furt am Main. Van Oldeniel ziet
deze uitverkiezing door één
van de grootste pianofabrikan-
ten van de wereld als ultieme
beloning. Hij heeft in elk geval
de juiste snaar geraakt.

De bereikbaarheid in de regio moet
omhoog. Niet door meer asfalt,
maar door ‘slimme’ projecten.

Geld voor beter
� In Deventer zijn in het kader van

het landelijke programma Beter
Benutten drie bouwprojecten.

� Aan de Raalterweg in Deventer
komt een OV-fietshuurlocatie.

� En in het verlengde van de Neer-
straat komt een fiets- en voetgan-
gersbrug naar industrieterrein
Bergweide.

� Ook bij het Hanzepark wordt een
fiets- en voetgangersverbinding ge-
realiseerd.

� Naast deze bouwprojecten wor-
den nieuwe technologische moge-
lijkheden ingezet.

� Ook wordt fietsen (op e-bikes) ge-
stimuleerd.

STEDENDRIEHOEK

Geen bewijs voor
klap met pollepel

TIPS:
Telefoon: 0570-686441                      
E-mail: Deventer@deStentor.nl

SNIPPERS

PLANNEN BETER BENUTTEN

� Buurtopruimwerkers gaan zaterdag aan de slag.
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vooral met elkaar. Zodat we van el-
kaar kunnen leren.” Een goed
voorbeeld is volgens Brink het De-
venter Ziekenhuis: „Dat heeft in-
gesteld dat wie dichtbij woont
geen gratis parkeerplek meer
krijgt. En om te voorkomen dat
mensen in de buurt gaan parke-
ren heeft het ziekenhuis een stem-
pel- en beloningssysteem voor
fietsers geïntroduceerd.”
Fietsen is een van de zaken waar
Slim Reizen Stedendriehoek op
inzet. Stimuleren van e-bikes of
invoeren van mobiliteitsbudget-
ten zijn daarbij voorbeelden.
In totaal is voor de regio 11 mil-
joen euro beschikbaar. De helft
daarvan komt van het rijk.

DEVENTER - Bedrijven spelen een
voorname rol in het terugdringen
van het spitsverkeer. Naast de be-
kende oplossingen zoals flexibele
werktijden en thuiswerken ko-
men ondernemers (en instellin-
gen en overheden) uit de regio
ook met nieuwe oplossingen. Zo-
genaamde ‘best practices’ kunnen
bedrijven delen aan de ‘mobili-
teitstafels’. Dit zijn overleggen tus-
sen bedrijven en lokale overhe-
den uit de Stedendriehoek.
De fiets, zeker als die is voorzien
van een elektronische hulpmotor,

is een populair alternatief. Er zijn
bedrijven die de aanschaf van
e-bikes aantrekkelijk maken, of
parkeerplekken voorbehouden
aan werknemers die ver weg wo-
nen. Ook worden nieuwe vormen
van carpoolen ingezet.
Een van de best practices komt
van (onder meer) ingenieursbu-
reau Tauw uit Deventer, dat inzet
op ‘carsharing’. Werknemers die
daar gebruik van maken krijgen
een gratis pas voor een P+R-ter-
rein. Voor ritten naar klanten zijn
dan bedrijfsauto’s beschikbaar.

Tauw heeft er zelfs de diensttij-
den op aangepast. De extra kosten
die hiermee gepaard gaan worden
betaald uit de besparingen op par-
keerplekken, die jaarlijks zo’n
1500 euro per stuk kosten.
Ook de gemeente Zutphen geeft
het goede voorbeeld. Om het ge-
wenste verplaatsingsgedrag (lo-
pen, fietsen, OV en carpoolen) te
stimuleren, zijn dienstfietsen en
NS Businesscards beschikbaar ge-
steld. Bovendien is de vergoeding
voor fietsen gunstiger dan die
voor automobilisten.

door Ingrid Stijkel

ZWOLLE – De Marokkanen-uit-
spraak van Geert Wilders heeft
de politieke verhoudingen bin-
nen de Provinciale Staten van
Overijssel op scherp gezet.
Terwijl de PVV-fractievoorzitter
zaterdag meldde zijn partijleider
trouw te blijven, stelden de staten-
fracties van de PvdA, D66, 50Plus,
ChristenUnie en SP een gezamen-
lijke verklaring op. Ze willen niet
langer met de PVV-fractie samen-
werken zolang deze achter de uit-
spraken van Wilders blijft staan.
Het CDA kwam later met een ei-
gen verklaring. De Statenfractie
houdt deze week beraad, maar gaf

