
 

Jaarverslag 2015 

Inleiding 

In dit jaaroverzicht volgt een samenvatting van wat er in 2015 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 2015 uit onderstaande personen: 

Wim Lutke Schipholt- voorzitter 

Margreet Jansen- secretaris 

Gert Odink-penningmeester 

Lammy Moeken- bestuurslid 

Roelie Posthuma- bestuurslid  

Jan Schoemaker- bestuurslid 

Afgelopen najaar heeft mevr. Thea Breukelman als mogelijk nieuw bestuurslid meegedraaid. 

 

Aantal leden/contributie 

Eind 2015 waren er …leden.  De contributie werd ging van  €2,30 naar €2,50 per jaar. Het 
aanmeldingsformulier werd aangepast en is te vinden op de website. 

 

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 wegens 
omstandigheden  niet in staat geweest  bij het overleg aanwezig te zijn. Het Centrum gebied 
communiceert opnieuw met contactambtenaar I. Franke. De belangenvereniging heeft deelgenomen 
aan de klankbordgroep AZC. 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. Ieder jaar opnieuw komen 
dezelfde projecten in beeld als aanbod voor buurt en wijk. Hierbij kunt u denken aan: Burendag, Kern 
met Pit en Kinderstraten. Hier worden geldbedragen voor beschikbaar gesteld. Heeft u interesse, laat 
het dan weten! 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. 

Het overleg krijgt steeds meer een sociaal karakter. Betrokkenheid bij het opzetten van een mogelijk 
Noaberschap is zo’n onderwerp.  



 

Bereikbaarheid 

Website: www.bbcentrumhardenberg.nl. 

U kunt de BBCh bereiken via het mailadres: bestuur@bbcentrumhardenberg.nl In het verslagjaar werd 
het inloopspreekuur opgeheven: Wordt niet bezocht. Voortaan worden de eerste 10 minuten 
gereserveerd. 

Inloopspreekuur van 19.30-1940 uur in de Buurtkamer. De data werden gepubliceerd op de website. 

 

Januari 2015 

Ingekomen/uitgegaan 

Jaarwisseling: Het vuurwerk na 18.00 uur was niet minder dan andere jaren. Wel was het vroeg rustig. 

R. de Man van Stimuland 

Stimuland is een onafhankelijke Stichting die sociale ondersteuning biedt om te komen tot een vitaal 
platteland. Renske heeft kort uitleg gegeven over het sociaal domein en de samenwerking met de 
gebiedsteams. De gebiedsteams zoeken ondermeer contact met contactpersonen in wijken en 
buurten. Met de contactambtenaar heeft zij gezocht naar aandachtgebieden. Hierbij is haar aandacht 
gevestigd op het moeizame contact van de BBCH met haar al dan niet contactpersonen. Renske wil 
graag uitgenodigd worden voor het contactpersonen overleg op 25 februari samen met Els Lettink, 
teammanager van het gebiedsteam Kern en teamleden. Daarbij wil Renske kijken naar het overzicht 
van de contactpersonen en hoe we kunnen komen tot meer contactpersonen vanuit de straten waar 
we nu geen contactpersonen hebben. Met dank aan Renske. 

Verslag van de contactambtenaar 

Er is een informatieavond van van Dijk bouw geweest. De bouw aan de Voorstraat start wel: Huur en 
koop. Het grootste deel is verkocht. Er wordt gebouwd naast het oude postkantoor t.o. de Opticiën. 

Benedenverdieping: Kantoorruimte. 

Wvttk 

Behoefteonderzoek door studenten VIAA wordt eind januari uitgevoerd. 

Februari 2015 

Verslag van 21 januari 

Terrein zwembad: Een groot deel is verkocht 

Ingekomen/uitgegaan 

Brief glasvezelnetwerk buitengebied 

Brief subsidie initiatieven en projecten op 4 en 5 mei 

Seniorenplatform: Er wordt bekeken  of het meerwaarde heeft naast het functioneren van de Wmo 
adviesraad. 

Brief Ommen loopt mee 

Uitnodiging finale wedstrijd: Meest duurzame kern in de gemeente. 

Mail CDA fractie, hier maken we geen gebruik van. 

Mail klankbordgroep inrichting Markt: BBCH bezoekt deze bijeenkomst 

Brief van lid betreffende bouwverkeer/bouwstraat Kruserbrink: Hier wordt geen actie op ondernomen. 
Lid krijgt uitleg tijdens de bijeenkomst contactpersonen. 

