
 

 

 

Jaarverslag 2013 

Inleiding 

In dit jaaroverzicht volgt een samenvatting van wat er in 2013 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 

Roelie Posthuma- bestuurslid (nog introduceren) 

 

Aantal leden/contributie 

Eind 2013  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 geweest bij de externe klankbordgroep betreffende het Masterplan 

Centrum Hardenberg. Deze is inmiddels opgeheven. Er werd gestart met een klankbordgroep 

betreffende de inrichting van de Markt. De BBCH is ook betrokken bij de ontwikkeling van het laatste 

deel van het Vechtpark. Er zijn contacten met de aangrenzende plaatselijke belangengroepen. 

Met de nieuw opgezette omroep NOOS werd contact gelegd. De BBCH en andere PB groepen krijgen 

een eigen textpagina. Omroep NOOS heeft tevens contact met de Toren. De Toren gaat een nieuwe 

kabelkrant starten. 

In het verslagjaar vond een eerste overleg plaats met het Centrum Management en Hardenberg 

Promotie. 

Team Kern van Stichting De Stuw heeft uitleg gegeven over haar werkzaamheden.  

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

  

Bereikbaarheid 

Website: www.bbcentrumhardenberg.nl. 

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

In het najaar van 2013 is de BBCH gestart met een inloopspreekuur van 19.00-1930 uur in de 

Buurtkamer. De data werden gepubliceerd in de Toren en op de website. 

 

Samenvatting uit het verslagjaar van maand tot maand: 

Januari 2013  
 Ingekomen/uitgegaan: Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst gemeente.  

 
 

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


 

 

De toespraak was somber van toon. De begroting is niet goedgekeurd. Het afschrijven blijkt niet goed 

geregeld. 

Persbericht jeugdgezondheidszorg: Ter kennisgeving aangenomen. 

Kick off woonvisie: Ter kennisgeving aangenomen.  

Vrijwilligersavond gemeente: Vrijwilligersverzekering Wethouder de Vent gaf uitleg. 

Als de verzekering van verenigingen niet voldoende is, vult de gemeente aan. Formulieren zijn via de 

gemeente op te vragen.  

Stand van zaken website/PR: Het mailadres staat nu ook op de site.  

De contactambtenaar krijgt een mailtje i.v.m. de reactie vanuit de Bekke over de zebra. 

Ledenadministratie/bankzaken: Overstappen Rabobank wordt in gang gezet. 

Stand van zaken alg. ledenvergadering: Het jaarverslag wordt nog ingekort. Er werd besloten toch 

alle inwoners in het gebied uit te nodigen (dit zijn er ongeveer 1900). De uitnodigingen en het 

jaarverslag worden huis aan huis bezorgd.  Tijdens de vergadering kan dan gereageerd worden op 

basis van het jaarverslag. Tevens zal een persbericht worden verstuurd: Melding alg. 

ledenvergadering, website en foto bestuur. Ook is een presentielijst gemaakt. 

Wvttk: De SXB Groep stopt tijdelijk met de bouwactiviteiten. Eind maart zal een besluit worden 

genomen. Het pand aan het Oosteinde (voormalige winkel van ten Brinke) zal worden verbouwd door 

bouwbedrijf  Zweers uit Ane: 4 woningen voor jongeren met winkelfaciliteiten. 

De huurprijzen in het centrum gaan drastisch naar beneden. 

 Maart 2013 

Verslag van 9 januari 2012: Punt 3: Iwan Brinkhuis van Velt en Vecht zal de presentatie Vechtpark 

houden. 

Ingekomen/uitgegaan:Mail contact AED voor Parallelweg/Verl. Korte Steeg: 500 euro is toegezegd.  

Betreffende het overmaken wordt contact gelegd. Omwonenden betalen tevens een bijdrage. De AED 

wordt geplaatst bij de fa Sierink. 

Brief en verslag gemeente over overleg betreffende terugbrengen aantal consultatiebureau’s. 

Mail restbedrag overgebleven kunststukken: bedrag wordt overgemaakt. 

Brief en folder van Stichting Vecht voor jeugd ontvangen. Zij stellen zich voor. De stichting is mede 

een initiatief van Rotary Hardenberg. 

Werkbezoek 15 maart: Start 9.00 uur bij het Greijdanuscollege.  

We nemen nogmaals de route door en wat we tegen kunnen komen. Er wordt een positief kritische 

benadering tijdens gesprekken afgesproken. 

Alg. ledenvergadering 3 april: Wethouder Prinsse en de contactambtenaar zullen ook aanwezig zijn. 

Waterschap Velt en Vecht zal rond 09.00 uur een presentatie over het Vechtpark geven. 

Voor de pauze zal een presentatie over de website gegeven worden.  

Met de leden van de kascommissie zal een vooroverleg dienen plaats te vinden. Tijdens het overleg 

zal de verkiezing van de kascommissie voor het komende jaar plaatsvinden. De penningmeester zal 

het financieel verslag voor bereiden. We zijn voornemens het contributiebedrag te handhaven: €2,30. 

