
 

 

Jaarverslag 2016 

Inleiding 

In dit jaaroverzicht volgt een samenvatting van wat er in 2016 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 2016 uit onderstaande personen: 

Wim Lutke Schipholt- voorzitter 

Margreet Jansen- secretaris 

Gert Odink- penningmeester 

Lammy Moeken- bestuurslid 

Roelie Posthuma- bestuurslid  

Jan Schoemaker- bestuurslid 

Thea Breukelman- bestuurslid 

 

Aantal leden/contributie 

Eind 2016 waren er 360 leden.  De contributie bleef €2,50 per jaar. Het wijzigingsformulier 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 de wethouder voor het centrum gebied zijn eenmaal  bij het 
overleg aanwezig geweest. Het Centrum gebied communiceert opnieuw met contactambtenaar I. 
Franke.  Er zijn contacten met de aangrenzende plaatselijke belangengroepen en/of wijkverenigingen. 

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. In Hardenberg Centrum is het Noaberschap van 
start gegaan. Er dient nog meer bekendheid aan te worden gegeven.  



  

            Samenvatting van maand tot maand: 

In 2017 zal de BBCH voor het bijhouden van de website hulp krijgen van mevr. B. Mulder. De website 
is in 2016 niet volledig bijgehouden. 

 

Bereikbaarheid 

Website: www.bbcentrumhardenberg.nl. 

U kunt de BBCh bereiken via het mailadres: bestuur@bbcentrumhardenberg.nl  De eerste 10 minuten 
van ieder overleg zijn  gereserveerd voor de leden om binnen te lopen. 

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

 

 

 

Januari 2016 
Vier het leven, mag aanbod zijn voor de alg. ledenvergadering. Hiervoor maakt M een voorstel. 

Hardenberg promotie uitnodigen voor het volgende overleg. 

Evenementen terrein aan de Vecht: Is de grond te zacht? 

Lampen op de Markt branden 24 uur? Energiebesparing toepassen? 

Helling langs de Vecht te steil? Kunnen er geen bankjes geplaatst worden? 

 

Februari 2016 

Wij denken dat de grond op het evenemententerrein erg zacht is. Moet nog de tijd krijgen. Volgens de 
berekeningen moet het kunnen. Er zullen straks koeien lopen, afrastering wordt gerealiseerd. Er 
komen bankjes. Helling blijkt nog steeds te stijl. Bij de Amaliabrug reeds aangepast.        
Nieuwsbrieven asielzoekerscentrum: Locatiemanager is aangesteld. Opening is opgeschoven naar 
maand 7 
Platform gehandicapten: J.  is contactpersoon voor de BBCH. 
Bericht Toren, bestaat 60 jaar.  
NL Doet, klussen kunnen worden aangemeld en uitvoerders kunnen zich melden. 
Energie besparen met levenskracht. Gemeente wil vrijwillige energiecoaches. 
Jaarprogramma Hardenberg promotie is nog niet beschikbaar om een link via de site te plaatsen. 
Tai Chi demonstratie: Promotie wil hier wel aan meewerken. Het jaarprogramma ligt al vast. Kijken of 
er bij een andere activiteit kan worden aangehaakt. Geluidsapparatuur nodig? MJ kan mensen 
mobiliseren om mee te doen. Idee nog verder uitwerken. Promotie kan de vergunning regelen. 

Deze zomer zijn er verschillende activiteiten voor jongeren georganiseerd: o.a. Freestyle games op 
een vrijdag/zaterdag voor jongeren van 12-18 jaar: dansen, skeeleren etc. op 2/3 juni. 

Gehandicapten kunnen met de boot vanuit Gramsbergen over de Vecht. 

Muziek op de Markt 

Toertocht voor gehandicapten in motor met zijspan 

Cultuurkoepel en superstart zijn actief 

Jongeren zijn erg blij met de skeelerbaan. 

Dit jaar 1 grote kermis op de markt 



Op 11 juni vindt oeverloos genieten plaats. 

Op 4 juni festival bij de Koppel, niet op de markt. 

27/28 mei Samenloop voor Hoop (Kankerbestrijding), 24 uurs sponsorloop in de avond. 