Promotie  

Op 13 juni vindt Leontine’s  Lady’s Tour plaats voor het goede doel. Er kan 35 of 65 KM gereden 
worden. De start vindt in Hardenberg plaats. Onderweg 1 pauze plek. Het is de bedoeling dat er zo’n 

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


1000 vrouwen meefietsen. Voor groepen is het goedkoper. Iedereen ontvangt een goody bag. We 
zullen er op de website aandacht aan besteden. 

Er wordt tevens een link geplaatst naar het jaarprogramma van promotie. 

Wat gaat er dit jaar zoal plaatsvinden: 200 jaar koninkrijk der Nederlanden, Rijtuigen optocht, IJsbaan 
gaat w.s. niet door, Reuzerad wel, Kerstmarkt, Aandacht voor 4 en 5 mei: 

Straattheater, springkussens, looporkerst, horeca, exposities (superstart)/Anne van de Hoek. 

Promotie vraagt alle vergunningen aan. 

Promotie ontvangt dit jaar 65% subsidie t.o.v. vorig jaar. Er komt veel bij kijken. 
Er is een evenementen fonds bestaande uit totaal 50.000 euro. Hiervan is 10.000 euro bestemd voor 
kleine evenementen. De Toren levert gratis PR aandacht. De fa. Plaggenmarsch levert gratis 
siervuurwerk. 

Zes organisaties in de Marsch Kruserbrink laten op dit moment een behoeftepeiling uitvoeren onder 
inwoners van de Kern. Leerlingen van de VIAA hebben inmiddels 120 gesprekken met inwoners 
gevoerd. Het onderzoek wordt mede gedragen door de BBCH. 

Inwoners kunnen een stadswandeling houden onder begeleiding: Kosten 2,50 p.p. Er zijn folders 
beschikbaar. 

De kermis gaat naar het Badhuisplein: 2x per jaar in voor- en najaar. 

Het afgelopen jaar werd 2x een activiteit georganiseerd in een leeg pand mede dank zij de 
ondernemers: Modelspoorbaan (2500-3000 mensen geweest) en kinderactiviteiten. 

Art Crew zou de huur hebben opgezegd. Locatie gaat dan ergens naar een zolderruimte van de 
Zwieseborg en uit het Centrum. Het is een vorm van dagbesteding. 

Leerlingen van de Groene Welle leggen een tijdelijk plantsoen aan aan het Oosteinde zolang er niet 
gebouwd wordt. Volgend jaar zullen er appartementen gebouwd worden. 

Kerstmarkt doortrekken tot en met zondag. Proef heeft goed uitgepakt. Laten zien dat het op zondag 
ook kan. Koopavond loopt terug. Er zijn nu op zondag 2 Horeca bedrijven open. Het is wenselijk dat 
dit er meer worden.  

Het contact met promotie zal voortaan 1x per jaar plaatsvinden. R. Brink gaat haar werkzaamheden 
afbouwen. Dit jaar nog gewoon in functie. 

We spraken even over het AZR, het terrein en de units. Hardenberg Promotie werd bedankt. 

Wijzigingen Kamer van K. zijn binnen 

De penningmeester merkt op dat het aanmeldingsformulier niet aan de Sepa richtlijnen  voldoet. Deze 
wordt aangepast en op de website vervangen. Tevens zal het nummer van de K.v. K. op de site 
worden gezet. 

Algemene ledenvergadering en overleg contactpersonen 

Beide agenda’s werden doorgenomen. Er zal weer een Power Point Presentatie worden gemaakt. 

Wvttk 

De BBCH bezoekt de bijeenkomst AZR (2x) 

Maart 2015 

Ingekomen/uitgegaan 

Brief Stuw Europees uitwisselingsproject: Het is een mooi project maar misschien interessanter voor 
mensen die meer raakvlakken hebben. Bestuurslid is zijdelings betrokken. 



Burendag. De info werd uitgereikt aan de contactpersonen en partijen in de woonservicezone. Het 
gebiedsteam kreeg een kopie. Tijdens de alg. led. vergadering zal er ook een stapeltje liggen. 