Het jaarverslag wordt toegestuurd. Hier kunnen de leden vragen over stellen.Tevens zijn nog twee 

posters gemaakt. Deze kunnen opgehangen worden in veel appartementgebouwen die prikborden in 

de hal hebben. Dit om de BBCH en het bezoeken van de ledenvergadering te promoten. Een 

persbericht zal worden verstuurd met groepsfoto die aansluitend gemaakt zal worden. 

Stand van zaken website/PR: M. heeft buren rond de rotonde Bruchterweg/Burg. Schuitestraat 

gevraagd te reageren op de site betreffende het harde rijden. Gevaarlijk! 

De groepsfoto zal zo mogelijk ook op de site geplaatst worden. 

Ledenadministratie/bankzaken: Er bestaan 3 lijsten naast elkaar die alle een verschillend aantal 

leden hebben. Veel adressen kloppen niet meer. Adreswijzigingen worden slecht doorgegeven. Hier 

kan extra aandacht voor gevraagd worden. Dit zal verwerkt worden in het persbericht en een 

wijzigingsformulier zal gemaakt worden die gekoppeld kan worden aan de site. Lijst met 

contactpersonen per straten gebied gemaakt. Met deze groep mensen kan een overleg opgestart 

worden om te horen wat er leeft. De klacht is dat men al heel lang niets heeft gehoord. 

Zebra burg. Bramerstraat:  



 

 

De bewoners van de Bekke en de Overlaat hebben een brief naar de gemeente gestuurd. Brief 

bevatte nog niet het aantal oversteekbewegingen. Dit hebben zij op ons verzoek alsnog gedaan. Het 

lijstje werd naar de contactambtenaar gestuurd. 

Wvttk: Voor het volgende overleg met de contactambtenaar aandacht vragen voor:Oneffenheden in 

de bestrating/trottoirs (W. van Oldenburgstr.) Lantaarnpaal centrum (nabij Marslaan). Is toegezegd. 

Lampen zijn opnieuw vervangen (proefproject/wit licht).Op de agenda zetten: Interesse 

spreekuur/frequentie/niet vak. periode en dec. Contactoverleg buurtcontactpersonen. 

April 2013 

Gast: H. Keuter, contactambtenaar 

Verslag van 12 maart 2013: Punt 9 situatie Burg. Bramerstraat: Er wordt gewerkt aan een oplossing. 

Een zebra zal het niet worden. Er wordt nagedacht over een specifieke taxi standplaats. Punt 10 

verlichting hoek Sportlaan: Hillien gaat hier mee aan de slag. 

Ingekomen/uitgegaan: Uitnodiging inloopavond afronding Centrumroute 10 april: De weg wordt in 

een keer geasfalteerd. Ingang Rabobank wordt verplaatst naar de andere kant. Voor taxivervoer, 

hulpdiensten etc. blijft de ingang van woongebouw de Spinde bereikbaar. Het plein zelf wordt 

onderdeel van het park.Uitnodiging inloopbijeenkomst bezuinigingsopgave:Er zijn kaders nodig om 

mee te kunnen denken. 

Hartveilig Hardenberg: Werd gerouleerd. Fris over drank klaar voor de toekomst. 

PR: Al wandelend door het centrum gonst het van ontevreden mensen. Men heeft bijvoorbeeld last 

van de verlichting van de Schoenenreus. Marktmensen slaan met hun haringen de bestrating aan 

gort. Er worden lampjes in de bomen gehangen met tyre rips waarna een hoogwerker alles weer los 

moet maken. Het is nodig dat we onszelf beter bekend maken.  

Plan:Advertentie in de Toren. Posters in een verbeterde versie laten maken/folders. Nieuwsbrief 

uitgeven met ondermeer foto’s als er wat veranderd. Voorbeelden: Hondenpoep, schenking AED, 

plaatsing bordje bij de boom, veranderingen Bramerstraat etc.Contact leggen met Hardenberg 

Promotie en de twee handelsverenigingen. Het betreft de heren Schoemaker en Wichers van het 

Centrum Management en R. Brink van Hardenberg promotie.  

Mail van de heer Petter:Mail wordt door de contactambtenaar meegenomen voor overleg. Het 

parkeerdek gaat inderdaad verdwijnen. De bewoner vindt een parkeerplaats onder het gebouw te duur 

(kosten 28 euro) 

Werkbezoek 15 maart:Het werkbezoek is goed verlopen. Het bezoek aan het Greijdanus college is 

goed gevallen. De BBCH wil graag inspraak bij de inrichting van de Markt. Ondanks gemeten 

snelheden op de doorgaande weg, die de Stationsstraat kruist, staan sommige leden hier sceptisch 

tegenover. De route om het theater heen is te smal en heeft teveel haakse bochten.Er is sprake van 

openstelling van de Twenteweg voor zwaar landbouwverkeer. Nu moet dit verkeer door het centrum 

over de rotonde bij de Burg. Schuitestraat. Dit veroorzaakt overlast voor buurtbewoners (snelheid en 

lawaai). Een kritische tekst hierover op de site zou goed zijn.Het was een nuttig en prettig 

werkbezoek. De wethouder zal, naast het bezoeken van de alg. led. vergadering (deze keer 

verhinderd), in het najaar een regulier overleg van de BBCH bezoeken. 

