
Jaarverslag 2012  

Inleiding 

In dit jaaroverzicht volgt een korte samenvatting van wat er in 2012 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 bestaat op dit moment uit onderstaande personen: 

Wim Lutke Schipholt- voorzitter 

Margreet Jansen- secretaris 

Marjan de Ligny- penningmeester 

Albert Vlogman- bestuurslid 

Jan Stoffelsma- bestuurslid 

Lammy Moeken- bestuurslid 

  

Aantal leden/contributie 

Eind 2012  waren er 480 leden.  

Vergaderingen/klankbordgroep 

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 bij de externe klankbordgroep betreffende het Masterplan 
centrum Hardenberg. Er zijn contacten met de aangrenzende plaatselijke belangengroepen. 

Bereikbaarheid 

Sinds kort heeft de belangenvereniging een website: www.bbcentrumhardenberg.nl. 

U kon de BBCH bereiken via het mailadres van de secretaris: m.jansen8@lijbrandt.nl en per 
adres: 

M. Jansen, M. Hzn. Trompstraat 41, 7772 ZG Hardenberg. 

Vanaf nu heeft de BBCH een eigen mailadres: bestuur@bbcentrumhardenberg.nl 

  

http://www.bbcentrumhardenberg.nl/
mailto:mjansen.3303@telfort.nl
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Samenvatting uit het verslagjaar van maand tot maand: 

Januari 2012  

Voorbereiding Algemene ledenvergadering 

Op het aanmeldingsformulier werd het mailadres toegevoegd. 

H. Boer blijft  nog even de kascontrole doen (penningmeester). 

Februari 2012 

Verslag algemene ledenvergadering d.d. 22 februari 

De punten worden meegenomen in het overleg met de contactambtenaar. 

Verslag PB’s en wijkverenigingen van 25 januari/opzetten netwerk                                      
                                                                                           

De gedachte is in de loop van het najaar een secretaris/voorzittersoverleg te organiseren. 
Daarnaast eenmaal per half jaar verslagen uitwisselen. E.v.t. kan een overleg gestart worden 
n.a.l. van een onderwerp. 

Er is weinig gereageerd op het verlichtingsplan. 

Maart 2012 

Verslag kennismakingsbijeenkomst met de burgemeester op 8 maart. 

Gemaakte opmerkingen: Er wordt veel zorg geconcentreerd in het centrum. Het evenwicht is 
wat zoek. Meer balans is nodig. Er zijn nu al 8 lege winkelpanden. Multivastgoed heeft 
weliswaar een inspanningsverplichting maar deze is meestal maar 5 jaar geldig. Kroonenberg 
is verantwoordelijk. Tijdens de bijeenkomst was er ook veel aandacht voor de 
verkeersveiligheid. 

April 2012 

Brief van de gemeente Hardenberg d.d. 12 maart betreffende het onderhoud van de wegen. In 
het centrum wordt de Jan Weitkamplaan voorzien van een nieuwe slijtlaag en aan de 
Sallandsestraat wordt groot onderhoud uitgevoerd. 

De BBCH heeft eerder deze week het ontwerpbestemmingsplan Marsch Kruserbrink 
bekeken. Zienswijze: Het gebouw de Vechtwachter aan de Barbierstraat wordt 30 meter hoog. 
Dat was hiervoor 26 meter. Er komen nu 26 appartementen i.p.v. 18. 

Wijkt af van de vorige zienswijze. De BBCH zal  (voor 26 mei) reageren middels een brief: 

Aanzicht minder fraai,26 appartementen i.p.v. 18, houdt de lijn gelijk met de andere 
woningen. 



Website 

Er moet  een domein naam worden gekocht. Wat moet er in komen te staan: Wat doet de 
BBCH. De statuten kunnen als uitgangspunt gebruikt kan worden. Verslagen publiceren. Foto 
van bestuursleden. Als de website een feit is, kan een artikel voor de krant aangeleverd 
worden. 

Stichting Struikelstenen Hardenberg 

De stenen komen in de straten daar waar vroeger Joodse inwoners gewoond hebben. Het 
worden plaatjes in de straat met daarop de naam. 

