
 

 

Jaarverslag 2014 

Inleiding 

In dit jaaroverzicht volgt een samenvatting van wat er in 2014 gedaan en gebeurd is. Veel 

onderwerpen zijn door het jaar heen meerdere malen aan de orde geweest. Tijdens de algemene 

ledenvergadering kunnen desgewenst toelichtende vragen gesteld worden. 

 

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur van de belangenvereniging bestond in 2014 uit onderstaande personen: 

Wim Lutke Schipholt- voorzitter 

Margreet Jansen- secretaris 

Marjan de Ligny- penningmeester, aftredend per dec. 2014 

Albert Vlogman- bestuurslid, afgetreden april 2014 

Jan Stoffelsma- bestuurslid, afgetreden april 2014 

Lammy Moeken- bestuurslid 

Roelie Posthuma- bestuurslid  

Jan Schoemaker- bestuurslid 

 

Aantal leden/contributie 

Eind 2014  waren er 376 leden. De ledenadministratie is nu beter op orde. Niet meer bestaande 

adressen zijn verwijderd. Een ledenwerfactie d.m.v. huis aan huis verspreiden van flyers heeft 20 

nieuwe leden opgeleverd. De contributie werd op €2,30 gehouden. 

 

Vergaderingen 

Elke maand, met uitzondering van de zomerperiode, vergadert het bestuur via een vaststaand 

vergaderrooster. De contactambtenaar en/of de wethouder voor het centrum gebied zijn op 

uitnodiging, eveneens meerdere malen bij het overleg aanwezig geweest. Tevens is de 

belangenvereniging betrokken geweest bij de klankbordgroep betreffende de herinrichting van de 

Markt. De BBCH was ook betrokken bij de ontwikkeling van het laatste deel van het Vechtpark. Er zijn 

contacten met de aangrenzende plaatselijke belangengroepen. 

In het verslagjaar vond een overleg plaats met Hardenberg Promotie. 

Met de contactpersonen uit uw wijk of straat vond 2x overleg plaats. Er zijn niet voldoende 

contactpersonen. We streven ernaar het hele kerngebied te kunnen afdekken met contactpersonen 

zodat u beter geïnformeerd kunt zijn en de BBCH beter weet wat er leeft. Voor een goed contact is het 

beschikken over een mail adres van belang. 

De vergaderdata staan vermeld op de website. Het jaarverslag zal ook op de website gezet worden. 

Toegevoegd werden: Verslagen van het overleg met de contactpersonen. 

  

Bereikbaarheid 

Website: www.bbcentrumhardenberg.nl. 

U kunt de BBCh bereiken via het mailadres: bestuur@bbcentrumhardenberg.nl 

Inloopspreekuur van 19.00-1930 uur in de Buurtkamer. De data werden gepubliceerd op de website. 

 

Samenvatting uit het verslagjaar van maand tot maand: 

Januari 2014 

Gast: De heer J. Beekhof, voorzitter BTB (bruikbaarheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid) 

 
 

http://www.bbcentrumhardenberg.nl/
mailto:bestuur@bbcentrumhardenberg.nl


 

Ingekomen/uitgegaan 

Schetssessie Vechtpark: Er is binnen 4-5 groepen getekend aan het laatste deel van het Vechtpark. 

Wens van bewoners aan weerszijden van de Vecht tussen 2 bruggen:Maak van de brug ter hoogte 

van de Voorstraat een fiets/voetgangersbrug met een doorgang onderlangs. Volgende sessie vindt 

plaats op 19 februari. 

Verslag gespreksrondes Visie Sociaal Domein: Gezien. 

Mail als reactie op vraag flyer via gemeentepakket: Niet mogelijk. 

BTB/Platform gehandicapten 

Wat doen zij en wat kunnen wij voor elkaar betekenen? 

BTB betekent: Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid. 

De heer Beekhof (houdt zich vooral bezig met gebouwen) is voorzitter en J. Schoemaker is secretaris 

(houdt zich vooral bezig met bestrating). Website:www.PGHardenberg.nl 

Er is een BTB groep in Dedemsvaart en een in Hardenberg. 

Het platform levert nog een knelpuntenlijst aan. We kunnen elkaar versterken. Platform is betrokken 

bij de inrichting van de stemlokalen. Doorn in het oog: Openbaar toilet op de markt. Het toilet is er wel 

maar is afgesloten. Kosten voor de jaarlijkse exploitatie is een argument om het toilet niet open te 

stellen. Centrum Management wil graag openstelling bij kinderen t.a.v. mensen met beperkingen. 

Kinderen rijden een parcours in een rolstoel in het vakantieseizoen? Parkeerplaatsen de Spinde met 

kenteken: Worden niet meer afgegeven. Scholenproject: Presentaties worden gegeven door K. 

Baarslag en M. Esther. Doelstelling: Begrip kweken etc. R. gaat contact leggen: Wil wel voorlichting 

geven betreffende doven in het verkeer.  

