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Verslag overleg Contactpersonen BBCH woensdag 8 november 2017
Aanwezig: M. Jansen,G. Hans, F.Meilink, G. Kats,T. Breukelman,
Afwezig: I. Timmer m.k., M. Vulink, W. Lutke Schipholt( vak.), J. Stoffelsma m.k., de heer Akse, L.
Moeken m.k., J. Bouwman,R. Posthuma, P.C. ten Hove
1. Opening
Margreet heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
Hierbij vastgesteld
3. Verslag van maart 2017
In de Risaeusstraat worden geen aanpassingen in de straat meer uitgevoerd! Vraag van M.
Schutte.
4. Ledenlijst per straat/werven
De leden zijn binnen een groep straten opgenomen. Binnenkort volgt per mail een overzicht
van straten met leden ter attentie van de contactpersonen.
De aanwezige contactpersonen kregen folders, aanmeldingsformulieren en
wijzigingsformulieren mee. Op deze wijze kunnen leden benaderd worden en nieuwe leden
geworven. Nieuwe contactpersonen: Peter ten Hove (Parkweg), G. Reuver (Marslaan) en G.
Kats (Spinde).
5. Kern met Pit
Inschrijving voor 2017 is niet meer mogelijk. Kern met Pit komt echter ieder jaar terug. Heb
je een goed idee voor je buurt? Schrijf je dan in. Je krijgt dan alle hulp voor je project!
6. Website is verbeterd.
Er is nog wel achterstand. Actie kopjes worden aangepast in nieuwskopjes.
7. Bouw je eigen buurt
Wellicht heeft u hierover al veel in de kranten gelezen. Gemeente wil ook graag contact met
leden van PB’s, dus ook de BBCH. Op basis van hetgeen wordt ingebracht wordt de
omgevingsvisie voor de komende jaren vastgesteld. Je krijgt zelf invloed op de wensen voor

eigen buurt. Daarvoor wordt er dinsdag 28 november om 19 uur een bijeenkomst gehouden
in Ruimte A1 37 in het LOC Parkweg 1.(In eerste instantie zou dit theater de Voorveghter zijn
maar het is het LOC geworden). Aan de contactpersonen het verzoek allemaal zoveel
mogelijk mensen uit de buurt mee te nemen die mee willen denken (minimaal 5 personen).
Er kan dan mee gedacht worden over de leefomgeving, eigen huis en buurt, mensen om je
heen, werk, vrije tijd, hoe verplaats je je, energie en andere ideeёn.
8. Cuddle en care
Dit is een draagdoekenproject waarvoor jonge moeders en zwangeren zich kunnen
aanmelden bij De Stuw: m.ruben@destuw.nl
9. Wvttk
 J. Eekma wil coöperatie opzetten die zich bezig gaat houden met duurzame energie.
Voel je hier iets voor? Meld je dan aan via de BBCH.
 Er is een brief binnengekomen over het geluid dat de luidsprekers in het centrum
veroorzaken. Kan iets zachter maar verder heeft niemand er problemen mee.
 Wilhelmina plein wordt opnieuw ingericht. Hiervoor wordt een bijeenkomst
georganiseerd met ondernemers en bewoners aan het plein die gaan meedenken.
Namens de BBCH gaat ondergetekende dit doen. Er wordt tevens een bewoner
benaderd.
 T. Breukelman maakt binnenkort een rondje door Hardenberg met de gemeente
vanwege vele hobbels (stenen o.a.) in het wandelgebied.
 Klachten:
Deze kunnen op vele manieren gemeld worden op persoonlijke titel.
Via het meldpunt tel. Gemeente: 140523
Wijkagent F. Scheper: zie link politiesite (zij geven de klacht aan de juiste personen
door, ook aan handhaving).
Contactformulier van de gemeente, zie de site
Klachten via 0900-8844
Via: Buiten Beter
 Binnnenkort worden er 3 banners bij de ingangen van het centrum geplaatst van
BBCH en het Noaberschap samen!
 Brievenbussen: Advies van BBCH aan appartementcomplexen, maak samen
afspraken over te versturen post. Verzamel en laat 1 persoon dit naar een
brievenbus brengen.
 Wonen aan het spoor: Boemel Hardenberg naar Almelo geeft veel lawaai en stank.
Het blijken de rode treinen te zijn. Reageren t.a.v. Arriva.
 Bij In Beeld aan het Wilhelmina plein wordt het project Granny’s finest uitgevoerd.

10. Sluiting
Volgend overleg april 2018

M.Jansen