al wel te kennen samenwerking
in een coalitie of gedoogsteun
met de huidige PVV uit te slui-
ten.
De VVD-statenfractie onderteken-
de de gezamenlijke verklaring
van de vijf statenfracties niet. In
een verklaring op de VVD-site
staat dat ze zich schaart achter de
opmerkingen daarover van de ei-
gen landelijke kopstukken. Rutte
zegde vorige week de samenwer-
king met Wilders op. Toch heerst
er ook ongeloof bij de VVD in
Overijssel: „Gezien de ervaringen
die we in Provinciale Staten heb-
ben met de PVV, ga ik er van uit
dat zij ook moeite hebben met
wat Wilders heeft gezegd”, aldus

fractievoorzitter Herman Pieper.
De vijf partijen beweren in hun
gezamenlijke verklaring dat er
‘tenminste’ twee leden van de
Overijsselse PVV-statenfractie bij
de verkiezingsbijeenkomst met
Wilders zijn geweest. Een ervan
is PVV-fractievoorzitter Edgar
Mulder. Hij stelt in een reactie dat
niemand daar op dat moment be-
vroedde dat Wilders’ uitspraken
zo’n commotie teweeg zouden
brengen. Pas na een bijeenkomst
op een ROC in Twente de volgen-
de dag, waar Mulder een lezing
gaf, kreeg hij die signalen. Sinds-
dien stond de telefoon van de frac-
tievoorzitter roodgloeiend en
voerde hij veel overleg met zijn

fractiegenoten. Alle PVV-Statenle-
den van Overijssel blijven achter
Wilders staan, meldt Mulder. Dat
andere PVV’ers in de landelijke
en provinciale politiek een andere
beslissing nemen ‘is aan hen’.
Mulder houdt de ‘linkse media’ er-
voor verantwoordelijk dat Wil-
ders’ woorden ‘uit hun context
zijn gehaald’. „Natuurlijk bedoel-
de hij alleen de criminele groep
immigranten. Niets minder en
niets meer dan dat. Het gaat niet
om de groep die wel meedoet in
de Nederlandse samenleving.”
Als het aan de Overijsselse Staten-
fracties van PvdA, D66, 50Plus,
ChristenUnie en SP ligt, is er
niets meer over van de ‘gemoede-

lijke’ overlegsfeer die de politiek
in Overijssel zo zou kenmerken,
nu de vier PVV’ers in de Staten
geen afstand doen van Wilders’
‘Minder Marokkanen-uitspraak’.
„De Overijsselse PVV-fractiele-
den staan vierkant achter het in
aantal doen afnemen van een be-
paalde bevolkingsgroep. Dat is on-
versneden racisme”, schrijven de
Staten-fracties in de verklaring.
„Voor ons is iedereen gelijk. Wij
beoordelen mensen niet op hun
afkomst, maar op hun daden. Ra-
cistisch gedrag is voor ons niet ac-
ceptabel. Dat betekent dat we niet
langer samenwerken met Overijs-
selse PVV’ers die geen afstand ne-
men van racisme.”

Het Geert Groote Huis aan
het Lamme van Dieseplein
toont tussen 2 en 19 april
drie bijzondere, handge-
schreven boeken uit de Mo-
derne Devotie. De hand-
schriften zijn afkomstig uit
de collectie van Stadsarchief
en Athenaeumbibliotheek
(SAB). Het komt zelden voor
dat deze kwetsbare middel-
eeuwse boeken de schatka-
mers van SAB verlaten.

De politie heeft een 41-jari-
ge man uit Deventer aange-
houden in verband met een
hennepkwekerij aan de
Ovenbouwershoek in Apel-
doorn. De politie startte na
een anonieme tip een onder-
zoek. Er stonden 1542 hen-
nepplanten stonden. Ook
werden sporen van een eer-
dere oogst gevonden en
bleek sprake te zijn van dief-
stal van stroom.

Hydra Schoonmaakdiensten
uit Deventer is overgeno-
men door Visschedijk
Schoonmaak uit Hengelo.
Door de overname is de toe-
komst van Hydra gewaar-
borgd. De directies van de
bedrijven zijn overeengeko-
men dat de activiteiten per
direct worden overgedra-
gen. Hydra blijft werken van-
uit Deventer.

Het tv-programma Opspo-
ring Verzocht besteedt van-
avond aandacht aan de bru-
te overval op een 80-jarige
vrouw in haar woning aan
de Henri Dunantlaan. Op 28
januari drongen twee onbe-
kende mannen de woning
binnen. Ze bonden de bejaar-
de vrouw vast en doorzoch-
ten haar woning. Opsporing
Verzocht begint om 21.30 uur
op Nederland 1.

Zusterboeken in
Geert Groote Huis

Deventenaar gepakt
vanwege kwekerij

Hydra Schoonmaak
overgenomen

Woningoverval in
Opsporing Verzocht

benutten wegen

Bedrijven delen ‘best practices’

PVV in isolement binnen Staten van Overijssel

� Carpoolen kan volgens de burgemeester van Voorst Jos Penninx efficiënter. Met de moderne mogelijkheden is het vinden van iemand met wie je mee kunt
rijden makkelijker dan ooit te organiseren. foto Tom van Dijke
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