Ledenadministratie/bankzaken 

De ledenadministratie moet opnieuw op korte termijn ingevoerd worden, mede in verband met de 

aankondiging in de krant. Alle Iban nummers moeten opgezocht worden. Postcodes en huisnummers 

vormen de code. De contributiegelden 2013 en 2014 moeten nog geïnd worden. 

Wvttk 

Verkiezingen bestuursleden: Tijdens de alg. ledenvergadering na de kascontrole. J. en R. worden lid. 

J. Stoffelsma treedt af. Er wordt gezocht naar een nieuwe penningmeester. 

Er worden flyers neergelegd bij het informatiepunt. 

Februari 2014 

Ingekomen/uitgegaan 

Boekje verhalen van Ommen en Hardenberg ging in roulatie. 

Concept jaarverslag 2013/financieel verslag 

We besluiten van het jaarverslag nog weer een samenvatting op hoofdpunten te maken en deze 

samen met een uitnodiging alleen te bezorgen bij de leden. MJ zal hiervoor de heer G. weer 

benaderen en zorgen dat het verslag gedrukt wordt. De heer G. moet dan met een adressenlijst op 

stap. Hierdoor zal ook blijken welke leden niet meer op hun huidige adres wonen. Het gehele verslag 

zal op de website geplaatst worden. M. maakt een financieel verslag en een begroting. Zij zal tevens 

de kascommissie benaderen. 

Voorbereiding algemene ledenvergadering 

Advertentie: MJ maakt een advertentie met de aankondiging van de alg. ledenvergadering en zal deze 

versturen naar de Toren en omroep NOOS. Wethouder en contactambtenaar ontvangen een 

uitnodiging en een jaarverslag. 

M. denkt nog wel een periode aan te blijven. Contactpersonenoverleg: Dit is nog niet van de grond 

gekomen. MJ en A. gaan hier aan werken en maken een afspraak. 

Agenda: Soc. domein na de pauze. De gemeente dient nog opnieuw benaderd te worden. MJ maakt 

een voorstel voor Burendag en zal daar de mogelijkheden via het Oranjefonds bij betrekken. 

Aftredend: J.Stoffelsma.  Laten weten dat de BBCH zoekt naar een nieuwe penningmeester. 

Ledenadministratie/bankzaken 

Er moeten (12-02) nog 100 leden ingevoerd worden. M.werkt hier telkens max. 2 uren aan. We 

besluiten daarna alleen de contributie 2013 te incasseren. 

Wvttk 

Signalen: Het afdak naast de Höftekerk wordt gezien als hangplek. Er is behoefte aan parkeermeters 

aan de Parkweg ter hoogte van de flats. Fietsers (vooral scholieren) in de stad: Voetgangers kunnen 

niet fatsoenlijk lopen? Hoe ervaren de leden dit? Aan de orde laten komen tijdens de 



 

ledenvergadering. In de Spinde woont op een verdieping een drugsverslaafde. De 

bewonerscommissie heeft hierover contact met de verhuurder: Vestia. Hierdoor wordt nogal overlast 

veroorzaakt. In de Oldenburg wonen steeds meer cliënten van de Baalderborg Groep (begeleid 

wonen).De ouderen die er nog wonen voelen zich niet meer veilig. 

Maart 2014 

Ingekomen/uitgegaan 

Verslag kwaliteitsverbetering Marktplein. Duidelijk is inmiddels wel dat de koepel gaat verdwijnen. Er 

waren meer winkeliers aanwezig. De volgende bijeenkomst is op 14 april.   

Krantenberichtje aankondiging Alg. led. vergadering was erg klein en niet vetgedrukt. 

Jeugdwerkbureau STAP: R. heeft deelgenomen aan de bijeenkomst. Zij proberen gezonde kinderen 

te koppelen (laten spelen) aan kinderen met beperkingen. 

Nieuwsbrief AED ter kennisgeving. 

Kopie brief verzonden aan omwonenden Centrum Hardenberg met betrekking tot het 

parkeeronderzoek. Deze brief is ook ontvangen door de bewoners van de Beatrixstraat. De resultaten 

leveren geen acties op. Met de bewoners van de Jacob van Riemsdijkstraat wordt nog gezocht naar 

een passende oplossing. Zo ook met de bewoners van de Beatrixstraat. De BBCH is hier niet meer bij 

betrokken zoals eerder het plan was. 

Brief meerjarenplanning wegenonderhoud 2014 is vastgesteld. In dit plan is de Sallandsestraat 

opgenomen. 

Mail fam. B. betreffende de Kastanjehof met de volgende vraag: Hoe kan de BBCH de inwoners 

steunen met de ondernomen acties tot behoud van de school. De mail werd doorgezonden naar de 

contactambtenaar. De BBCH heeft de voorgenomen sluiting reeds eerder besproken in het overleg. 