Op 17 sept. Taptoe 

Drakenboten festijn aan deze kant van de Vecht 

Leontien’s Lady Ride 

R. Brink bouwt een aantal werkzaamheden af. Wordt overgenomen door Marjolein Brink 

Soc. Media neemt veel over. 

Alg. ledenvergadering 

BBCH gaat haar oudere leden een gratis uitje naar een theatervoorstelling aanbieden in 
samenwerking met Stichting Vier het leven. Zij zorgen voor de aanmeldingen, controle en begeleiding. 
Omdat de voorstelling al op 15 april plaatsvindt, zal de uitnodiging verstuurd worden samen met de 
uitnodiging voor de lag. Ledenvergadering. Aanmelden tot 14 dagen van te voren.  

Servicepunt vrijwilligerswerk zal gevraagd worden een presentatie na de pauze te houden. 

 Wvttk 

Lege panden: Hier en daar worden activiteiten in panden georganiseerd. 

Lampjes Markt zijn nu uit? (In de straat) 

Er wordt meer op de bankjes gezeten 

Tochtgat blijft een probleem 

Jammer: La Place is dicht. 

 
Maart 2016 

Ingekomen/uitgegaan 

Mailberichten AZC: Opening wordt nu per oktober verwacht. M. bezoekt de inloopbijeenkomst 
omgevingsvergunning op 30 maart. 

Uitnodiging PB Lutten: Vervolg Bewustwording, Inspiratie en Netwerken op 11 april.  

Startbijeenkomst Groene loper heeft reeds plaatsgevonden. 

Uitnodiging bijeenkomst vitaliteit en gezondheid op 21 maart.  

Omgekeerd inzamelen op 20 maart: BBCH heeft de bijeenkomst bezocht 

Servicepunt Wilhelminaplein: Meer uitleg tijdens de presentatie alg. ledenvergadering. Gedeeltelijke 
uitvoering servicepunt De Stuw. 

Brief inwoner: Wordt in overleg naar de wethouder gestuurd en op de agenda van de alg. 
ledenvergadering geplaatst. Lijkt op het verkeersprobleem Oranjebuurt. Het fenomeen doet zich in alle 
buurten rond het centrum voor. Inwoner zal proberen aanwezig te zijn tijdens de alg. 
ledenvergadering. 



Bekijken of de ledenlijst per straat of wijk uitgedraaid kan worden. Contactpersonen willen de ledenlijst 
om contact te kunnen leggen en e.v.t. nieuwe leden te werven. 

 