Alg. ledenvergadering 3 april:De heer Schoemaker wordt voor dit najaar uitgenodigd om een aantal 

bestuursvergaderingen bij te wonen. 

De rotonde ter hoogte van de Burg. Schuitestraat zou op de verkeerde plaats liggen. We wachten op 

een antwoord van de gemeente betreffende het landbouwverkeer. Sallandsestraat: De bestrating is 

slecht en het licht te weinig. De bestrating in de omgeving van de Mulderij is ook slecht. We kunnen 

een tekst hierover op de website zetten. 

Spreekuur/contact overleg buurtcontactpersonen:We besluiten in het najaar op proef te starten 

met een spreekuur voorafgaande aan de vergadering om 19.00 uur. Aankondiging hiervan via 

website, prikborden in o.a. de buurtkamer en via de Toren. 

Buurtcontactpersonen: Veel contactpersonen zijn er niet meer of niet bereikbaar. Een nieuwe straat 

kan aan een andere gekoppeld worden als er maar een lid woont. Vanuit de ledenadm. kijken waar 

geen contactpersonen zijn en hiervoor mensen benaderen. Voorstel: 2x per jaar febr./nov. een 

bijeenkomst met de contactpersonen organiseren. 

Onderzoek ouderen: Onder de ouderen in het centrum werd een enquête verspreid. 



 

 

Iedereen heeft deze ontvangen. De uitkomsten kunnen mogelijk door de BBCH gebruikt worden. In 

juni worden de uitkomsten gepresenteerd. De contactambtenaar wil graag uitgenodigd worden.  

Mei 2013 

Opening: Welkom, in het bijzonder Roelie Posthuma als mogelijk nieuw bestuurslid. 

Ingekomen/uitgegaan:Reactie gemeente op mail H.Pepper. Reactie werd doorgenomen. De BBCH 

stuurt nog een mailtje naar de heer Petter: Is voldoende duidelijkheid verkregen?Is er voor de huidige 

Spinde bewoners e.v.t. een parkeerplek mogelijk onder het gemeentehuis? Is de hoofdingang van de 

Spinde bereikbaar voor taxi’s en hulpdiensten? Mail AED fa. Sierink:L. Coenders ontvangt een mailtje 

met de vraag wanneer de zomeractiviteit van de buurtvereniging Parallelweg/Verlengde korte Steeg 

plaatsvindt (opening AED), of er pers aanwezig is en of de BBCH in dat geval een vertegenwoordiger 

mag sturen. 

Inloopbijeenkomst bezuinigingsopgave 25 april: Op de getoonde onderwerpen konden rode- 

(bezuinigingen) en groene stikkers (niet bezuinigen) geplakt worden. De BBCH vindt dat de stad 

Hardenberg groen moet blijven. Onderwerp milieu en groen. Nog meer bezuinigen op bijvoorbeeld 

bibliotheken omdat je vindt dat ze wel commercieel kunnen gaan werken is een mooie gedachte. Naar 

nu blijkt, wordt er reeds en vooral met vrijwilligers gewerkt. De uitgenodigde partijen konden een 

toelichting geven op het waarom wel/niet bezuinigen.Het bureau maakt een begroting met 12 miljoen 

euro aan bezuinigingen zodat er nog wat te kiezen overblijft. Er moet 10 miljoen bezuinigd worden. Er 

volgen nieuwe uitnodigingen voor een bijeenkomst waarin het voorgestelde plan gepresenteerd zal 

worden. 

Ledenadministratie/bankzaken: De penningmeester regelt de overstap van ABN naar rabo. 

Informeert bij de bank of het mogelijk is na te gaan waar adressen wel/niet kloppen (filteren). 

Handelsverenigingen/Hardenberg promotie:De handelsverenigingen (Centrum Management) staan 

tegenwoordig bekend als Stad Hardenberg.nl. Zij brengen ook verslag uit aan Hardenberg Promotie.  

Een afspraak voor overleg doormailen: Wat kunnen wij voor elkaar betekenen? In ieder geval kunnen 

verslagen uitgewisseld worden.  

Wvttk: Er is nog niets aan de lantaarnpaal gedaan. Wel is een brief ontvangen. Op actielijst begroting 

maken toevoegen (volgend jaar). 

Juni 2013 

Ingekomen/uitgegaan: Bewoners van de Bekke ontvingen een brief van de gemeente met daarin de 

voorgestelde maatregelen betreffende de verkeersveiligheid. Een samenvatting hiervan kan op de 

website geplaatst worden. De AED Parallelweg is nog niet geleverd (inmiddels wel). Wordt geopend 

tijdens de zomeractiviteit van de buurtvereniging op zaterdag 31 augustus rond 14.00 uur. Er wordt 

pers uitgenodigd en de BBCH zal eveneens een uitnodiging ontvangen. Jaarverslag de Stuw ging in 

roulatie. Brief meerjarenplan onderhoud wegen: Dit jaar wordt in het werkgebied alleen de Nieuwe 

Burgerkampweg- JC kellerlaan opnieuw bestraat. De Sallandsestraat zal worden meegenomen in het 

plan 2014-2016. Mail via de gemeente betreffende burendag zal aan de website gekoppeld worden 

zolang we nog geen mail adressen van de contactpersonen hebben. Brief Kinderstraat zal eveneens 

aan de website gekoppeld worden. Brief beursvloer idem. Informatieve bijeenkomst bezuinigingen: 

Hillien bezocht voorafgaande aan dit overleg de inspraakavond. Sprekers probeerden raadsleden te 

overtuigen. Alle zwembaden kwamen aan de orde. Plan sprookjescamping (Toren) realistisch? 