Verslag Klankbordgroep Markt: Geen nieuwe verrassingen. Er gaat nu daadwerkelijk gestart worden 
met de uitvoering: weken 14 t/m 16 staan hiervoor gepland. De werkzaamheden moeten voor 18 april 
afgerond zijn vanwege een evenement. Het open gat blijft nog even wat het is. 

Mail Kastanjehof: Resultaat van het bezoek van de BBCH: Kastanjehof wil graag een documentaire 
maken. Vraagt aan iedereen die zich betrokken voelt foto’s, filmpjes, verhalen etc. aan te leveren. 
Adres en verzoek worden op de website geplaatst. Tevens zal bestuurslid hiervoor aandacht vragen 
tijdens de alg. led. vergadering. 

Brief gemeente betreffende ontheffing voor het houden van een Paasvuur. Omdat er in de Kern geen 
mogelijkheden zijn, nemen we dit ter kennisname aan. 

Mail Stichting Stimuland: Stimuland voert voor de gemeente Hardenberg op kosten van de provincie 
Overijssel een isi project uit (Innovatie Sociale Infrastructuur). Het project betreft de lokale inbedding 
om de Samen Doen teams te versterken. Een lerend traject. Hiervoor zijn een 4-tal casussen 
uitgezocht die onderling totaal verschillend zijn. De contactpersonen van de BBCH is 1 van de 4. 

Project loopt op 1 april af. Zie ook verslag contactpersonen. Iedereen in de Kern kan desgewenst aan 
het gebiedsteam vragen uitleg te komen geven, b.v. voor bewoners in een appartementencomplex. 
Mogelijk dat de gemeente t.z.t. een bijeenkomst plant voor PB’s. 

Bijeenkomsten AZR/Klankbordgroep 

BBCHheeft de bijeenkomst in het gemeentehuis bezocht en de bijeenkomst van de belanghebbende 
PB’s. Er wordt nu gewacht op de samenstelling van de klankbordgroep. MJ wil eventueel hieraan 
deelnemen. 

Overleg contactpersonen 

Zie verslag. De opkomst was weer zeer mager te noemen. Plan: De BBCH zal de komende tijd een 
aantal mogelijke kandidaten benaderen om contactpersoon te worden. 

Wvttk 

Lid BBCH heeft een bericht in de krant geplaatst en daarbij de BBCH genoemd. Hierop  wordt het lid 
aangesproken. 

We besluiten te stoppen met het inloopspreekuur om 19.00 uur. Voortaan kan het spreekuur om 19.30 
uur plaatsvinden. We reserveren hiervoor 10 minuten. Blijkt dit niet genoeg dan wordt met 
betreffenden een afspraak gemaakt. Jan zal dit meenemen tijdens de alg. led. vergadering. Daarna 
aanpassen op de website. 

 

April 2015 

Ingekomen/uitgegaan 

Verslag bijeenkomst tijd voor mobiliteit (stadsbus/buurtbus Kern): De bijeenkomst is niet bezocht. Wel 
is de vraag aan de BBCH gesteld of we een soort stadsbus in de Kern zien functioneren. De 
buurtbussen zijn gebonden aan een totaal tijd op hun route van een uur. Daarbij is het niet mogelijk 
nog langer in de Kern rond te rijden. De volgende bijeenkomst bezoeken en mee kijken in het 
routeplan. Wel zou het kunnen werken. Hand opsteken ten teken dat je mee wilt kan werken. 

Wijksteunpunten SXB Groep: De SXB start op al zijn locaties een wijksteunpunt waar omwonenden 
gebruik van kunnen maken: Denken aan activiteiten, spreekuren etc. 

Brief openbare verlichting: Storingen kunnen voortaan  digitaal via een meldportaal rechtstreeks aan 
de onderhoudsaannemer gemeld worden: www.geenlichtindestraat.nl 



Brief Stuw sociaal café (aanmelden voor 14 april): MJ kan niet vanwege de klankbord groep AZC.  

Brief platform gehandicapten/contactpersoon: J. neemt dit, als lid, op zich. 

Brief Stuw Vitaliteitsscan: De scan werd ter kennisneming aangenomen. 

Persbericht inrichting Markt, ter kennisgeving 

Poster 4/5 mei, ter kennisgeving 

Uitnodiging lokaal sociaal ondernemen:  

 Afspraak PKN/Ds. de Lange/M Cuperus 16 april: BBCH neemt deel aan het overleg Noaberschap. 

