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Zwolse aanrander
langer in kliniek
door Roy Touker
ZWOLLE - Hij dacht twee jaar gele-

den al dat een verlenging van zijn
tbs met een jaar voldoende zou
zijn. De rechtbank besloot op advies van de tbs-kliniek anders en
verlengde de terbeschikkingstelling met twee jaar. Datzelfde lijkt
Zwollenaar R.T. (52) opnieuw te
wachten. De man gaat de criminele historie van Zwolle in als ‘de
fietsende aanrander’. In 2008 zorgde hij voor veel angst door her en
der vrouwen aan te randen. T.
volgde ze steevast op zijn fiets en
tastte vervolgens toe. De politie
besloot lokagentes in te zetten en
toen T. uitgerekend zo’n lokagente wilde aanranden, klapte
de val dicht. T.’s advocaat Roel
van Faassen hekelde destijds al de
inzet van lokagentes en stelde dat
van uitlokking sprake was. Tot in
hoger beroep werd dat verweer

verworpen en kreeg T. tbs met
dwangverpleging opgelegd. Met
die behandeling werd in 2009 begonnen. In de tbs-kliniek werd
vastgesteld dat de Zwollenaar
zwakzinnig is. Dinsdag in de
rechtszaal is T. een andere man
dan degene die twee jaar geleden
de rechters vloekend en tierend
mededeelde wat hij van zijn verblijf in de tbs-kliniek vond. „Het
gaat goed met hem, maar we zitten nog maar midden in de behandeling. Hij zet zich er in ieder geval voor in,” vertelde het hoofd behandeling van de tbs-kliniek de
rechtbank. T. mag op begeleid verlof. Wanneer er sprake kan zijn
van onbegeleid verlof is nog onduidelijk. Conform het advies van
de kliniek vorderde de officier
van justitie een verlenging met
twee jaar. T. en zijn advocaat gaan
voor een verlenging met één jaar.
Uitsluitsel 8 oktober.

Bijspijkeren voor registratie
ZWOLLE – Verpleegkundigen van
wie de BIG-registratie per januari
2014 vervalt, hebben nog één
kans dat via een bijspijkercursus
op orde te brengen.
Het is voor het eerst dat verpleegkundigen die zich niet kunnen beroepen op werkervaring van 2080
uren in de afgelopen vijf jaar tijd,
weer de schoolbanken in moeten
om hun registratie als hulpverlener te behouden. Anders zijn ze
wettelijk niet meer bevoegd hun

taken uit te voeren. Verpleegkundigen worden opgenomen in het
BIG-register, dat sinds 1 januari
2009 bestaat en voortkomt uit de
Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). In
het register staan 400.000 zorgverleners. Het is voor iedereen in
te zien.
In deze regio bieden in ieder geval mbo-instellingen Landstede
en Deltion de cursus voor de herregistratie nog dit najaar aan.
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BINNENSTEDEN

Spel van stenen
Verdergaande digitalisering zal van
grote invloed zijn op de toekomst
van Overijsselse binnensteden.
door Frans Ebeltjes
ZWOLLE – De combinatie van

‘bricks & clicks’ zal bepalend zijn
voor de toekomst van de Overijsselse binnensteden. Want hoe en
wanneer de economie zich ook
zal herstellen: de digitale markt
via internet zal zich blijven ontwikkelen. Daaromheen blijft het
‘economische water’ gewoon naar
het laagste punt stromen, een ijzeren natuurwet. Afhankelijk daarvan zal blijken of ondernemers
het kunnen bolwerken in fysieke
winkels (stenen), zich richten op
webwinkels (muisklikken), of kiezen voor een combinatie. In dat
laatste geval kun je voelen, proeven en uitproberen in de stad en
vervolgens thuis je bestelling
doen. De richting die het opgaat
zal sterk bepalend zijn voor de
ontwikkeling en de inrichting
van de binnensteden.
Zoals het nu is zal het in ieder geval niet blijven, zo houdt Trendbureau Overijssel ons voor in de
jongste Toekomstverkenning Binnensteden Overijssel, die eind vorige week werd gepresenteerd.
Wat de huidige stand van zaken
betreft bevat het rapport eigenlijk
niks nieuws: het gaat gewoon niet
zo goed. En dat is nog maar zacht
uitgedrukt. Zwolle, Deventer en
Kampen kunnen nog flink leunen op hun cultureel historische