April 2016 

Ingekomen/uitgegaan 

Uitnodiging rondje Rova: BBCH heeft zich aangemeld. 
Verhaal P. van Weerden van de historische vereniging: Het voorstel zal zijn gezamenlijk een gesprek 
aan te gaan. Een aantal vragen hebben betrekking op schoonmaakwerkzaamheden van bijvoorbeeld 
de waterpomp. Daarnaast betreft het vooral de bestrating aan de achterkant van het museum. 
Daarnaast kan een linkje naar de historische vereniging op de website gemaakt worden. Het contact 
moet nog gelegd worden. 
Mail Avondvierdaagse: Kennis genomen van. 
Mail Knarrenhof: Betreft het terrein schuin t.o. Oostloorn. Er zijn nu 24 belangstellenden. 
Evaluatie algemene ledenvergadering  
In de A. Risaeusstraat veranderd nog het nodige. Verschillende bewoners zouden anderhalve meter 
tuin moeten inleveren om parkeerplaatsen te realiseren. 
Op de rotonde staat 30 KM aangegeven. Dit wordt niet opgemerkt. Extra aandacht aan besteden? 
In de B. Bramerstraat zijn borden geplaatst. 
Evaluatie overleg contactpersonen  
Contactpersonen willen nog graag ledenlijsten per straat ontvangen zodat zij de leden kunnen 
benaderen en e.v.t. nieuwe leden kunnen werven. 
Inloopbijeenkomst omgevingsvergunning AZC 
Stencils tekeningen gebouwen, vrijwilligerswerk, mensen centraal, wonen in een opvangcentrum, de 
opvang stap voor stap en wie doet wat gingen ter lezing in roulatie. 
Verslag bijeenkomst omgekeerd inzamelen. 
De gedachte hierbij is dat er ook nog oranje containers ingezet kunnen worden, met name in de 
buitengebieden. Centrum mogelijk nog meer ondergronds. De plastic zakken scheuren snel. Mogelijk 
t.z.t. per KG betalen. Grijze zakken/containers nog minder vaak laten ophalen in de winter. 
Verslag inspiratiebijeenkomst Gezondheid en Vitaliteit(21 maart) 
Op basis van deze bijeenkomst wordt de gemeentelijke gezondheidsnota geschreven. Nog geen 
verslag ontvangen. 
Verslag bijeenkomst Bewustwording, Inspiratie en Netwerken (Dorpshuis Lutten 11 april) 
Verslag nog niet ontvangen. Dit overleg was een voortzetting van een eerder overleg. In groepen werd 
op basis van stellingen gewerkt. Presentatie door M. Bosch van De Stuw: Te ontwikkelen databank 
waar o.a. Noaberschappen op termijn gebruik van kunnen maken.  
Tweede presentatie waarbinnen de rol van vrijwilligers in de dorpen aan de orde kwam. 
Stand van zaken Noaberschap Kern (mail verstuurd) 
Ds. De Lange heeft laten weten dat hij denkt dat er in de maand juni met het Noaberschap in de Kern 
gestart kan worden. 
Wvttk 
De slagerij t.o. het gemeentehuis heeft zijn deuren ook gesloten. Wat zijn de plannen met het lege 
Rabobank gebouw? 
Sportvelden in eigen beheer? 

     
 
Mei 2016 

Ingekomen/uitgegaan 

Brief AZC start bouw t.k. 

Brief Christenunie uitnodiging Noaberschapsaward t.k. 



Mail verstuurd naar Hardenberg@nederlandnieuws.nl: Mooie site gevraagd om een link te maken 
naar de website van de BBCH 

Nieuwsbrief AZC 

Mail kunstwerk rotonde met uitleg 

Mail Vier het Leven: Rekening verstuurd 

Info bulletin Vechtpark 

Afspraak kennismaken L. Kleisen: BBCH heeft een afspraak gemaakt voor begin juli 

Uitnodiging Sociaal Café: Inhoud staat in de uitnodiging, aanmelden via De Stuw. 

Groenbus Rova, BBCH gaat mee met de bus. 

Bijeenkomst Vechtpark: betreft nieuw deel van het park achter Baalder. Hier gaat in 2017 mee gestart 
worden. Valt buiten ons gebied. BBCH gaat niet deelnemen. 

Wvttk 

In de B. Bramerstraat zijn onlangs meerdere malen achter elkaar alle muurlampen kapot gegooid. 
Sinds 1 week zitten ze er nu weer in. (Huismeester BWV). 

        

Juni 2016 
Ingekomen/uitgegaan 

Brede school magazine: 3 basisscholen lopen achter, 2 vrijgem. scholen 1 niv. achter en er is 1 
gecombineerde basisschool 

Antwoordbrief gestelde vragen:  Met de reactie op de verkeersproblemen kunnen wij niet veel. Het 
komt er op neer dan we samen met de buurt rond de Risaeusstraat kunnen flyeren om meer aandacht 
te vragen voor de snelheid. Wel is er op de straat zelf nu 30 KM geschilderd. MJ stuurt nog een 
reactie: Waarom niet op diverse strategische plaatsen een spiegel geplaatst? Je kunt dan zien of er 
wat aankomt. Er bestaat tevens nog een wens om enkele parkeermeters te plaatsen aan de Parkweg. 

Openbare ruimte: Dode boom (Gerrit Jan Heyn?Ingrid) 

Met I. Franke de brief bespreken. 

Mail info markt AZC vrijwilligers: Heeft tegen de 100 aanmeldingen voor vrijwilligerswerk opgeleverd. 