Het besluit is niet tegen te houden. Staat er niet elders in het centrum nog een schoolgebouw vrij? 

Uitnodiging voor overleg  t.a.v. de voorzitter betreffende voorgenomen sluiting van het kantoor van de 

Rabobank in het Centrum. 

Vorderingen schetssessies Vechtpark (voorlaatste 2 april) 

MJ gaf uitleg over model Wiel en Opkamer voor het Heemsermarsch park. 

Ledenadministratie/bankzaken 

Het incasseren is in gang gezet. Duidelijk is al wel dat veel adressen niet kloppen. Er komen reacties 

binnen. De brieven voor de alg. ledenadministratie zijn op adres bezorgd. Hieruit blijkt dat zo’n 75 

adressen niet meer kloppen. De kinderen van L. zijn hier mee aan het werk gezet (telefoonkosten en 

een vergoeding staan hier tegenover). Zij bellen alle adressen bij langs om de juiste adressen te 

achterhalen. Men kan zijn overleden, verhuist, sommige adressen bestaan niet meer. Met de 

uitkomsten hiervan kunnen de codes voor de bank weer aangepast worden. 

Contactpersonen stand van zaken 

De lijst werd ingekort en een datum (20 mei) is gepland waarop de contactpersonen zullen worden 

uitgenodigd . De lijst is niet compleet. Het is een moeizaam gebeuren contactpersonen te vinden.  

Uitnodiging bewoners de Meander: Wie/wat is de BBCH en wat doen zij. 

MJ neemt contact op met de voorzitter van de bewonerscommissie om een afspraak te maken. 

Plan woonservicezone 

Het plan wordt naar de leden gestuurd. MJ vraagt als lid van de werkgroep of de BBCH bereid is het 

deelproject eetcafé te sponsoren voor een bedrag van €500,00 euro? Die bereidheid is uitgesproken! 

Het eetcafé gaat in principe 6 mei a.s. van start. Ligt in het werkgebied. 

Wvttk 

Plan: Nieuwe flyers laten drukken (tikfout eruit laten halen) en breed verspreiden in het werkgebied. 

MJ brengt R. in contact met K. Baarslag i.v.m. voorlichting op scholen in het omgaan met doofheid. 

April 2014  

Onderhoud centrum Hardenberg 

In 2014 staat voor de Sallandsestraat  groot onderhoud gepland inclusief nieuwe riolering. Het gaat 

om het deel vanaf de Adm. Helfrichstraat - Stationsstraat. 

Landbouw verkeer door centrum stand van zaken 

Bij de Provincie is overleg geweest over landbouwverkeer om- en door centra van steden/kernen. 

Provincie heeft de intentie uitgesproken in Hardenberg, voor dit onderwerp, een pilot project te starten. 

Hoe deze pilot eruit komt te zien is nog niet bekend. 

Buurkracht 



 

Rob Richterink heeft een mail aan BBCH gestuurd over buurkracht. Buurkracht is een initiatief van 

Enexis en helpt buren en wijken om grip te krijgen op het energieverbruik en ondersteunt deze bij 

besparingsmaatregelen. Wijken, buurten en plaatselijke belangen kunnen zich aanmelden voor dit 

project. Op 20 mei heeft de BBCH een overleg gepland staan met contactpersonen (uit het 

ledenbestand) uit straten en buurten. Tijdens dit overleg zal de informatie over dit project aan de orde 

komen. 

Presentatie sociaal domein 

L. attenderen om de presentatie toe te sturen aan BBCH .Presentatie is verstuurd naar de BBCH. 

Wilhelminaplein 

Wilhelmina plein zit in het masterplan, wanneer wordt dit project uitgevoerd. Het project staat in het 

Masterplan. Vooralsnog staat de uitvoering gepland voor 2017. Jaarlijks wordt het Masterplan tegen 

het licht gehouden en soms worden er projecten in de tijd vooruit geschoven. Wij sluiten niet uit dat dit 

voor het Wilhelminaplein ook het geval zal zijn. 

Kastanjehof 

Mail P. O. over cbs De Kastanjehof doorsturen naar M. Mail doorgestuurd op 29 april 2014 

Het besluit tot sluiting is een bevoegdheid van het schoolbestuur, niet van de gemeente. De sluiting is 

een voortvloeisel van het integraal huisvestingsplan. Dit plan is geaccordeerd door de schoolbesturen. 

De gemeenteraad heeft het vastgesteld. Meer inhoudelijk; het aantal kinderen neemt af, de leegstand 

van scholen neemt toe. Dit leidt tot hoge kosten als we niets doen. Vandaar het integrale 

huisvestingsplan.  