“

Overlevers zijn
winkels met sterke
en betaalbare
concepten en
combinaties
Trendbureau Overijssel

binnensteden, maar het valt niet
te ontkennen dat leegstand van
winkels en kantoren ook daar gevaarlijke vormen aanneemt. De
centra van kleinere steden in
Overijssel zullen als eerste de effecten van de krimp voor de kiezen krijgen. Steenwijk is alarmerend, net als Hardenberg, van 2
procent leegstand in 2007 naar nu
11. Kampen ging al van ruim 6 procent naar 10,5 en plaatsen als Raalte (4,4 naar 6,5), Olst-Wijhe (van
bijna 8 naar 12) en Genemuiden
(van 1,5 naar ruim 9) zijn voorbeelden van zorg. Maar op termijn zal de neergang ook duidelijker merkbaar worden in de grotere steden. De gemiddelde leegstand van alle detailhandelszaken
(dus ook buiten de stadscentra)
in de provincie was eind vorig
jaar 7,6 procent. Dat is hoger dan
het landelijk gemiddelde van 6,4
procent. Alleen de provincie Limburg scoort slechter. Ook is de
leegstandstoename sterker dan elders in het land. In de binnensteden groeide de winkelleegstand in Overijssel van 6,9 procent in 2007 naar 10,9 procent begin 2013. Daarmee ligt ook de leegstand in de Overijsselse binnensteden fors hoger dan landelijk, aldus Trendbureau Overijssel.
Ook de kantorenleegstand in
Overijssel is aanzienlijk. Gemiddeld staat in Nederland 15,4 procent leeg, in Overijssel is dat 18,5
procent. Volgens het rapport is de
prognose over de ontwikkeling
niet rooskleurig. De helft van de
leegstand in de provincie is structureel, terwijl de plancapaciteit
voor nieuwe kantoren bijna
tweeëneenhalf keer groter is dan
de verwachte vraag. Je kunt dus
op je vingers natellen dat veel van
die plannen nooit gerealiseerd zullen worden.
Volgens het rapport komt de winkelfunctie van de binnenstad ern-

䡵 Leegstand is ook in de binnenstad

van Kampen inmiddels een bekend verschijnsel. Men beraadt
zich in de stad op de toekomst.
foto Tom van Dijke

stig in het gedrang. ‘Overlevers
zijn winkels met sterke en betaalbare concepten, combinaties van
een virtuele en fysieke winkel,
combinatie met andere functies
als horeca en voorzieningen en
een goede relatie met de klant.’
Als voorbeeld noemt het bureau

Overijsselse discotheken moeten
harder werken om zaak te vullen
RAALTE – Discotheken in Overijs-

sel en Friesland moeten het
meest hun best doen om genoeg
bezoekers te trekken. Dat zegt adviesbureau Van Spronsen & partners, gespecialiseerd in de horeca.
Volgens het bureau zijn de discotheken in Overijssel de grootste
van Nederland met een gemiddelde oppervlakte van 654 vierkante
meter. Landelijk gezien beslaat
een discotheek gemiddeld 469
vierkante meter. Maar volgens het
bureau is het vrij rustig op de
Overijsselse discotheekvloeren.
Want de doelgroep is hier relatief
klein: 13 tot 14 jongeren per vierkante meter discovloer. Dat ge-

middelde ligt landelijk gezien
bijna twee keer zo hoog. Relatief
weinig mensen en grote discotheken, die combinatie maakt volgens Van Spronsen dat Overijsselse discotheken er hard aan moeten trekken om hun zaak vol te
krijgen. Dat is ook de ervaring
van Joop van den Enk, eigenaar
van De Leeren Lampe in Raalte.
Van den Enk zegt dat hij constant
nieuwe activiteiten moet opzetten om publiek te trekken. Het adviesbureau steunt die aanpak.
„Door af te stappen van het traditionele discotheekconcept en het
eigen bedrijf te profileren als een
locatie waar diverse evenementen

voor verschillende doelgroepen
worden georganiseerd, is er toekomst voor discotheken en
clubs”, zegt het adviesbureau.
De discotheken hebben het al jaren zwaar, maar Van Spronsen
ziet lichtpuntjes: het aantal discotheken in Nederland is dit jaar gelijk gebleven met 2012 (226 disco’s) en meer mensen bezoeken
discotheken. Toch blijft het beeld
somber. Discogangers geven minder geld uit en de alcoholleeftijd
verhogen naar achttien jaar kan
zorgen dat meer jongeren thuis indrinken of thuis blijven. „Voor
veel discotheken wordt 2014 een
cruciaal jaar”, zegt Van Spronsen.