Verslag Hillien werd doorgenomen. De heer Petter is blij met de bemiddeling door de BBCH. 

Inmiddels heeft hij toch een parkeerplaats gehuurd in de parkeerkelder van de Mulderij.  

Tractoren in het centrum: Op 21 juni zullen het Statenlid Antuma, de heren wethouders en LTO het 

probleem betreffende zwaar landbouwverkeer door het centrum tijdens een werkbezoek bekijken. Op 

3 juli zal het probleem behandeld worden in de statenvergadering.  

Ledenadministratie/bankzaken: Wij hopen dat de bank ledenadressen die niet kloppen boven tafel 

kan krijgen. 

Handelsverenigingen/Hardenberg promotie: Op 9 juli vindt middels 2 verschillende afspraken 

overleg plaats met Hardenberg Promotie en Centrum Management. Wat kunnen wij voor elkaar 

betekenen.  

PR activiteiten: Wij vragen Fred, die ook de website gemaakt heeft, te komen met voorbeelden van 

een uitgewerkte poster en folder. Ook de envelop met logo kan door Fred worden meegenomen. De 

beide offertes gaven geen goed beeld van het kostenplaatje vanwege verder uit te werken ontwerp. 



 

 

De advertentie voor de Toren (1/8 formaat) is OK. Wordt dit najaar aan de Toren aangeboden ter 

plaatsing. 

Presentatie onderzoek ouderen: Genoemde punten kunnen ondermeer meegenomen worden in het 

overleg met Hardenberg Promotie en Centrum Management. Het verslag werd tevens door H. Keuter 

meegenomen. Gemist wordt een kledingwinkel voor ouderen. Winkelavond voor ouderen. Ouderen 

schrikken van fietsers door het centrum. Meer schuifdeuren nodig. Parkeren aan de Parkweg is een 

probleem. Parkeermeters lijken een betere oplossing dan het huidige systeem. Ouderen willen graag 

meer bankjes. Bankjes onder/rond de bomen. De markt wordt steeds kleiner. Er zijn veel lege plekken. 

Marktmeester Jan Zweers onderhoudt het contact tussen de marktmensen en de gemeente. Het 

opstaande randje bestrating bij de Jumbo is niet prettig. Het gegeven dat Hardenberg op een heuvel is 

gebouwd maakt de toegankelijk niet makkelijk. 

Wvttk: Kvk wil graag bericht als het bestuur nieuwe leden heeft. We wachten hier mee tot na de 

ledenvergadering in 2014.In de gemeente Hardenberg is men verplicht hondenpoep op te ruimen 

buiten de uitlaatplaatsen. De boete is hoog: kan oplopen tot 130 euro. De uitlaatplaatsen worden 1x 

per 3 weken schoongezogen. Zakjes worden niet ter beschikking gesteld. Deze dienen zelf te worden 

aangeschaft. 

September 2013 

Verslag van 12 juni 2013: Punt 4: De te nemen maatregelen in de Burg. Bramerstraat zijn 

gerealiseerd. Punt 4: Tractoren in het centrum: Het onderwerp is niet behandeld in de 

statenvergadering? Punt 9: Het opstaande randje bij de ‘grote Jumbo’ wordt als gevaarlijk ervaren. 

De nieuwe weg rond het gemeentehuis wordt door fietsers als onoverzichtelijk ervaren als men moet 

afslaan. De toegang tot het gemeentehuis voor mensen die afhankelijk zijn van een lift wordt als ‘ver 

weg’  ervaren.  

Ingekomen/uitgegaan: Brede schoolkrant: ter kennisname. Beter Wonen Vechtdal: I.p.v. het 

jaarverslag ontving de BBCH het boek: Steigerhits. Waardering vrijwilligers: Ten tweede male ontving 

de BBCH hierover een brief.  Nieuwsbrief en lustrum Hospice. De hospice ontving als cadeau €25,00. 

Uitnodiging open monumentendag op zaterdag 14 september. Uitnodiging nieuw geïnstalleerde AED 

Parallelweg/Verl. Korte Steeg 31 augustus. Foto en tekst worden op de website geplaatst. 

Appeltjes van Oranje:Ons bereik richting leden via contactpersonen is nog niet op orde. Om het toch 

onder de aandacht te brengen wordt een deel van de brief inhoud op de website geplaatst. 

Kern met Pit:Ook deze actie wordt op de website geplaatst. Netwerkbijeenkomst Beter Wonen 

Vechtdal:De BBCH is uitgenodigd zaterdag 3 oktober om 16.00 uur in Stadsherberg ‘De Olde Waege’ 

in Gramsbergen. 