De Lage Gaardenstraat en de Piet Heinstraat worden opnieuw ingericht (september),riolering en 
fietsstraten. De  Sallandse straat wordt ook nog gedaan. 

Masterplan: Gaat de onderdoorgang bij het Station nog door?  

Bijeenkomsten AZR/Klankbordgroep 

Wekelijks worden er per onderwerp mensen uitgenodigd om uitleg te geven. Dit vormt dan de basis 
waarop de klankbordgroep zijn advies formuleert. Uit de klankbordgroep is een groepje schrijvers 
geformuleerd. Er wordt geprobeerd de maand mei het advies klaar te krijgen. 

Wvttk 

Markt: Omwonenden zijn geïnformeerd over de herinrichting. 

Landbouwverkeer door het centrum: In 10 jaar waren er slechts 2 voorvallen. Er wordt nog steeds 
geschreven aan een plan van aanpak. 

Bijna ongevallen: Doorgeven! 

Aan de rondweg langs de Bisschopshof wordt niets veranderd. 

Mei 2015 

Ingekomen/uitgegaan 

Naoberschap Centrum: Uitnodiging na gesprek. Op 8 juni woont de BBCH het overleg bij dat de 
kerken hebben georganiseerd over het Naoberschap. 

Oproep ouderenplatform: Het ouderenplatform roept vrijwilligers op zich aan te melden als 
ouderencontactpersoon in wijk, dorp of buurt voor het platform. BBCH gaat voorstellen dat het 
platform contact onderhoudt met de BBCH via het secretariaat. 

 2e Bijeenkomst mobiliteit:BBCH gaat naar de bijeenkomst op 27 mei. 

Oranjefonds groene buurtprojecten: Voor zover mogelijk wordt de brief doorgezonden naar de 
contactpersonen en op de site geplaatst. 

Vrijwilligersmarkt en training: De markt kan bezocht worden op woensdag 10 juni in de Baron in 
Dedemsvaart vanaf 19.00 uur. 

Avondvierdaagse: Vindt dit jaar plaats op 17, 18, 19 en 20 juni 

Uitnodiging Vechtdaldag : Programma Ruimte voor de Vecht 19 juni.  

 Uitnodiging Bewustwording, inspiratie en netwerken.  

Mail oud ijzeraktie (weeshuis Gini Pullen) ter kennisneming 

Scootmobiel en E-bikedagen, nieuwe data. Zal op de site gezet worden. 



Kastanjebomen Karel Doormanlaan en Trompstraat: Een aantal van de 24 bomen zijn aangetast. Alle 
24 bomen zullen geruimd worden in de eerste week van juni.  

Bijeenkomsten AZR/Klankbordgroep 

De klankbordgroep heeft een aantal weken uitstel gekregen voor het aanleveren van de adviesnota. 
Er wordt hard aan gewerkt. 

Juni 2015 
Ingekomen/uitgegaan 
Herinnering Vechtdaldag 
Veiligheidsdag 15 augustus: Er wordt telefonisch contact gelegd. 

Verkeersveilig landbouwverkeer op 18 juni. BBCH woont het overleg bij. 

 Betreffende het parkeren bij AH wordt nu toch actie ondernomen. 

Verslag 2e bijeenkomst mobiliteit 

Er waren vertegenwoordigers van de buurtbussen Balkbrug, De Krim en Centrum Hardenberg 
aanwezig en de BBCH. Overige PB’s waren niet aanwezig. De volgende bijeenkomst zal op 24 juni 
plaatsvinden. De PB’s zal gevraagd worden dwingend aanwezig te zijn. 

Strekking van het verhaal: Minder buslijnen. Hoogeveen – Hardenberg en Hoogeveen –Coevorden zal 
één lijn worden. 

Buurtbuslijnen: De vrijwilligers gaan samen bekijken hoe het beter kan: één lijn naar CFH. 

Hoe kunnen de routes beter op elkaar aansluiten. In 2017 zal regio taxi verdwijnen. 

Instellingen moeten beter gaan samenwerken betreffende de beschikbare busjes. Elkaars busjes of 
samen gebruiken. 

Naoberschap Centrum: 

Resultaat van het overleg, alle 3 kerken zien het belang van een Naoberschap Centrum. Zij willen 
proberen tot de oprichting ervan te komen. Daarvoor brengen zij in september verslag uit aan de 
wijkkerkenraden en zullen voorstellen te komen tot een Naoberschap Centrum. Elke wijkkerkenraad 
zal voor 2 vertegenwoordigers in het bestuur zorgen, dat kunnen 2 ambtsdragers zijn of 1 
ambtsdrager en 1 vrijwilliger. 