Trottoir en weg ter hoogte van Hof van Pepijn 

Hof van Pepijn; hoe gaat het straks met het trottoir wanneer de bouw gereed is, is daar wel ruimte 

voor. Daarnaast blijft het gevoel bestaan dat er veel te hard gereden wordt op de Nijenstede ter 

hoogte van Hof van Pepijn. Het trottoir wordt na gereedkomen van de bouw in oorspronkelijke stijl en 

breedte hersteld. Over de snelheden ter plaatse; is het misschien een idee de wijkagent een keer bij 

de bestuursvergadering uit te nodigen en dit punt te bespreken. De wijkagenten voor Hardenberg zijn 

Paul Masselink en Rob Meijer. 

30 km zone 

Definitieve vaststelling 30 km- zone in het centrum van Hardenberg. Stand van zaken. 

Dit loopt nog. Zodra hier meer over bekend wordt zal dit meegedeeld worden aan de BBCH. 

Mei 2014 

Ingekomen/uitgegaan 

Brief buurkracht: Brief wordt meegenomen in het a.s. overleg met de contactpersonen.  

Verslag kwaliteitsverbetering Marktplein: Het plan wordt nu uitgewerkt. Bankjes langs C&A, een boom 

op de plaats waar nu de koepel staat. Marktkramen kunnen in de lengte worden geplaatst. Midden op 

het plein een draaimolentje. Over 3 weken volgt het definitieve plan. 

Brief Rabo: Cliënten van de Rabo hebben reeds een brief ontvangen waarin de voorgenomen sluiting 

is meegedeeld. 

Projectenboek : Wat gebeurt er achter de Koppel? Er wordt gegraven. 

De brandweer heeft een oefening bij de wildwaterbaan gehad. Er staan borden dat je een 

zwemdiploma nodig hebt maar je mag er niet zwemmen. 

Er volgt nog één sessie Vechtpark. 

Jeugdwerkbureau Stap: Link op website plaatsen. 

Verslag contactambtenaar: Het is niet duidelijk waar de 30 KM zone eindigt (Oude Vechtbrug). We 

wachten tot het stratenplan klaar is. 

Kinderen hebben een verkeersdiploma gehaald. Opmerkingen hierbij: Gevaarlijk punt bij Hof van 

Pepijn. Er werd door rood gereden, verkeerde kant van de weg. Er zijn kinderen gezakt die het 

volgend jaar opnieuw gaan doen. Kinderen kunnen gevaarlijke situaties niet aan. Is veilig verkeer hier 

bij betrokken? 

Mail snelheidscontroles:BBCH gaat de politie niet uitnodigen betreffende het punt Hof van Pepijn. Wij 

verwachten hierdoor geen meerwaarde. Trottoir bij Hof van Pepijn is niet te veranderen.  

Kastanjehof: Zie mail P.O. 

Iedere stad moet een verkeerscirculatie plan hebben. Oude Vechtbrug mag om die reden niet 

afgesloten worden voor auto’s. 

Verslag I-Workspace 



 

Het is niet gelukt de presentatie door te mailen. Ter plaatse gerouleerd. Tekst publiceren op website. 

Hardenberg promotie en Centrum management 

Hebben nog niet gereageerd op de uitnodiging. Er wordt opnieuw een mail verstuurd.  

(Op moment van verslaglegging heeft Hardenberg Promotie gereageerd. Zij zullen op 11 juni tijdens 

ons overleg aanwezig zijn. CM heeft laten weten geen punten ter bespreking te hebben.) 

Ledenadministratie/bankzaken 

M. is bezig a.d.h.v. de lijst die L. heeft aangeleverd de adressen/codes bij te werken. 

M. zorgt voor uitzetten vacature voor penningmeester via de Stuw. Tevens zal een advertentie in de 

Toren worden geplaatst. 

Overleg contactpersonen 

Er werden 18 brieven met uitnodiging verstuurd. W, M. en R. zullen aanwezig zijn. 

Juni 2014 

Verslag van 16 mei 

Jeugdwerkbureau Stap en Mee IJsseloevers hebben een uitnodiging voor een thema avond gestuurd. 

Ingekomen/uitgegaan 

Jaarverslag De Stuw is digitaal toegestuurd. 

Hardenberg Promotie 

Het Centrum Management heeft aangegeven geen onderwerpen ter bespreking te hebben. Met hen 

vindt dus geen overleg plaats. 

Gratis kaartje omwonenden Reuzenrad: Er is positief gereageerd op het aanbod.In de winter zal er 

gedurende een maand een ijsbaan bij de Voorveghter  worden neergelegd. Marktkramen: Als het zo 

uitkomt gebruikt de heer Hofstede extra ruimte. Plan Markt: Als de bewegwijzering bij de Amaliabrug 

in orde is, zal dit maken dat er minder fietsen door de stad rijden. Evenementen terrein: Promotie is 

akkoord met het huidige voorstel binnen het laatste deel Vechtpark. Luidsprekers: Met gebruikmaking 

van 4 boxen zal het geluid minder hoorbaar zijn. Het aantal decibels worden bij evenementen 

gecontroleerd. Slobberfeest: Vanaf 12.00 uur afbouwen verloopt keurig. 