Mail Veteranen Ontmoetingscentrum: Waar komen de mensen vandaan? Zitten er leden van de 
BBCH tussen? Kunnen de leden zelf bijdragen? Fondsen uit het bedrijfsleven? BBCH ziet geen 
argumenten om bij te dragen in de kosten van de aanschaf van een nieuwe boiler. MJ koppelt dit 
terug. 

Mail glasvezel Lutten/mail glasvezel Balkbrug (gereageerd): Buitengebieden willen samen optrekken. 
In de Kern van Hardenberg is glasvezel reeds gerealiseerd. 

Mail jaarverslag De Stuw 

Mail en brief Sporthal op sportboulevard: BTB/Platform Gehandicapten vindt dat er niet voldoende 
rekening is gehouden met mensen met beperkingen. Een projectleider was ingehuurd. Met de 
opmerkingen zal iets worden gedaan. 

Verslag bijeenkomst bewustwording, inspiratie en netwerken PB’s in Hardenberg en de twee 
presentaties 



Brief hondenbeleid (lezen en vraagt reactie):Aandacht  enquête invullen wordt gevraagd/site en 
contactpersonen. 

Mail aan klankbordgroep AZC/omwonendenoverleg: gereageerd! 

Reactie op site 

Er is een nieuwe thuiszorgleverancier op de markt. Hier zullen mogelijk wat mensen op reageren 
(geen contract met de gemeente) 

Site Hardenberg Ned. Club: Nog geen antwoord ontvangen 

Verslag omgekeerd inzamelen Zwolle 

BBCH is  mee geweest naar Zwolle. Rova organiseert dergelijke bijeenkomsten ook voor ondermeer 
scholen/bedrijven. Ter plaatse een rondleiding en voorlichtingsfilmpjes. Bedrijfsafval wordt via 
Remondis afgevoerd. Wel op hetzelfde terrein maar 2 gescheiden bedrijven. Er wordt een vervolg 
gegeven aan het omgekeerd inzamelen in het najaar. Er komt nog een enquête. 

Contact historische vereniging 

Er heeft een overleg plaatsgevonden met een aantal ambtenaren. Zij kunnen niet veel betekenen. De 
historische vereniging schrijft een brief met voorstel ter attentie aan de 2 betreffende wethouders die 
mede ondertekend  zal worden door de BBCH. De verwachting bestaat dat hier een afspraak uit voort 
komt voor nader overleg. 

Wvttk  

De site van de gemeente is niet echt gebruiksvriendelijk. Het kost soms moeite een formulier te 
vinden. Het aanvragen van vergunningen is eenvoudiger geworden. 

 
September 2016 

Verslag van  juni 
De boom betreft boom aan de B. Bramerstraat. 
Ingekomen/uitgegaan 
Jaarbericht krant BWV ter inzage 
E-bike trainingen 
Vechtdaldag 
Mail Ingrid: Het overleg wordt verplaatst naar 3 november. Er zal tevens nog gereageerd worden op 
het ontvangen verslag. 
Verslag Rabocoöperatieweken 
Nieuwsbrief AZC/School 
Verslag sociaal café De Stuw/Samen Doen 
Klankbordgroep AZC 
Info bijeenkomst Olympia’s tour op 27 sept. 
Waardering vrijwilligers 
Opening deelgebied Centrum Uiterwaard 
Enquête omgekeerd inzamelen: Kan ingevuld worden  
Nieuwe training fondsenwerving 
Bijeenkomst openbaar vervoer(8 sept) 
Kern met Pit 
Brief historische vereniging 
Er  is een gezamenlijke brief naar de wethouders Prinsse en Janssen verstuurd. De verwachting is nu 
te worden uitgenodigd voor een gesprek. 
Week van de ontmoeting(aanmelden)/Burendag/uitnodigen 
Overleg contactpersonen 21 september 



Aandacht besteden aan omgekeerd inzamelen en de ledenlijst  
Nieuw overzicht ledenlijst nodig om overzichten per straten te kunnen maken. 
WVTTK  
Opmerkingen verkeer: Regelmatig wordt met draaiende motor stilgestaan onder de woningen 
Frederikshof. In de woning erboven hebben ze hier last van. 
Handhaving doet hier niets mee. Zij lopen er langs en doen niets. 
Verkoopster Didi rookt voor de winkel en gooit alle peuken op de Markt. 
 