Stand van zaken contactpersonen: Er zijn nog niet voldoende contactpersonen gevonden. Het 

vinden verloopt moeizaam. Tussen de leden zitten veel mensen op leeftijd die geen contactpersoon 

willen zijn. Veel mensen blijken ook al lang verhuist. Soms bestaat het huisnummer niet meer. We 

hopen tegen december een groep bij elkaar te kunnen krijgen.  

Verslag overleg Centrum Management/Hardenberg promotie: Op 9 juli heeft het overleg met beide 

plaatsgevonden. Wat kunnen wij voor elkaar betekenen? Centrum management: De heren Wichers en 

Schoemaker (voorzitter).Promotie: Roelie Brink. 

CM: Het is goed punten uit te wisselen waar wij tegenaan lopen en te horen hoe het Centrum 

Management hier in staat en andersom. Om het centrum aantrekkelijk te houden is het management 

een voorstander van fietsen door de stad. Soms zijn fiets en voetpad niet onderscheidend genoeg ten 

opzichte van elkaar. Dat ouderen schrikken van fietsers kan hierdoor niet verholpen worden. 

Markt: Het lijkt erop dat met name de tassenkraam en zijn eigenaar nogal een machtspositie heeft. 

Mede hierdoor kan La Place op de Marktdag het terras niet inrichten. Het zou juist een aantrekkende 

werking voor beide moeten hebben. Er is genoeg andere ruimte. De koepel op een plek voor de kleine 

Jumbo zou een betere plaats zijn. Er wordt gestreeft naar een kerstboom voor C&A. Parkeren boven 

de Ah: Er blijken regelmatig 2 auto’s tegelijk onder de slagbomen door te rijden waardoor het lijkt alsof 

er nog parkeerruimte beschikbaar is. Hier kan weinig aan gedaan worden. Parkeermeters aan de 

Parkweg (flats) lijken een betere oplossing dan het huidige systeem. Jeugd vernielt soms de lampen. 

De ervaringen komen redelijk overeen. We spreken af 1 tot 2 maal per jaar van gedachten te 

wisselen. 



 

 

Promotie:De BBCH zal het programma van Stad Hardenberg via een link koppelen aan de website. 

Promotie zal voortaan een verslag ontvangen van de jaarlijkse ledenvergadering. In het seizoen biedt 

promotie ons, als de ruimte het toelaat, een kraampje aan om de BBCH te promoten. Wegens gebrek 

aan materiaal houden we de boot nog even af.  

PR activiteiten:Begin deze maand is de 1/8 advertentie in de Toren geplaatst. In november zal 

dezelfde advertentie nogmaals worden geplaatst. Doel bereikbaarheid vergroten. Eind augustus is de 

tekst met aankondiging spreekuur geplaatst. Ter ondersteuning zijn posters gemaakt die in 

toegankelijke woongebouwen, mogelijk ook winkels, opgehangen kunnen worden. Concept flyer is 

klaar en werd O.K. bevonden. Aan Fred tekst zal opdracht worden gegeven de flyers en posters te 

drukken. 

Verslag deelname groepsdiscussie Vitaal Hardenberg: De groep waarbij de BBCH was ingedeeld 

had weinig raakvlakken met een centrum gebied. Er zaten PB’s uit Ommen en met name 

buitengebieden. Het meest bijgebleven is de wens van de inwoners van Sibculo om ook daar 

woningen met zorg te bouwen. Het centrum is goed voorzien. De samenhang zal in de dorpen groter 

zijn dan ooit in het centrum bereikt kan worden. De verwachting is t.z.t. een rapport te ontvangen. 

Wvttk: De begane grond van de Bekke (leegstaande gedeelte) wordt omgebouwd tot woonruimte. 

Aan de zijkant van het gebouw van de Toren blijkt zich ook een AED te bevinden.Mogelijk kan de 

voetbalvereniging verderop hier zijn voordeel mee doen.  

Oktober 2013 

Opening:De voorzitter heet iedereen welkom in het bijzonder Jan Schoemaker. Jan woont de 

vergadering bij  als mogelijk nieuw bestuurslid. 

Verslag van 11 september 2013:Punt 7: De opmerking over parkeren dient omgedraaid te worden. 

Twee auto’s zonder betalen onder de slagboom door, waardoor aangegeven wordt dat de 

parkeerruimte vol is. De flyers en folders zijn in bestelling. Worden binnenkort afgeleverd. 

Ingekomen/uitgegaan:Krantenartikel Vitaal Vechtdal: Wat verwachten inwoners van het Vechtdal van 

gezondheid en vitaliteit, wat zijn ze daarbij nodig en wat kunnen ze daar zelf mee? Afgelopen zomer 

zijn gesprekken gevoerd met inwoners in de regio. Dit najaar wordt bekend welke concrete projecten 

daaruit voortkomen en hoe inwoners zich daarbij kunnen aansluiten. Meer lezen: 

www.vitaalvechtdal.nl  Platform gehandicapten: BTB groep uitnodigen voor het overleg in januari 

2014. Wat doen zij en wat doen wij (Jan S)? 

Plannen overleg contactpersonen: Wordt verschoven naar 2014 

Ledenadministratie/bankzaken: Zodra alle adressen ingevoerd zijn: een grote advertentie in de 

Toren laten plaatsen met aankondiging Euro-incasso systeem i.p.v. een nieuwe machtiging. Aan de 

advertentie toevoegen: Adreswijzigingen aanleveren. 