Vuurwerk 2014-2015: Afwachten hoe hier op gereageerd gaat worden. Het afgelopen jaar is er één 

klacht bij promotie binnengekomen. Hier is op gereageerd met een gesprek en een bloemetje. 

Ballonnenfestival: Zie website. De fa. Lenferink is sponsor van evenementen. 

Promotie zal voor de BBCH ook uitkijken naar een penningmeester. Er kan in Hardenberg ook een 

stadsrondwandeling gemaakt worden onder begeleiding. 

Aanbod Burendag van BBCH, zie website. Bij het info punt liggen ook de posters. Ook de flyers van 

de BBCH zijn bij het info punt te vinden. Er is aandacht besteedt aan lege winkelpanden: TGB 

Modeltreinen. Aan de voorkant vandalisme uitsluiten. Kerstmarkt: Ideeën zijn welkom. Vlam op de 

Toren. Naam verbinden aan een activiteit. Er zullen meer activiteiten in de Vecht plaatsvinden. 

De verkeersregelaars worden e.v.t. verhuurd. Als zich wat voordoet wat thuis hoort bij promotie dan 

graag mailen. Over een half jaar zal er weer een overleg plaatsvinden. 

Verslag overleg contactpersonen 

De opkomst was zeer matig te noemen. De contactpersonen die er waren willen wel meewerken aan 

flyer verspreiding in eigen buurt. Zij willen dan ook graag weten wie er lid zijn en 

aanmeldingsformulieren verspreiden. M. kijkt of er een soort ID kaartje gemaakt kan worden.  

Ledenadministratie/bankzaken 

De adressen die zijn achterhaald worden nu verwerkt. 

Wvttk 

Er is sprake van het plaatsen van een bord nabij oversteekplaatsen. 

Rabobank: Er was al besloten geldautomaten in een gebouwtje onder te brengen. Er was een 

vervolgoverleg toegezegd. W. kan hierover contact leggen.  

Inloopspreekuur 

De heer G. K., contactpersoon Kruserbrink was op het inloopspreekuur. Kreeg uitleg wat de bedoeling 

is van dit spreekuur.  

September 2014  

Ingekomen/uitgegaan 

Mail van H.: Achter de Koppel wordt een natuur educatieve tuin gemaakt behorende bij de aanleg van 

het Vechtpark. 



 

Veilig Verkeer Nederland organiseert jaarlijks het praktijk verkeersexamen voor de groepen 7 van de 

basisscholen. 

W. heeft op basis van de uitnodiging een bijeenkomst bezocht om te komen tot een platform ouderen.  

Een werkgroep werkt nu een en ander uit. Daarna volgt meer. De ouderenbonden doen niet mee. 

Penningmeester 

De heer Odink uit Heemse is de enige die gereageerd heeft op de advertentie. W. verdiept zich in de 

mogelijkheden toch iemand binnen de kern te vinden. Nagegaan wordt of er met de heer Odink reeds 

contact heeft plaatsgevonden. 

Voorbereiden overleg contactpersonen op dinsdag 7 oktober 

De datum is verplaatst naar 7 oktober. 

Op het aanbod rond burendag zijn geen reacties binnengekomen. 

Aan de heer G. zal gevraagd worden de flyers en aanmeldingformulieren centrumbreed te bezorgen.  

Naoberschap Centrum 

In de wijken rondom het centrum hebben PB’s en kerken kans gezien om het Naoberschap in het 

leven te roepen. Elders in de gemeente zijn klussendiensten actief. Is het haalbaar dit ook in het 

centrum van Hardenberg te realiseren? Hiervoor moeten we dan contact leggen met de kerken. 

Misschien kunnen we afgevaardigden vanuit de PKN gemeente uitnodigen? H. B. (ook platform)? 

Zitting Rabo bank 

Is het gebouw van DSB een optie? Alfa college? Rabobank: Er was al besloten geldautomaten in een 

gebouwtje onder te brengen. Er was een vervolgoverleg toegezegd. W. kan hierover contact leggen.  

Ledenadministratie/bankzaken 

Begint aardig op orde te komen. 

Wvttk 

Bij de Koppel is nu asfalt gestort. Langs de rechterkant van het Vechtpark staan wel degelijk 

afvalbakken. Zie ook site Nederland Schoon. Hebben ook lespakketten voor de jeugd. 

Er is wel behoefte aan een extra bladerbak langs de Vecht ter hoogte van de hospice. Verzoek 

bewoners Stuwdijk/Risaeusstraat. 

Projectgroep Marsch Kruserbrink is voornemens een breed onderzoek uit te voeren binnen de Kern 

van Hardenberg. Hierbij zal de Chr. Hogeschool betrokken worden. Meer volgt! 

Bij de fa. Vasse/Marskramer is een zebra nodig. Nu 2x oversteken bij de rotonde. Valgevaarlijk! Met 

kinderen kun je bij Vasse niet oversteken. 