Lijst wijkcontactpersonen  

Een nieuwe lijst moet worden samengesteld. Daarna kan een regelmatig overleg met de 
wijkcontactpersonen afgesproken worden bijvoorbeeld 2x per jaar. 

Opstarten gesprekken met de contactambtenaar 

Het speeltuinbeleid bespreken met de contactambtenaar. Aanwezige speeltuinen: 

Achter de flat aan de Parkweg, Kruserbrink, Ruyterstraat (zit hek omheen?),tussen de flats 
aan de trompstraat en K. Doormanlaan. Er wordt gepleit voor speelmogelijkheden voor 
kleinkinderen in de buurten waar veel ouderen wonen. 

Algemeen 

Aanleg Vechtpark. Ideeën Heemserpark toevoegen aan Vechtpark. 

Er komt een stadsstrand. De Heemsermarsweg is nu nog een soort vluchtroute. 

Mei 2012 

Er wordt afscheid genomen van H.J.Westerman en H. Boer. 

De BBCH is voor overleg naar het gemeentehuis geweest. Gebouw de Vechtwachter wordt 
bij nader inzien toch geen 30 meter hoog, maar blijkt 27 meter hoog te worden met puntdak. 

Hondenuitlaatstroken: Het beleid betreffende de uitlaatplekken is niet bekend bij de leden. 
Het beleid staat op de site van de gemeente. In ieder geval zijn er uitlaatplaatsen langs de 
Vecht. 

Wethouder D. Prinsse  en contactambtenaar I. Franke zijn aanwezig. 

Speeltuinbeleid: Wat is het beleid? Het beleid wordt afgestemd met de mensen die er wonen. 
Afspraak: De gemeente zet het beleid op een rijtje, doet een voorstel. Het voorstel kan daarna 
voor overleg op de agenda worden gezet. 

Leegstand winkelpanden. De gemeente heeft met de middenstand en de belegger gesproken. 
De belegger van de panden aan het Oosteinde is failliet gegaan. Leegstand is moeilijk te 



voorkomen onder in vloed van de crisis. Lege panden: Er wordt nagedacht over tijdelijk 
andere bestemmingen die levendigheid bieden. Tweede optie: Etalages aankleden. 
Commerciële bestemmingen van winkelpanden zijn niet in trek. Er is nu nog zo’n 200 m4 
winkelruimte te huur. 

  

Verkoop appartementen. De  verkoop ligt bijna helemaal stil. Er staan 45 appartementen te 
koop/leeg. Het huidige aanbod komt niet overeen met de vraag. Hypotheekverstrekkers zijn 
behoudend. Voor de zomer wordt een besluit genomen betreffende de koopappartementen. 
Jongeren willen eerder op zichzelf wonen, met name MBO jongeren. Hoger opgeleiden 
trekken weg. De gemeente maakt een nieuwe visie op wonen. Tot 2030 blijft het 
inwoneraantal in de gemeente Hardenberg nog groeien. De woningen in de Marsch 
Kruserbrink worden zo gebouwd, dat ze eenvoudig om te bouwen zijn. 

Kruising bij de Troubadour: Het gegeven dat, met name ouderen niet zo snel kunnen 
oversteken en daar tegenover twee onoverzichtelijke bochten, wordt door de wethouder 
meegenomen. Café Sevens biedt eveneens een lastig oversteekpunt. Aan de 
verkeersdeskundige zal gevraagd worden hier naar te kijken. Volgens de wethouder levert 
chaos als voordeel op dat mensen voorzichtiger worden, de snelheid neemt af. Zebra’s leveren 
schijnveiligheid op. 

Kraskaart: De inwoners zijn niet blij met de kraskaarten. Kan er een nieuw systeem bedacht 
worden? Toekomst: Digitaal systeem waarbij nummerborden gekoppeld worden aan de 
huisadressen van de bewoners. 

Machtiging voor parkeren: Hiervoor heeft een gewenningsperiode plaatsgevonden. Een 
bericht aan de inwoners was op z’n plaats geweest. Vooruitgang: parkeerkaarten (automaten) 
die door het hele centrum gebruikt kunnen worden. 