Verslag bijeenkomst bewustwording, inspiratie en netwerken. 

Het overleg diende vooral om de aanwezigen te stimuleren zelfstandig projecten op te zetten met 
behulp van vrijwilligers. Er werden een aantal presentaties gegeven als voorbeeld. In een aangeleverd 
mapje zitten voorbeelden van ondermeer een wijkanalyse en hoe dit zou kunnen. 

AZR/Klankbordgroep 

De klankbordgroep heeft een aantal weken uitstel gekregen om voldoende tijd te hebben de 
adviesnota aan te leveren. Voor de zomervakantie wordt de nota aan B&W en de fractievoorzitters 
aangeboden. Margreet zal de definitieve versie via de mail aanleveren zodra dit kan. 

September 2015 

Verslag van 10 juni 2015 

Nog niets van de kerken gehoord betreffende het Naoberschap. 

De bankjes op de Markt worden goed gebruikt. 

Hoogteverschil straat bij de bouwwerkzaamheden ziet er niet op te lossen uit. 



Ingekomen/uitgegaan 

Mail middelengebruik en armoede. Via mail gereageerd en verwezen naar jongerenwerkers de Stuw. 
Wel uitgenodigd. 

Aangepaste E-bike dagen: Zie website 

Onderzoeksverslag Centrum Hardenberg: Toegestuurd, ter kennis neming. 

Brief jubileum Stuw 15 oktober. Programma volgt. 

Vechtpark Centrum uiterwaard: Op 17 augustus werd gestart met de werkzaamheden. Van23 sept.-24 
november is de Voorstraatbrug afgesloten voor autoverkeer. 

Enquête geldautomaten werd ingevuld. Het zou mooi zijn als je naar binnen kunt bij het bezoeken van 
een automaat. Tevens heeft de BBCH aangegeven dat de automaten te hoog zitten voor mensen in 
een rolstoel. 

Beursvloer informatie: Geen aanmelding BBCH 

Verslag verkeersveilig Centrum 

 Er worden een 3-tal voorstellen gedaan betreffende de Twenteweg en wat kleine aanpassingen 
binnen het centrum. 

Voortgang klankbordgroep AZC 

Het college zegt dat ze veel rekening hebben gehouden met de adviezen uit de nota klankbordgroep. 
Het besluit tot de keuze voor 700-750 opvangplaatsen is echter niet onderbouwd met duidelijke 
argumenten. Op dinsdagavond 16 sept. vindt de oriënterende ronde voor de raadsleden plaats. Het is 
nu nog niet duidelijk of er een omwonendenoverleg en een klankbordgroep blijft bestaan of alleen een 
omwonendenoverleg. Voor een omwonenden overleg wordt je uitgenodigd. Hier zitten dan ook meer 
partijen bij zoals de politie. Het voorzitterschap ligt bij de COA. Er gaat enquête rond. Mogelijk besluit 
de klankbordgroep toch tot het blijven bestaan van deze groep maar dan ongeveer 2x per jaar. 

Stand van zaken vervoer/mobiliteit 

Het overleg moet nog gepland worden. 

Wvttk 

Jongerenwerker van de Stuw heeft gevraagd of de BBCH achter de realisatie van een 
jongerencentrum staat. Dat doen we! Dit wordt verwerkt in het projectplan. Op de Markt (oude banken) 
worden hangjongeren gesignaleerd.  

Inwoner wil graag meer muziek op de Markt. BBCH ziet een pleinfeest wel zitten.- 

Bewoners Frederikshof kunnen geen kraskaarten kopen?? 

De Sportlaan wordt doorgetrokken (verlengd). 

Aan “de lamp” in de Sportlaan is nog steeds niets gedaan. Dit duurt inmiddels al een aantal jaren. 

Oktober 2015 
Ingekomen/uitgegaan 

Mail winkelpanden inloop op 23 september.  

Nieuwsbrief Servicepunt De Stuw. 

Mail kinderkermis met aanbod.  

Uitnodiging gewoon gezond op 6 oktober.  



Uitnodiging dag van de duurzaamheid op 9 oktober. Breed opvatten.  