Bij de lus (draaien) aan de B. Bramerstraat staan weer auto’s in de rij. Vooral op zaterdag. Met 

draaiende motor voor de uitrit. Het neemt weer toe. 

Oktober 2014 

Verslag van 3 september 

Punt 7: H. B. blijkt ernstig ziek. Nu contact leggen met de PKN Centrum/Zuid met Ds. N. betreffende 

het Naoberschap (mailen). 

Zodra ledenlijst is bijgewerkt met de nieuwe leden ontvangt M. graag een nieuw overzicht zodat de 

contactpersonen een overzicht kunnen ontvangen met de leden. 

Aan de verlichting rond de Sportlaan/Marslaan is niets gedaan. Er is geen contact geweest met de 

bewoner. Het hoeft nu niet maar  de verlichting is nog steeds heel fel. 

Ingekomen/uitgegaan 

Brief via mail van inwoner: Omdat de genoemde verkeersproblemen steeds weer terugkomen maken 

we hier nogmaals melding van. Komende van uit het centrum, Oosteinde richting station, moet je bij 

de rondweg afstappen (fiets) en goed uitkijken. Meermalen heeft inwoner gezien en zelf ervaren dat 

uitkijken niet voldoende is. Plotseling is daar dan die auto van links met grote snelheid. Zowel fietsers 

als automobilisten moeten vaak plotseling remmen of bijdraaien. Het gaat vaak maar net goed en de 

schrik is groot. Het zelfde geldt voor de andere kant, het einde van de Voorstraat :waar je vanuit de 

Voorstraat ook het verkeer niet kunt zien aankomen. De situatie wordt ook door een raadslid 

meegenomen in zijn overleg met de korpschef. 

Inwoner vraagt ook aandacht voor zoveel mogelijk vlakke banen op straat met name voor 

rolstoelgebruikers van belang. Het platform gehandicapten heeft hier aandacht voor. Wat blijft is dat 

het centrum nu eenmaal op een berg ligt. De opmerking over de brug over de Molengoot aan de 

Hessenweg wordt doorgemaild aan PB Heemse. 

Kom eens meedoen: Ter kennisname. 



 

Ik blijf mobiel: Ter kennisname 

Uitnodiging Meest duurzame kern: De BBCH is niet in de gelegenheid hier aan te beantwoorden. Ter 

kennisgeving bekend gemaakt bij de contactpersonen/achterban. 

Webpagina gemeentelijke site: Ter kennisname. 

Verslag kwaliteitsverbetering Marktplein: Wim denkt dat er de volgende keer eindelijk een startdatum 

wordt bepaald. Er zijn wel degelijk minder marktkramen. Midden op de Markt gebeurt voorlopig niets. 

Met de bankjes en bomen gaat wel het nodige gebeuren. Evenals de  koepel. Er vindt dit jaar nog een 

keer overleg plaats. 

Persbericht mooi schoon actie Vechtpark kwam binnen nadat wij spraken over afvalbakken in het 

park. 

Brief van bewoners Spindeflat. De inhoud van de brief wordt gescand en in zijn geheel meegeleverd 

bij het verslag. Door De Stuw wordt de bewoner bezocht samen met een jongerenwerker. Inmiddels 

heeft dit bezoek plaatsgevonden. Jongerenwerker brengt op een donderdagavond een bezoek aan de 

overlastplaats. Zij gaan proberen een gesprek aan te knopen met de jongeren. 

De ‘schaduwwerker van de gemeente’ blijkt een cliënt van de RIBW die woont in de Mulderij. Hij is 

regelmatig toehoorder bij de  Wmo adviesraad (GGZ).  

Er waren ook problemen onder de bewoners onderling. De grootste problemen zijn hier weer opgelost. 

Penningmeester 

De heer Odink uit Heemse wordt door M. benaderd en uitgenodigd voor aanvang van het 

eerstvolgende overleg. Het is geen probleem hem te vragen als penningmeester ook al woont hij niet 

in het centrum. Wanneer we weer compleet zijn, de K.v.K. informeren.  

Overleg contactpersonen 

Zie verslag. 

Naoberschap Centrum 

Er gaat een mail naar Ds. N. 

Onderzoek vanuit projectgroep Marsch Kruserbrink 

De onderzoeksopdracht wordt in zijn geheel toegevoegd en meegeleverd bij het verslag. Het 

onderzoek wordt als burgerinitiatief mede gedragen door de BBCH. 

Ledenadministratie 

De breed verspreide flyer actie heeft 21 nieuwe leden opgeleverd. Na verwerking zijn nieuwe 

ledenlijsten per straat nodig voor de contactpersonen zodat zij de achterban beter kunnen bereiken. 

Er wordt nog een persbericht aangeleverd. 