Oktober 2016 
Ingekomen/uitgegaan 
Mail en verslagen klankbordgroep en omwonenden overleg ter info. 
Projectgroep Vechtstroom: W heeft interview gegeven aan leerl. Van hogeschool van Hal. Er heeft 
eerder een onderzoek plaatsgevonden. Nooit meer iets over gehoord. Plan Vechtpark Noord is 
duidelijk. Park en de mogelijkheden verdienen meer PR aandacht. Meer Horeca open op zondag lijkt 
ons goed tijdens vooral het toeristenseizoen. Van de Koppel zou ook meer gemaakt kunnen worden. 
Fantastische plek aan de Vecht met mogelijkheden voor Horeca. 
De Koppel heeft al een heel maandprogramma. 
Europees landbouwfonds t. k. 
Nieuwsbrief open dag AZC: BBCH gaat  kijken. 
Samen Doen on tour: BBCH gaat het team niet uitnodigen. 
Aksemedia: Gegevens kloppen nog. 
Stand van zaken leden op basis van de verzonden brieven 

Lijst werd nogmaals aangepast. Wordt naar G doorgemaild. 

Daarna is een nieuwe totaal lijst nodig zodat de lijst in leden per straat kan worden gemaakt. Deze 
overzichten kunnen  de contactpersonen ontvangen zodat we overleden leden beter kunnen 
bijhouden en nieuwe inwoners kunnen worden benaderd om lid te worden.  

Agenda punten voor overleg met de wethouder 

Ingrid ontving een mail over voorstel spiegels te plaatsen op strategische punten. Rotonde 
Bruchterweg: Te snel rijdende auto’s komen uit het centrum en rijden Hardenberg uit. Komen niet uit 
de buurt. Flyeren heeft dus geen zin. 
Wens: Twee parkeermeters aan de Parkweg ter hoogte van de flats. Parkeren is nu niet mogelijk 
zonder een eind te moeten lopen. Ruimte is er genoeg maar je mag er niet staan. 
Auto’s blijven met draaiende motor staan bij de paaltjes Frederikshof naast de slager. Er boven 
wonende mensen hebben last van de uitlaatgassen. 
Bij het draaipunt B. Bramerstraat vindt dit ook nog steeds plaats. 
Winkelpersoneel rookt op de markt en laat de peuken daar ook achter. 
Tijdelijke parkje t.o. Herdenbergher blijkt zinvolle functie te hebben. 
Er zou meer horeca op de Markt komen. Is dat zo? 
Nieuw bestemmingsplan Centrum: Europaweg winkels weg? Bruchterweg winkels weg. Is dat zo? 
Gelezen in de Toren: Er is sprake van openstelling winkels op zondag? 
Op donderdagavond gratis parkeren? 
Hulpdiensten geven verkeerde voorbeeld: Allen met draaiende motor wachten en intussen 
boodschappen doen. 
WVTTK  

Er gaat een mail naar Ds. De Lange: Informeren naar stand van zaken Noaberschap. 

Olympia’s Tour is goed verlopen. Er waren redelijk wat kijkers langs de route. 

Nog niets gehoord van de Historische vereniging 

Bijeenkomst openbaar vervoer werd goed bezocht. 



OV ambassadeurs starten op 1 nov. Een inloopspreekuur in de buurtkamer. 

Rabobank gebouw: In eens was er een pinautomaat weg. 

Er is sprake geweest van een automaat bij de parkeerloge? Nooit meer iets over gehoord. 

 

November 2016 
Ingekomen/uitgegaan 

Mail : Interview verslag Hogeschool van Hal. Uitnodiging op vrijdag 14 oktober in de Koppel. Kwam 
dezelfde week binnen. Niet meer te plannen. BBCH was dus niet aanwezig. 

Reactie Ds. De Lange: Noaberschap Kern Hardenberg heeft nu een bestuur en een coördinator. Zij 
hebben 35 vrijwilligers geworven. Opties voor een kennismakingsafspraak opnieuw plannen! Via de 
Stuw reeds kennisgemaakt. Zij functioneren nog niet. Moet nog PR aandacht aan gegeven worden. 
Voorstel zal zijn 5 banners aan te schaffen voor de ingangen tot het Centrum gebied. Wellicht kan de 
BBCH hier financieel in bijdragen. 