Burgemeester Schuitestraat: Veel jongeren gaan met de tractor naar school en rijden te 
hard. Dit is een gebiedsontsluitingsweg. Hier hoort een max. KM snelheid van 50 bij. Er zit 
dus een theorie achter. Het treft slecht dat hier toevallig twee grote scholen staan. 
Medeverkeersdeelnemers aankijken, c.q. oogcontact maken schijnt te werken. 

W. Oldenburgstraat heeft aan de zuidkant een erg slecht trottoir. Het inrijden en uitrijden 
duurt soms erg lang. De weg is smal. Dit wordt meegenomen. 

Parkeerdek AH: Bewoners ondervinden nadeel bij grote drukte. Soms moet in de rij gewacht 
worden, terwijl zij met parkeerkaart eigenlijk zouden kunnen doorrijden. 

Regio taxi: Gebruiken taxi chauffeurs hun vergunning voor het laten zakken van de paaltjes 
onterecht als sluiproute? Rijden veelvuldig langs zonder passagiers. Gemeente zal hier de 
vervoerder op aanspreken. 

Zorgwoningen: Er zijn veel zorgwoningen in het centrum gerealiseerd. De gemeente is een 
verplichting(provincie) tot 2015 aangegaan voor realisatie van 50% woningen binnen een 
woonservicezone in de gemeente. Er zijn woningen voor starters en ouderen. De groep 
daartussen wordt gemist. Dit is vaak de groep met kinderen die hier heel bewust ook niet voor 
kiezen. In het gebied station/Kruserbrink zullen meer jongerenwoningen gebouwd worden. 



Zorgpersoneel Overlaat(gemengde woonvorm) voelt zich vaak in de avonduren niet  veilig. 
Zij worden nogal eens lastiggevallen. Dit is ook een aandachtpunt voor de zorginstellingen. 

Deelname aan overleg: De wethouder zal in principe eenmaal per jaar het overleg bijwonen 
of op basis van een  uitnodiging. 

Ten behoeve van een beter contact met de achterban werkt de BBCH aan de ontwikkeling 
van een website. De BBCH behartigt de belangen van de samenleving. Vanuit deze gedachte 
ziet de wethouder graag een samen optrekken. 

De BBCH wil behalve contact met de verschillende buurten ook graag contact met de 
middenstand. 

Beleid t.a.v. evenementen: Decibellen zijn en worden wel gemeten. Basgeluid schijnt niet te 
meten te zijn. Als je wat lager woont rond het centrum, kan dit geluid heel vervelend zijn. Het 
geluid kan niet weg. 

Juni 2012 

Brief ontvangen van buurtvereniging Parallelweg/Verlengde korte steeg met verzoek om een 
bijdrage voor een AED. 

Hondenuitlaatstroken: De plattegrond van de gemeente site werd bekeken. Er zijn weinig 
stroken echt in het centrum. 

Presentatie sleutelfiguren 

De sleutelfiguren die met name werkzaam zijn in het centrum van Hardenberg zijn: 

Klari Baarslag en Ans van Diepen. Sleutelfiguren hebben een presentatie gegeven van hun 
werkzaamheden als vrijwillige sleutelfiguren. Het lijkt een goed idee de sleutelfiguren te 
linken 

aan de website van de BBCH. Zij zijn ook te vinden via de website van de Stuw, doorklikken 
op sleutelfiguren. Hier zitten de foto’s van de sleutelfiguren en hun werkgebieden onder. 

September 2012 

 

Brief nieuwe directeur bestuursdienst Ommen-Hardenberg. De heer G. Kolhorn stelt zich per 
brief voor en geeft aan t.z.t. graag te willen kennismaken. 

Stand van zaken website 

De website is inmiddels in de lucht. Is nog niet klaar: Er wordt nog gewerkt aan de layout. 