November 2014 

Ingekomen/uitgegaan 

Mail R. Brink: Neemt de steeds terugkerende verkeersproblemen mee in zijn gesprek met de 

Korpschef. We hebben het hier over de beide uiteinden van de Voorstraat c.q. het Oosteinde. Tevens 

wordt een oversteekplaats ter hoogte van de Marskramer gemist (vooral met kinderen). 

Mail verkeersbesluit: Verkeerscirculatieplan 30 KM zones. Kellerlaan: Wat ooit 70 KM is geweest is nu 

50 KM. Men neemt de kortste weg langs de Bisschopshof. 

Brief bladhekken. Minder bladhekken is de logische reactie nu het afvoeren van groenafval niets kost. 

Brief van De Stuw betreffende de ontwikkeling van I-workspace ter kennisgeving 

Mail contactpersoon betreffende pinautomaten Rabo banken: Contactpersoon ontving reactie. 

Persbericht betreffende ledenwerfactie is welgeplaatst? Actie heeft 20 nieuwe leden opgeleverd. 

Mail inwoner (geen lid) betreffende ondersteuning bij bezwaar aantekenen bouw 

seniorenappartementen hoek Gramsbergerweg/Lage Gaardenstraat. Inwoner ontving schriftelijke 

adviezen. Geen directe ondersteuning van BBCH. 

Brief servicepunt vrijwilligerswerk De Stuw: Digitale enquête ingevuld. 

Poster ontvangen Jeugdwerkbureau Stap kunnen we niet plaatsen. Er is wel een link aangemaakt op 

de website. 

Mail voorzitter PB Balkbrug betreffende de toeristen en forensenbelasting is ingetrokken. 

Brief bewonerscommissie De Spinde betreffende overlast: Jongerenwerker De Stuw zal enige weken 

de plek bezoeken en bij aantreffen de jongeren aanspreken. Tot nu toe zijn er geen jongeren 

aangetroffen. Bij de fietsuitgang van de Spinde staat wel een bord dat er gefietst mag worden i.p.v. 

een bord niet fietsen. Bewoners hebben de wens dat de trottoirs rolstoelvriendelijker gemaakt worden. 

Ook vinden zij de omgeving vuil. 



 

Mail naar PKN gemeente. Geen reactie ontvangen. M. probeert opnieuw contact te leggen.  

Naoberschap centrum haalbaar? Wij denken dat hier niet voldoende draagkracht voor te vinden is 

maar willen wel graag van gedachten wisselen. De Stuw is bezig het bestaande aanbod 

klusvrijwilligers om te zetten in een klussendienst met daaraan verbonden een vrijwillige coördinator. 

Penningmeester 

De heer Odink uit Heemse heeft het overleg bijgewoond en iets over zijn eigen achtergrond verteld. 

Hij gaat het penningmeesterschap van M. overnemen. Tijdens de alg. ledenvergadering dienen de 

leden dan nog wel akkoord te gaan. 

Planning overleg contactpersonen 

Er wordt een nieuwe jaarplanning gemaakt. Voor de Parkweg is de heer A. Hazelhoff of zijn partner 

bereid gevonden contactpersoon te worden. Zie ook het overzicht dat meegestuurd zal worden bij het 

verslag. 

Wvttk 

M. wil graag de volgende keer afscheid nemen.  Overdracht vindt plaats op 31 december. 

Hardenberg heeft geen gemeentelijke voorziening voor spiegelafstelling vrachtwagens. 

De mensen achter Eurowijzer wordt gevraagd volgend jaar tijdens de alg. ledenvergadering een 

presentatie te geven. 

December 2014 

Gasten: Wethouder D. Prinsse en contactambtenaar H. Keuter 

M. neemt vandaag afscheid als penningmeester. 

Verslag van 13 november 

Er wordt gekeken naar de oversteekplaats bij de Marskramer.  Zebra dicht bij de rotonde leidt naar 

winkels aan de Bruchterweg. Ooit oversteekplaats herpositionering. 

Bestemmingsplan ligt ter inzage. Betreft plan hoek Gramsbergerweg/Lage Gaardenstraat. 

Ingekomen/uitgegaan 

Reactie van inwoner op gootjes en aflopende bestrating in de Voorstraat. Moeizaam gebruik door 

fietsers en rolstoelers. Hoogte verschil plint/Voorstraat is zwaar. Je zit scheef. De Zuidelijke hoogtes 

zijn iets lager. 

Rabo pin automaat: Zij willen naar een plek op de markt. 

Brief meest duurzame kern en indienen plan: BBCH gaat geen plan indienen. 

Contactadres scriba PKN gemeente: lzandman1949@kpn.nl Hier kan contact mee gezocht worden. 

Reactie PB Heemse Oelenveerbrug n.a.l. van opmerking inwoner centrum: De reactie werd 

doorgestuurd: Er zijn verlichtingspunten aanwezig. Diamantkoppalen met reflectiebanden. Voldoende 

duidelijk. Verlaging is technisch niet mogelijk. 