PR activiteiten: De flyers kunnen gebruikt worden om op te hangen in ondermeer de woongebouwen. 

De folders kunnen verstrekt worden tijdens het inloopspreekuur,de ledenvergadering en in de zomer 

tijdens activiteiten. De site werd weer verder aangevuld.  

Wvttk: Inrichting markt: Er is mogelijk weinig geld beschikbaar om een nieuwe inrichting toe te 

passen. Bestrating voor het Keerpunt (Kringloop) is slecht. Tijdens de ledenvergadering in 2014 kan 

aan de leden voorgesteld worden initiatieven tijdens burendag  ondermeer te laten sponsoren door de 

BBCH(met onderbouwing). Team Kern van De Stuw uitnodigen voor het overleg in december. 

Uitwisselen van signalen! Beursvloer: De BBCH maakt hier dit jaar geen gebruik van.  

November 2013 

Opening:De voorzitter heet iedereen welkom in het bijzonder  wethouder Prinsse en 

contactambtenaar H. Keuter.   

Ingekomen/uitgegaan: Mail bewoners Beatrixstraat: Een vertegenwoordiging van de bewoners heeft 

uitleg gegeven tijdens het inloopspreekuur. Zij hebben meerdere pakketjes aangeleverd met foto’s van 

de situatie ter plaatse en een overzicht vanaf 2010 . Daarin tevens beschreven de reeds ondernomen 

acties. Het verslag is compleet en duidelijk. Reactie van de heer Prinsse: De gemeente neemt hierin 

de regie. Bedrijven etc. hebben geen invloed. Mogelijk wordt de blauwe zone c.q. het 

vergunningengebied uitgebreid. Bij het Station worden opnieuw extra parkeerplaatsen gerealiseerd. 

Hier gaat nog wel enige tijd overheen. 

http://www.vitaalvechtdal.nl/


 

 

Bewoners zijn bereid te betalen voor het parkeren mits zij voor eigen deur kunnen parkeren c.q. 

uitstappen. Het voorstel dat geformuleerd zal worden kan e.v.t. samen met de BBCH gepresenteerd 

worden. Bewoners in het gebied zullen schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Er zal een 

inloopavond worden georganiseerd. 

Mail school Kastanjehof: Het sluiten van de school is een keuze van het bestuur van Chrono 

(christelijk onderwijs). Het aantal leerlingen loopt terug. Binnen de school is sprake van veel 

achterstallig onderhoud. De buitenkant is voor rekening van de gemeente. De school zit in de 

portefeuille van wethouder Janssen. Het is niet de bedoeling het gebouw af te breken. Ombouwen tot 

bijvoorbeeld appartementen zou mogelijk zijn. Mail+ PDF bestand Burgernet: Wordt op de website 

gezet. De gemeentepagina wordt middels aanbesteding het komende jaar geplaatst in de 

Dedemsvaartse courant (Boom pers). De Toren heeft besloten deze gratis over te nemen. 

Brief meerjarenplanning wegenonderhoud: De Sallandse straat is opgenomen in de planning. 

Mail Nieuwjaarsreceptie gemeente op 2 januari. De gemeente vraagt aan de BBCH een foto aan te 

leveren van een van de successen c.q. het mooist gerealiseerde in het gebied. MJ maakt een foto van 

de oversteekmogelijkheid in de Bramerstraat en het gemeentehuis en zal deze versturen. 

Items van de wethouder: Landbouwverkeer over de rotonde Bruchterweg: Er is nog steeds geen 

besluit over genomen. Het is nog geen gelopen race (provincie). Er is sprake van vrachtverkeer die 

pogingen doet om te draaien over dezelfde rotonde. Zij kunnen dan deze draai niet volledig maken en 

nemen via de Risaeusstraat  en de Vechtstraat de route terug en omgekeerd. Hillien neemt deze 

opmerking mee. Slechte bestrating bij kringloopbedrijf het Keerpunt: Kan ook gemeld worden via Tel. 

140523. Park (Slotgraven): De BBCH zal betrokken worden bij de verdere ontwikkeling. Spindeplein: 

De trap bij de hoofdingang van de Spinde is verplaatst. De route naar de ingang van het 

gemeentehuis kan (technisch)niet korter worden gemaakt. De helling wordt anders te stijl. Muurtjes 

worden aangepast. Rond het einde van het jaar zal er extra aandacht worden besteed aan de 

afronding van het plein.In de parkeergarage zal ruimte gemaakt worden voor het stallen van rollators. 

De BTB groep is betrokken. Gemeentehuis kan nu aan 2 kanten betreden worden. Oosteinde: De fa. 