Hondenuitlaatstroken 



I. Franke heeft een tijd geleden gevraagd om suggesties voor uitlaatstroken. Het zijn er maar 
weinig en allemaal aan de buitenranden van het gebied. Er wonen echter heel wat honden. 
Suggestie meegegeven zakjes gebruik te stimuleren. Het lijkt de BBCH een goed idee de 
inwoners te vragen om suggesties. Dit zou kunnen via de nieuwe web site en/of de krant. 

Overleg Stichting hartveilig/AED Verlengde korte Steeg/Parallelweg 

De BBCH heeft overleg gevoerd met de brandweer en M. Grendelman, per 1 januari 2013 de  
voorzitter van Stichting Hartveilig. Binnen het gebied van de BBCH zijn nu 3 AED’s 
aanwezig. Om het hele gebied af te dekken (om de 250 meter) zouden er nog ongeveer 2-3 
AED’s bij moeten komen.Vele kerken, instellingen en bedrijven hebben ook AED’s binnen 
hun gebouwen. Deze zijn niet toegankelijk voor de Stichting vrijwilligers. Er is een brief 
binnengekomen  van sportvereniging Juventa met een verzoek om een bijdrage. 

Plan: 1.Stichting Hartveilig vragen een brief naar bedrijven en instellingen te sturen met het 
verzoek om contact te leggen met Stichting Hartveilig op het moment dat zij een AED moeten 
gaan vervangen. Mogelijk kunnen op termijn hun AED’s buiten het gebouw geplaatst worden 
en toegankelijk gemaakt worden voor de vrijwilligers. Tevens kan dan bespaart worden in de 
kosten.2. Buurtvereniging Verlengde korte steeg een mail sturen dat de BBCH bereid is 
éénmalig een bijdrage te leveren van 500 euro mits zij eerst het resterende bedrag bij elkaar 
hebben en overleg heeft plaatsgevonden met Stichting Hartveilig over de juiste plaats. 
Eénmalig omdat de AED’s op enig moment ook vervangen zullen moeten worden. 

3. Mail naar Juventa sturen dat de BBCH zich nog nader beraadt over haar beleid in deze. 

Aanvullende informatie: Het afgelopen jaar heeft Stichting Hartveilig binnen de hele 
gemeente 20x een AED gebruikt. Eén AED kost 4525 euro. 

Algemeen 

Stand van zaken glasvezelkabel: De aanleg verloopt in sneltreinvaart. 

Oktober 2012 

Brief openbare verlichting: n.a.v. de proef zijn reeds opmerkingen door de BBCH gemaakt 
tijdens de voorlichting hierover. Er zal nogmaals een mail verstuurd worden betreffende de 
overvloed aan verlichting in het gebied Marsch Kruserbrink. Verlichting langs de weg 
Nieuwe gemeentehuis naar de rotonde Parkweg kan tevens wat minder. 

Persbericht:  realisatieovereenkomst Gezondheidspark  is ontbonden. 

Stand van zaken website/PR 

De website is inmiddels in de lucht. Mail adres zal gekoppeld worden aan de site. 

Site:  www.BBcentrumhardenberg.nl 

Het lijkt een goed idee, om naast de website, een spreekuur BBCH te organiseren. Dit om 
beter bereikbaar te zijn voor met name die bewoners, die niet beschikken over een computer. 

http://www.bbcentrumhardenberg.nl/


Dit punt wordt in 2013 weer als agendapunt opgevoerd. Er wordt  een soc. kaart gemaakt van 
het centrum van Hardenberg met daarin wijkcontactpersonen en bewonerscommissies. 

AED’s 

De buurtvereniging  Verlengde korte steeg/Parallelweg kreeg een mail: Toezegging éénmalig 
bedrag van €500,00 mits ze eerst het restbedrag bij elkaar hebben. 

De sportvereniging kreeg eveneens een mail: De boodschap luidt, dat de gelden waarover de 
BBCH beschikt gelden van de leden zijn en dat het mede daarom lastig is beleid te bepalen. 

Algemeen 

Zebra: Bewoners de Bekke willen graag een zebra in de straat. De bewoners, voornamelijk 
gebruik makend van rolstoelen, moeten dagelijks heen en weer voor fysiotherapie of op weg 
naar de buurtkamer.  De straat naar de parkeerplaats (AH) is erg druk. De plaats waar je met 
de rolstoel van af en weer op moet, liggen bovendien niet tegenover elkaar. 