Seniorenplatform: (PROO). BBCH heeft niemand afgevaardigd voor dit platform. J.legt contact 

betreffende wel/niet meerwaarde vanuit zijn functie platform gehandicapten. 

Ontwikkeling Vechtwachterlocatie bij het zwembad. Student Hanzehogeschool doet 

woonwensenonderzoek en vroeg om adressen. Er is uitgebreid gecommuniceerd met de student. 

BBCH verstrekt geen adressen. 

Aanbod Stimuland (R. de Man) om de BBCH te ondersteunen bij het vinden van nieuwe 

contactpersonen. R. de Man is uitgenodigd voor het eerst volgende overleg in januari. 

Gebruik buurtkamer door BBCH: Buurtkamer gaat volgend jaar huur vragen voor verbruik van 

ondermeer stroom. Het wordt 25 euro per avond en koffieverbruik. 

Eurowijzer: Eurowijzer gaat een presentatie verzorgen tijdens de alg. ledenvergadering. 

Voedselbankactie/RTV Oost tot en met 19 december vraagt aandacht. 

Alle kerken samen verstrekken kerstpakketten vanuit het verzamelpunt in de Schakel. Ook iets luxere 

artikelen. 

Gemeente wordt gevraagd mail adressen onder BCC te versturen. In het kader van de privacy en 

vervuiling van computers. 

Brief de heer K.:De heer K. heeft contact gehad met de gemeente over de oranje verlichting ter 

hoogte van de Kruserbrink. Deze is slecht. Wordt op termijn vervangen door wit licht. Wegens 

geldgebrek wordt nu eerst aandacht gegeven aan vervanging in Balkbrug en Dedemsvaart. Het 

vervangen van de verlichting aan de Kruserbrink gaat dus langer duren. 

Gesprek met de wethouder 
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Bij de fietsenuitgang van de Spinde mag niet gereden worden door gemotoriseerd verkeer, wel door 

fietsen. Het draaipunt bij AH staat weer regelmatig vol met auto’s, met name op donderdag avond en 

zaterdag. Graag extra aandacht hiervoor. 

Een aantal parkeermeters aan de Parkweg zou heel fijn zijn. Er zijn juist parkeermeters weggehaald in 

het centrum omdat ze weinig gebruikt werden. Parkeerontheffing kan gekocht worden. 

Op di/do mag op de Markt geparkeerd worden? Marslaan: Hoogteverschil is groot. Bouwstraat? 

Verlichting Marsstraat: Nog steeds niets mee gedaan. Sallandsestraat wordt nog opnieuw bestraat. 

Organisatie hulp bij de HH1: Tot 31-12 worden inloopbijeenkomsten georganiseerd. Nieuwe klanten 

kunnen hier geïnformeerd worden.Er is een tijdspad uitgezet om klanten te informeren. Geopperde 

alternatieven: Kinderen die mee betalen, arrangementen van thuiszorgorganisaties. Nu bestaat er nog 

een tegemoetkoming, na 2 jaar zal deze vervallen. Ook mensen die het moeten hebben van een 

minimum inkomen zullen mee moeten betalen. Mensen die gebruik moeten maken van zorg 

ontvangen nu wel erg veel brieven tegelijkertijd. Dit roept veel verwarring en onrust op. 

Er gaat weer gebouwd worden op het terrein achter de Bramerstraat: BWV laat hier bouwen voor 

ondermeer de RIBW en Ambiq. 

Terrein zwembad: Nog geen nieuwe bestemming. 

Grasveld naast het gemeentehuis: Project Krasse knarren, patioachtige bouwstijl. 

De Marktcommissie zal binnenkort een gesprek met de burgemeester hebben. Er zal een besluit 

worden genomen. 

Plan Bouwmanplein. Volgend jaar start realisatie laatste deel Vechtpark. 

Provincie maakt plan van aanpak landbouwverkeer door het centrum. In de afgelopen 10 jaar hebben 

er slechts 2 incidenten plaatsgevonden. 

Wmo: Onderneem het zelf 

M. heeft de bijeenkomst bijgewoond. Bedrijven, instellingen en plaatselijke belangengroepen zijn aan 

het werk gezet met het zelf bedenken van plannen zonder dat die veel geld hoeven te kosten. Het 

verslag volgt nog. De bijeenkomst was ook zinvol om enkele netwerkcontacten aan te halen. 

Wvttk 

Jaarplanning: Akkoord.  

Lijst verstrekt met daarop de huidige contactpersonen.  

M. kreeg een bon en kerststuk als afscheid. Legt contact met G. vanwege de overdracht. M.J. regelt 

de wijzigingen met de K.v.K. Volgens J. hoeft overdracht bij de bank dan niet meer apart geregeld te 

worden. 

Sluiting 

Volgend overleg: Gast: R. de Man van Stimuland. 

Eerstvolgende bijeenkomst contactpersonen: 25 februari. 

 

 