Mail participatieraad: Zij zoeken een lid vanuit de PB’s. Voorstel is hiervoor M. Fernhout af te 
vaardigen (PB Dedemsvaart). Akkoord mail verzonden. 

Mail P. van Weerden: De ergste gaten nabij de achterkant van het museum zijn opnieuw bestraat. De 
gehele bestrating wordt meegenomen in w.s. het straten plan 2018. Wel aangegeven dat de wens 
bestaat dit al in 2017 mee te nemen. Gereageerd op instemming plan 2017. 

Mail Gert ledenlijst: Hernieuwde lijst aangeleverd. Kan nu i.o. gemaakt worden voor de 
contactpersonen. 

Nieuwsbrief AZC: Dit zal de laatste zijn. Wij worden via de min of meer slapende klankbordgroep op 
de hoogte gehouden van de stand van zaken. 

Reactie op spiegelplaatsing rotonde Bruchterweg: Niet zinvol vanwege meerdere redenen(zie 
brief).Het blijft een lastig punt. Bewoners Risaeusstraat blij met 30 KM tekst in de straat. 

Reactie website: De opmerkingen kunnen rechtstreeks via 140523 gemeld worden. Kan handhaving 
jeugd aanspreken als zij iets signaleren? 

Werkbezoek Gemeente/wethouders in juni 2017. Voorkeur wethouder Prinse:  I.p.v. iets te bekijken 
iemand uitnodigen met als doelstelling: Hoe houden we het centrum Vitaal. Een vitaal centrum.  . 
Volgend jaar verder uitwerken. 

Punten wethouder 

Verwachte groei centrum Hardenberg tot 3000 inwoners. 

Meer woonruimte voor jongeren zal er gerealiseerd worden. 

150 woningen gaan er in het centrum bijkomen. 

Vuilnisbakken waar mee het niet in orde is: melden via 140523 

Er zou meer Horeca bijkomen. Dit is niet bekend. 

De oude banken op de markt zouden blijven.  

Er komt geen nieuw bestemmingsplan. 

Detailhandel structuurvisie is voor de laatste ronde naar het centrum management verstuurd. Bep. 
straten zijn aanloopstraten. In jan. is de structuurvisie w.s. ter inzage. 



Kastanjehof is te koop. 

Prof. Waterinkschool bouwt achter de bestaande school. 

Winkels open op zondag: Hier wordt wel een keer druk op gezet. Nu nog niet aan de orde. Is nu nog 
een gemeentelijke verordening: Het mag niet. 

Gratis parkeren is niet mogelijk. 

Een pinautomaat Rabo is weg. Er is geteld. Het kan niet uit. Pand oude Rabo is van Rabo Vast Goed. 

Dode boom: Melden via 140523 

Lamp omgeving Marslaan: Melden via 140523 

Er komt geen nieuw projectenboek meer. 

Sigarettenpeuken winkelpersoneel: Melden bij Centrum Management. 

Wat wordt er gemeten aan de Bruchterweg? Mogelijk vindt er een meting plaats i.v.m. het 
landbouwverkeer. Binnenkort volgt hierover een reactie. 

Het uiterlijk van de panden ter hoogte van Sproetjes naar de hoek toe ziet er slordig uit. Aan geven bij 
Centrum Management 