Nieuwsbrief AZC, ter kennisname. Er komt een omwonenden overleg. Mogelijk blijft de 
klankbordgroep 2x per jaar contact houden. 

Crisisopvang 1 week  

Inschrijving Appeltjes van Oranje/site 

Uitnodiging 20 jaar De Stuw  

Stand van zaken vervoer/mobiliteit 

Er heeft nog geen overleg plaatsgevonden. Buurtbus lijnen De Krim/Gramsbergen, 
Beerzerveld/Hardenberg en Bruchterveld/Ebbenbroek hebben een voorstel om beter gebruik te 
maken van de lijnen. Zij hebben een inventarisatie gemaakt. OV kaart in de buurtbus gebruiken? 

Overleg Contactpersonen 

Items verwerken op de site. Het aantal deelnemers was wederom klein maar het overleg was prettig. 

Overleg met de wethouder 

Fietsende schooljeugd 

Scholen: onderhoud of uitbreiding: Kastanjehof/Prof. Waterinkschool/Deltion en Alfa. 

Drinkwaterkraan bij Blokker en pomp bij stadsmuur 

Wvttk 

BBCH gaat flyeren in de nieuwe straat in het verlengde van de Marsstraat 

November 2015 
Ingekomen/uitgegaan 

Mail crisisopvang beëindigd 

Subsidieregeling lokale energietarieven 

Brief omroep NOOS 

Brief vervolgbijeenkomsten nieuwe tijd voor mobiliteit 

Brief student interview Vechtpark: BBCH heeft een gesprek gehad. Het verslag volgt. Student hield de 
interviews in opdracht van de provincie. J. heeft vanuit het platform gehandicapten opgemerkt dat één 
hellingbaan te stijl is. Advies ging naar de gemeente. 

BBCH ziet wel graag meer bankjes langs het wandelpad. Er staat nu alleen een bankje bij de Koppel 
en een bankje achter in het park richting garage Mastenbroek. 

Mail van W. Boeke 

Workshop fondsenwerving: M. gaat deelnemen 

Jumbo Kerstactie 

Inrichtingstekening opvangcentrum Heemserpoort 

Bijeenkomst vrijwilligerswerk en verzekering op 9 december: BBCH kan niet wegens regulier overleg 

Items ter bespreking met de wethouder 

Verslagpunten laatste 3 verslagen 



Verkeerschaos door alle werkzaamheden (veel tegelijk) 

De Sallandse straat is mooi geworden. Het Middenpad verdient ook wel een opknapbeurt. 

Naoberschap Centrum Hardenberg 

De kerken zijn zover dat er nu gestart kan worden met een stuurgroep om te komen tot oprichting van 
het Naoberschap. 

Wvttk 

Op het terrein van Juventa liggen 2 ongebruikte Jeu de boules banen. M. gaat hierover in overleg met 
Juventa. 

Het Alfa College is gestart met een wijkleercentrum in de Kastanjehof. 

De fysio praktijk aan de Sallandsestraat gaat naar het nieuwe gebouw aan de Brink. 

Aan de Bruchterweg wordt een Veteranencentrum gerealiseerd (ontmoetingsplek).  

December 2015 

Verslag van 18 november 

Mail van W. Boeke: inbreng leefbaarheidsonderzoek. M. heeft gereageerd op basis van eerder 
aangeleverde onderwerpen. 

Mail Vechtdal dichtbij t.k. 

Gewoon Doener: Kandidaten kunnen aangemeld worden. Bekendmaking tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie van de gemeente. 

Opening servicepunt vrijwilligerswerk De Stuw heeft plaatsgevonden.  

Vervoer: De Stuw wil en wordt betrokken bij de opzet van het vervoer binnen de gemeente. 

Items ter bespreking met de wethouder 

Niet besproken wegens afwezigheid van de wethouder. Aan de contactambtenaar is voorgesteld dat 
wethouder en zij nu gewoon aanwezig zullen zijn tijdens de algemene ledenvergadering in maart 2016 

Verslag workshop fondsenwerving 

De presentatie wordt naar iedereen doorgestuurd. Mocht het ooit nodig zijn dan kunnen we hier 
gebruik van maken. Tevens bestaat er een overzicht van plaatselijke fondsen. 

AED 

De AED die bij de Rabo bank zat, is naar Veurink mode gegaan. 


