
 

 

__________________________________________________________________________________ 

Verslag overleg Contactpersonen BBCH dinsdag 7 oktober 2014  

Aanwezig:   M. Jansen, R. Posthuma, J. Bouwman, A. Wesselink, Mevr. Makaske, G. Hans 

 

 

1. Opening 

Welkom.  

 

2. Kennismakingsrondje 

Gerry Hans is voor de eerste maal geweest. 

Mevr. Makaske wordt geen contactpersoon. Kijkt uit naar iemand die dit wel zou willen voor 

de Havenweg. 

Mevr. Abbing, De Spinde kan fysiek nog niet aanwezig zijn. Heeft een brief gestuurd. Wordt 

hierna behandeld. 

De heer Hesselink, (Lage Gaardenstraat) kon niet aanwezig zijn. Ook de heer Stoffelsma, 

(Badhuisplein, Vechtvoorde en de Prengerlaan) kon niet aanwezig zijn 

Roelie Posthuma is bestuurslid en vertegenwoordigd tevens de Risaeusstraat. 

Mevr. Wesselink vertegenwoordigd de Trompstraat. Mevr. Bouwman de van Riemsdijkstraat.  

Overige contactpersonen hebben niets laten weten. 

 

3. Hulp bij vinden nieuwe contactpersonen en een nieuwe penningmeester 

De dames Wesselink en Bouwman gaan hun best doen voormalige contactpersonen te 

benaderen om alsnog weer contactpersoon te zijn. 

De BBCH heeft tevens een nieuwe penningmeester nodig wegens verhuizing van de huidige 

penningmeester. 

 

4. Resultaat verspreiding flyers/aanmeldingsformulieren. 

De huis aan huis actie heeft 21 nieuwe leden opgeleverd. 

 

5. Burendag 2015 

Mevr. Wesselink heeft het aanbod rond burendag nog besproken in de buurt. Helaas waren 

er geen reacties uit de buurt. Het voorstel zal ook in 2015 opnieuw worden aangeboden. 

 

 

6. Naoberschap Centrum 

In een aantal wijken rondom het centrum is het naoberschap opgezet. In verschillende 

dorpen is gestart met een klussendienst. Is dit ook haalbaar in het centrum? Gezien de 

 

 



vergrijzing in het centrum lijkt dit moeilijk haalbaar. BBCH gaat wel contact zoeken met de 

kerken. Het onderwerp wordt bespreekbaar gemaakt. 

 

7. Onderzoek Kern Hardenberg in november (vanuit projectgroep Marsch Kruserbrink 

De Geref. Hogeschool (VIAA) te Zwolle gaat in opdracht van de projectgroep en mede 

gedragen door de BBCH vanaf november een Kern breed onderzoek uit voeren. Het betreft 

hier een behoeftepeiling. Er van uitgaande dat je vanuit de Marsch Kruserbrink meer met 

ruimten kunt doen tijdens de momenten dat de ruimten niet gebruikt worden, gaan leerl. 

van de hogeschool middels interviews binnen het stratenplan/werkgebied van de BBCH dit 

onderzoek uitvoeren. Hier wordt een half jaar voor uitgetrokken. T.z.t. wordt een persbericht 

hierover geplaatst. Een voorbeeld hiervan is het reeds gestarte eetcafé in de keukenruimte 

van Interakt Contour. 

 

8. Uitnodiging meest duurzame kern 

Dit betreft een voorbeeld van het type brieven die de BBCH vanuit de gemeente ontvangt en 

graag wil delen met wijk en buurt. 9Heeft ook in de krant gestaan). 

 

9. Brief mevr. Abbink 

De brief betreft de overlast die door Spinde bewoners wordt ervaren rondom de Spinde. De 

brief wordt ook meegenomen in het reguliere overleg van de BBCH. Komt op deze wijze bij 

de contactambtenaar terecht. De Stuw gaat mevr. met een jongerenwerker bezoeken om na 

te gaan wie deze jongeren zijn. 

 

10. Frequentie van overleg 

We houden voorlopig 2x per jaar aan. Tevens kan het spreekuur bezocht worden. Voor data 

zie planning vergaderdata op de website. Voor iedere vergadering vindt dit inloopspreekuur 

plaats. 

 

11. Wvttk 

 Brief via mailadres aangeleverd: De brief bevat als verkeersproblemen ervaren 

punten in de kern en net daarbuiten. De genoemde verkeersproblemen zijn reeds 

bekend en meerdere malen besproken. Worden nogmaals meegenomen in het 

overleg. Het probleem buiten de kern wordt doorgegeven aan PB Heemse. 

 De aanwezige leden die in mei ook aanwezig waren, ontvingen een ID kaartje. 

 

12. Sluiting 

Volgend overleg: Begin april 2014 

 
M. Jansen 