De aan- en afvoer voor vrachtverkeer is niet goed geregeld ter hoogte van de Sportlaan. 

November 2012 

I.Franke is aanwezig. 

Glasvezelaanleg: De buitendienst moet strenger controleren op de oplevering. De grond 
wordt soms niet voldoende aangetrild waardoor later een kuil. Bestrating wordt niet meer zo 
mooi als geweest is. De Sallandse straat was al slecht, is nu helemaal slecht. Slechte en 
gevaarlijke plekken melden. Het onderwerp nogmaals agenderen. 

Zebra Burg. Bramerstraat: De situatie werd op een plattegrond bekeken. 

Vrachtverkeer: De route voor de bevoorrading van de winkels in het gebied 
Voorveghter/Badhuisplein heeft te veel smalle en haakse bochten in de weg waardoor 
vrachtverkeer  over de stoep rijdt en/of vaak heen en weer moeten steken. Tevens ligt er een 
vraag om hier een 30 km zone van de maken. 

Verlichting: Nogmaals aandacht voor het teveel aan verlichting in het gebied Marsch 
Kruserbrink. Tevens is er teveel licht langs de weg vanaf het gemeentehuis. 

Kruising Stationstraat/Witte de With straat: Richting het centrum houdt het fietspad ineens op. 
Deze gaat over in een parkeerplaats. Dit levert gevaar op. 

Toekomstvisie: In het verslag staat hoe er gevolg wordt gegeven aan de resultaten uit de 
bijeenkomsten. 

Per 1 december start de nieuwe contactambtenaar voor de BBCH: H. Keuter. 

Werkbezoeken: De planning voor 2013 is bijna rond. 



• Persbericht centrum route: De aanleg heeft vertraging opgelopen vanwege 
gevonden asbest. 

• Brief carillon: Het carillon staat nu op het dak van het gemeentehuis. 
• Brief Vechtpark: Het deelgebied Centrum uiterwaard start in het voorjaar van 2013 

i.p.v. het najaar van 2012. 

Ledenadministratie: Voor de ABN blijkt een boekhoudprogramma nodig. Overstappen naar 
de Rabobank lijkt de beste oplossing. De Rabo hanteert een eenvoudiger systeem. 

Hondenuitlaatstroken: Er is niet gereageerd op het persbericht. De tekst zal nu op de 
website geplaatst worden. 

Werkbezoek maart 2013 

Voorlopig plan:  Marktplein/aandacht voor muziekkoepel (inmiddels geen probleem meer). 
Het plein vormt wel een tochtgat. Andere aankleding: bankjes om bomen heen. Aandacht 
parkeerplaats. Richting Bramerstraat/Stationsplein. Aandacht voor de nieuwe treinen. 
 Greidanuscollege. 

December 2012 

Brief nieuwe contactambtenaar werd doorgenomen. 

Over de kraskaarten is nog geen besluit genomen. Parkeerwachters lopen regelmatig rond. 

Speelplaatsen suggestie: Plaats meer speeltoestellen in het park. Voor de kleintjes is er niets. 
De speeltoestellen die voorheen aan de Prengerlaan stonden, zouden nog in opslag staan? 
Weer gebruiken in het gebied in aanbouw? 

Hof van Pepijn: Het hek staat te dicht aan de straat, hierdoor lopen mensen op de straat. 

Mail bewoner de Bekke: Er worden nog een overzicht van de oversteekbewegingen en foto’s 
aangeleverd betreffende vraag om een zebra. Een reactie is geplaatst op de website. 

Open avond afval en grondstof 

Men probeert een ‘anders denken’ proces in gang te zetten: minder vaak vuilis ophalen en 
meer recyclen. De derde zaterdag van de maand worden kranten opgehaald in het centrum. 
Dit systeem blijkt niet waterdicht. Er worden straten overgeslagen. 

Ledenadministratie/bankzaken 

Overstappen Rabobank in gang zetten 

 M.Jansen, april 2013 

 