Zweers bouwt 4 appartementen voor jongeren. De voormalige sigarenstraat heeft nog geen 

bestemming. Bouwmanplein: Het plan wordt nu kleiner van opzet. Nabij de kapper aan het einde van 

de Voorstraat (richting Vecht) zal medio volgend jaar gebouwd gaan worden: Winkelruimte en 

appartementen.Stationsomgeving: Het plan is nog steeds een fietstunnel onder het spoor door te 

realiseren. Aan de andere kant van het station (Parallelweg) zouden dan nog eens 45 parkeerplaatsen 

kunnen worden gerealiseerd. Mits het spoor naar Almelo kan worden doorgetrokken. Niet alle 

bewoners aan de Parallelweg zullen daar blij mee zijn. De treinwagons zitten vol, aantal reizigers 

stijgt. Sportboulevard: De bouw van het zwembad is aanbesteed. Als het zwembad klaar is, dan is het 

plan het oude vlot te slopen. Wens voor invulling terrein oude zwembad: Plek voor jeugd tussen 16-18 

jaar. Zwerven nu door de hele stad heen. Marsch Kruserbrink: De woningen zijn bijna klaar. 

Na de winter zal mogelijk gestart worden met de bouw van 57 woningen voor verschillende 

zorgpartijen (RIBW/SXB etc. Gemeente zoekt lokale investeerders. Inrichting Markt: Er is een 

klankbord groep gestart waarin de BBCH is vertegenwoordigd. Kader nota Sociaal domein: 

Persoonlijke Verzorging is uit het pakket.  Er moet landelijk 20 miljoen bespaard worden. Op huish. 

Hulp moet 40% bespaard worden. Wethouder Prinsse gaat een avond meedraaien bij Carinova en de 

Baalderborg groep. Gratis met 2 auto’s tegelijk door de slagboom blijft een niet te regelen probleem. 

Er heeft 2x water in de parkeergarage onder het gemeentehuis gestaan. H. Keuter: Het opstaande 

randje bij de grote Jumbo blijkt noodzakelijk vanwege winkelwagentjes die anders wegglijden. Zonodig 

zou je het randje een kleurtje kunnen geven. Er wordt aandacht besteed aan het afslaan op de Witte 

de Withstraat richting Karel Doormanlaan. 

Verslag deelname themabijeenkomst Soc. Domein: Group Decision Room (30 okt.): Via een 

programma op een laptop kon gereageerd worden op de verschillende items (3 decentralisaties, zie 

ook tekst kadernota). De verschillende reacties waren te zien op een groot scherm. De opmerkingen 

van de PB groepen worden meegenomen in de definitief vast te stellen kadernota. Namens de BBCH 

hebben we gekozen voor aansturing door de gemeente en uitvoering door de diverse zorg- en 

welzijnspartijen. 

Verslag klankbordgroep inrichting markt: Alle mogelijke opties zijn aan de orde geweest: 



 

 

Banken doormidden, verlichting uit de straat verwijderen, koepel verplaatsen c.q. helemaal 

verwijderen, waterpartij bij bakkerij Bart, gebouwtje neerzetten in de zelfde hoek en wat doe je er dan 

mee, terras bij La Place, inrichting marktkramen, andere festiviteiten etc. In december volgt een 2
e
 

bijeenkomst. 

Bezoek aan omroep NOOS: Er is uitleg en een rondleiding gegeven over de natuurlijke wijze waarop 

het gebouw Hibertad is gebouwd. Achter in het gebouw zit de wasserij van de Baalderborg Groep 

waar de omroep ook mee samenwerkt. Voorin kunnen ruimtes gehuurd worden door o.a. ZZP’ers om 

uitvoering te geven aan eigen bedrijfsuitvoering. Daar tussenin worden op dit moment 3 studio’s  

gebouwd onder aansturing van de fa. Dijkhuis en medewerking door Wajong jongeren. Een studio zal 

naar verwachting half december klaar zijn. De omroep denkt dan ook actief in de lucht te kunnen zijn. 

De omroep draait op basis van vrijwilligers. Naast het maken van programma’s willen zij aan alle PB’s 

een platform bieden in de vorm van een soort teletext pagina. Daarnaast is er een lijntje met de Toren 

die uitvoering gaat geven aan het opnieuw starten van een kabelkrant. Vraag aan de BBCH: Kunnen 

wij een vaste contactpersoon vinden die nieuws kan en wil aanleveren? De Toren heeft een brief 

meegegeven met daarin de vraag: Kunnen wij een correspondent aanleveren? Besluit: MJ neemt het 

voorlopig op zich om contact te houden met NOOS. De situatie binnen het bestuur maakt dat er op dit 

moment geen andere keuze mogelijkheid is. Aan de Toren kan op dit moment geen correspondent 

geleverd worden. Dit mag e.v.t. ook iemand buiten het bestuur om maar wel woonachtig in het gebied 

zijn. Dus…, kunnen we op termijn hier iemand voor vinden?  

Wvttk: Er zou sprake zijn van overlast veroorzaakt door jongeren komende uit het Poolcentrum, die 

blikjes achterlaten, dronken zijn. De BBCH is van mening dat dit inherent is aan uitgaan in de 

weekenden en wonen in een stad. Signaal: een leegstand van 6 huurwoningen rond het Markt gebied. 

De penningmeester gaat volgend jaar stoppen wegens gezondheidsomstandigheden en mogelijke 

verhuizing. 