Verslag overleg gemeentehuis/N. Stam en de Historische vereniging 

Zie ingekomen mail 

Agenda punten voor overleg met de wethouder 

Spiegels zie ingekomen brief. 
Wens: Twee parkeermeters aan de Parkweg ter hoogte van de flats. Parkeren is nu niet mogelijk 
zonder een eind te moeten lopen. Ruimte is er genoeg maar je mag er niet staan. Parkeerterrein aan 
de overkant is voorbehouden aan de Groene Welle en ander personeel werkzaam in het LOC. 
GPK is niet mogelijk. Werkgever kan parkeervergunning aanvragen. 
Kraskaarten regelen als je zelf in het centrum woont? 
Woon je echt in de Kern dan beschik je niet over de mogelijkheid van kraskaarten. Ingrid gaat dit 
nakijken. Komt je kind een dagje op bezoek dan ben je 10 euro kwijt. 
Auto’s blijven met draaiende motor staan bij de paaltjes Frederikshof naast de slager. Er boven 
wonende mensen hebben last van de uitlaatgassen. Bij het draaipunt B. Bramerstraat vindt dit ook 
nog steeds plaats.  Meegenomen als aandachtpunt voor handhaving. Visboer Nawijn parkeert zijn 
auto op de Markt. 
Voorstel: Handhaving uitnodigen voor overleg met de BBCH. Albert Jan Dubbink is de coördinator. 
Tijdelijke parkje t.o. Herdenbergher blijkt zinvolle functie te hebben. Grond is verkocht. Er gaat 
gebouwd worden medio juni 2017. Er komen 35 appartementen. Geen winkels. 
Hulpdiensten geven verkeerde voorbeeld: Allen met draaiende motor wachten en intussen 
boodschappen doen. 
Oude bib. terrein: In 2018 worden schetsen gemaakt voor woningbouw. 
Terrein TRIAS: Beschikbaar voor de Knarrenhof. 
Zwembad locatie: Hier wordt ook voorzien in groen. 
Gemeentehuis is moeilijk te bereiken voor ouderen (bergje op).  
Open dag AZC/eerste bewoners/aantal aangemelde VW’s/aandacht voor huidige allochtone 
inwoners. 

Een verdieping bestaat uit 12 eenheden met ieder 6 slaapplaatsen (4 persoonskamer en een 2 
persoons), alle miniem wat betreft omvang. Een kookunite met 6 kookplaten en een waskamer met 
machines en droogtrommels. 



De eerste 60 bewoners zijn aangekomen. (Inmiddels zijn er 200 bewoners). 

Er hebben zich 135 vrijwilligers gemeld. Allen hebben zij een intakegesprek gehad. Zij worden nu 
ingezet op basis van vraag en behoefte (vacatures die door de COA worden aangeleverd).  

De huidige allochtone inwoners verdienen meer aandacht. Moeten door mede inwoners op sleeptouw 
worden genomen/wegwijs gemaakt worden.Hier wordt aan gewerkt. 

Wereld moestuinen worden niet aangelegd: Overleg met klankbord groep niet mogelijk. 

Verslag overleg contactpersonen 

Punten hieruit werden meegenomen in de besproken punten met de wethouder.  

Wvttk 

Alle appartementen zijn weer bewoond. 

     

December 2016 

Verslag van november 2016 
Nieuwe data plannen overleg Noaberschap: 1 of 2 februari. 
Wat doorgeven via 140523: Lantaarn, dode boom 
Wat doorgeven CM: Uiterlijk gebouwen in het centrum, buitenkant Sproetjes 
Handhaving uitnodigen: Jeugd problemen, draaiende motoren, rommel op parkeerdek achterlaten, 
lege verpakkingen etc. (Albert Jan Dubbink?)  
Ingekomen/uitgegaan 
MJ zal de nieuwjaarsreceptie van de gemeente bezoeken. 
Vooraankondiging Soc. café: noteer in je agenda 13 maart 19.30 uur 
Workshop Hogeschool van hal/geweest ter kennisname. 
Actie MJ: Ledenlijst per straat voor contact personen 
Kan nu uitgewerkt worden 
Ass. nodig voor de website 

Gesproken met B. Mulder, zij denkt er over na.  

Jaarplanning 2017/eerste datum in januari 

In principe iedere tweede woensdag van de maand. Dus het volgende overleg gaat plaatsvinden op 8 
febr.  Op 8 maart uitnodiging ontvangen voor in De Baron. Dit overleg graag op de 15e. Rest volgt! 

Wvttk 

Aanmeldingsformulieren printen 

Jaarplanning maken 

Website bijwerken 

Noaberschap: Antwoord horen 

Handhaving uitnodigen 

Centrum Management mailen over uiterlijk panden 

Ledenlijst per straat maken 

 