December 2013 

Verslag van 13 november 2013: n.a.l. de Beatrixstraat: De gemeente doet onderzoek naar 

vergunning vrij  parkeren in een cirkel rondom het centrum (11-12). Items gemeente: Het terrein achter 

de voormalige sigarenwinkel wordt nog nader bekeken. Penningmeesterschap: Er wordt gezocht naar 

een nieuwe penningmeester.  

Ingekomen/uitgegaan:Brief informatieavond Vechtpark. Mail klankbordgroep inrichting markt en 

verslag: Zie verslag. De volgende bijeenkomst gaat niet door. De gemeente heeft meer tijd nodig om 

met goede voorstellen te komen. Brief tussentijdse rapportage openbare verlichting t.k.n. Mail 

wisseling rotonde vrachtverkeer. Het probleem is goed uitgezocht maar niet op te lossen. Mail 

bebording Sallandse straat: Dit betreft het deel achter Limor langs. 

Team kern van De Stuw: Wat doen zij en wat kunnen wij voor elkaar betekenen? 

Exemplaar van strategisch beleid werd uitgereikt. De Stuw werkt met 4 gebiedsteams. De Stuw werkt 

in opdracht van de gemeente Hardenberg. Uitgangspunten komen voort uit de Wet Maatschappelijke 

ondersteuning: Prestatieveld 1: Soc. samenhang/leefbaarheid in wijken en dorpen b.v. de buurtkamer 

Transities zorg/begeleiding naar de gemeente. Minder hulp/begeleiding. Ondersteunen 

burgerinitiatieven. Hoe pakken we in de straat iets aan b.v. organisatie van burendag. Een voorbeeld: 

Moeder met zoon met beperking. Vrijwilligers hebben een moestuin aangelegd waarbij de zoon kon 

helpen. Iets organiseren en niet weten hoe? Stel de vraag aan De Stuw. De Stuw kan helpen met b.v. 

het aanvragen van sponsorgelden. Iemand in de WW: Inloop koffiehoek met praathoek. 

Prestatieveld 2: Ondersteunen van jongeren. Meedoen.  Skatefestijn. Ook contact met buren leggen. 

Voorkomen dat jongeren bij de hulpverlening terecht komen. Begeleiding bij individuele trajecten: 

Geen werk vinden/weer wat doen/schulden oplossen. Activiteiten organiseren. 

Prestatieveld 3: Info, advies en ondersteuning voor alle leeftijden. Kwetsbare ouderen, gezinnen etc. 

Uitvoering Wmo/Seniorenvoorlichters/Zelf vinden van oplossingen/Team Via. Samenwerken met 

partners. Aanvragen hulp door formulierenbrigade. Er is soms meer mogelijk dan gedacht.Follow-up 

door de brigade (hele straat opnieuw bezoeken). Problemen komen soms ineens naar boven. 

Prestatieveld 4: Vrijwilligers. Servicepunt vrijwilligers. De Stuw zelf maakt gebruik van zo’n 350 

vrijwilligers: Inzet bij zorg, buurtkamers, klussen, drukkerij en sleutelfiguren.Wie maken hier gebruik 

van: Mensen zonder netwerk, krappe financiën. Een voorbeeld:  verhuizing met hulp door vrijwilligers 



 

 

etc. Samenwerking vindt plaats met plaatselijke projecten: b.v. Naoberschap in Baalder. Raad en 

Recht en een belastingteam. Raad en recht maakt ondermeer gebruik van een jurist. Hulp kan 

geboden worden bij o.a. schuldhulpverlening, formulieren in orde maken. Raad en Recht zal in 2014 

ook in Ommen actief zijn: Draaien van spreekuren. 

Prestatieveld 5: Soc. activering. De sociëteit is hier een voorbeeld van. Vertouwen opbouwen, mensen 

in beweging brengen. Stars: Sporten met een handicap. Door veranderingen t.o. bezuinigingen de 

komende jaren wordt meer samengewerkt met diverse partijen. Meerdere organisaties zullen 

werkzaam zijn in gebiedsteams. Per 1 jan. 2015 zullen de teams volledig actief zijn. Per situatie zal 

een casemanager werkzaam zijn. Is een situatie gerealiseerd/opgelost dan zal De Stuw zich 

terugtrekken. 

Jaarplanning:Werd doorgenomen en aangepast. Alg. ledenvergadering: 1.Een agendapunt zal zijn: 

Het soc. domein. We maken daarbij gebruik van het aanbod van de gemeente om dit te presenteren.  

2. Aanbod Burendag: Aanbod op papier beschrijven met onderbouwing kan men een beroep op een 

bijdrage doen. 

Omroep NOOS/Toren:Voorlopig zal MJ fungeren als contactpersoon voor omroep NOOS. Flyer en 

doel BBCH zullen doorgemaild worden. Uiteindelijk zal er een tekstpagina beschikbaar zijn voor de 

BBCH.Aan de vraag van de Toren: Het leveren van een correspondent kunnen we voorlopig niet 

voldoen. Met de Toren wordt gemaild.  

 Wvttk:Plan: Voor het inloopspreekuur telkens een contactpersoon per straat uit nodigen in 2014 

Vraag aan de gemeente stellen of de flyers kunnen worden toegevoegd aan het pakketje dat de 

nieuwe inwoners ontvangen. 

 

 

 

 

 

 

M.Jansen      


